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BEVEZETÉS. 
A borsod*, hevesmegyei fiatal harmadkori barnaszén és lignit területek 

tanulmányozását 1916*ban kezdtem meg a perecesi és sajószentpéteri széntcrü= 
letek tanulmányozásával és földtani felvételével. Ezt a munkát a következő évek* 
ben folytattam, azonban megszakításokkal, miután közben az esztergomi szén
területen, a Pilis* és Budai hegységben végeztem részletes földtani felvételeket. 

1923*ban a m. kir. Földtani Intézet akkori igazgatóságának terjedel* 
mesén indokol! yávaslafará~á m. kir. Kereskedelemügyi, a m. kir. Pénzügyi 
és a m. kir. Földmíveíésügyi Ministeriumok együttesen elhatározták a hazai 
szén, lignit és tőzeg területek egyöntetű tanulmányoztatását. Ezt a munkát 
a » Széngazdasági Tárcaközi Bizotfság« irányította s ebből rám a borsod* 
hevesi szén* éTffgnlöelruléléTl&nuTrnányozása esett. Nevezetesen: 1. az egér* 
csehi«ózd*királdi, 2. a sajóvölgyi barnaszénferületeknek, 3. a felsőborsodi 
és 4. a Bükk déli oldalán levő lignitterületeknek tanulmányozása és leírása. 
Nem volt ellenben feladatom a Mátra északi oldalán húzódó barnaszén* 
vonulatnak s a Mátra déli oldalán levő lignitferületnek a tanulmányo* 
zása. Ez a munkálat tehát lényegében nem volt egyéb, mint korábban meg* 
kezdett felvételeimnek folytatása és kiegészítése. 

A z 1922—25. években a hazai szénbányászat igen erőteljesen,— de 
sajnos abnormisan, — fellendült s ennek következtében a borsod*hevesi 
barnaszén* és lignifterületen is számos kisebb szénbánya létesült. Igaz ugyan, 
hogy egészséges alap híján ezeknek az új kis bányáknak legnagyobb része 
a szénláz elmultával megint meg is szűnt; azonban nagy szolgálatot tettek 
ezek a tudománynak és a jövő bányászkodásának, miután feltárásaik a terű* 
let bányaföldtani viszonyait legnagyobbrészt felderítették. E kedvező alkalmat 
megragadva, a bányászkodás nyújtotta összes adatokat igyekeztem össze* 
gyűjteni, amelyek egy része a kis bányák megszűntével kétségkívül hosszú 
ideig megint hozzáférhetetlen lesz. 

Ezidőszerint hazai szénszükségletünk bőségesen fedeződik s így a 
gyengébb minőségű borsodi szénre keyésbbé van szükség. S hogy így jelen* 
leg a szénbányászat a minimumra csökkent, ezt a körülményt az államház* 
tartás szempontjából előnyösnek kell Ítélnem, bárha ez nem esik össze a 
bányavállalatok érdekeivel. Szénkincsünk tudniillik folyton fogy. S el fog 
következni az az idő, amikor rá fog szorulni az ország a gyengébb minő* 
ségű borsodi szénre is. S akkor azok az adatok, amelyeket munkámban 
összefoglaltam, az itteni szénterületek újból való feltárásakor megint aktuálissá 
s különösen a szenet kutató bányamérnökök előtt értékcsekké válnak. 



8 DR. SCHRÉTER Z. (4) 

libben a munkámban összefoglaltam lehat a borsod-hevesi barnaszénterü* 
letckrc és lignitterületekre vonatkozó bányaföldtani ismereteimet, amelyek elsősor* 
ban a földtani részletes felvételeken, részben a bányászat szolgáltatta feltárások 
tanulmányozásán, részben szóbeli közléseken és irodalmi adatokon alapszanak. 

Munkámban a tulájdonképeni, az egész medencét áttekintő, összefog
laló földtani leírást rövidre fogtam. Inkább a gyakorlati, praktikus szempon
tokat helyeztem előtérbe, miután ezt a tanulmányt inkább a gyakorlati szak* 
emberek részére szántam. Az egyes bányahelyek ismertetésénél azonban 
részletcsen kiterjeszkedtem a helyi földtani viszonyok leírására, amely a gya* 
korlati (alkalmazott) földtannak, a bányászatnak is kell, hogy alapja legyen. 
Tanulmányom szövegábráinak és rajzmellékleteinek nagy részét magam 
készítettem; ezek gyengébb kivifeléért az olvasó elnézését kérem. 

Nem mulaszthatom el végül, hogy munkám befejezésekor hálás kö* 
szönetemet ne fejezzem ki mindazoknak, akiknek részéről munkám folyamán 
támogatásban részesültem. Köszönetemet fejezem ki a miskolci m. kir. Bá* 
nyakapitányságnak, GALLOW KÁROLY ministeri tanácsos, HUSZTHY GÉZA és 
ERPKF EDE bányahatósági tanácsos uraknak, VIDA JENŐ főrendiházi tag, m. 
kir. bányaügyi főtanácsos úrnak, ENGEL ÁRMIN és MANDELLO VIKTOR 
vezérigazgató uraknak, VIZER VILMOS bányaügyi főtanácsos úrnak, f PLO* 
TÉNYI GÉZA bányagondnok úrnak, ELSZNER ÁGOSTON bányaigazgató, ROTH* 
KJAUER FERENC bányagondnok, f RUSZNÁK SÁMUEL bányagondnok, GRAUI. 
RÓBERT, SEEFRANZ GÉZA, KÁPOSZTÁS P Á L és KOLLIN FRIGYES főmérnök 
uraknak, ALTAI NÁNDOR bányaigazgató és BEDÖ ZOLTÁN bányafőmérnök úr* 
nak, a diósgyőri m. kir. Vas* és Acélgyár igazgatóságának, LÁNG MIKSA 
főfelügyelő, HOSZTJÁK ALBERT főfelügyelő, CSEPELA ISTVÁN, KELLNER BÉLA, 
KISS ELEK, HÚSZ JENŐ és LACZFALVI FERENC bányafőmérnök uraknak, 
MÁTYÁS LAJOS és NEJEDLO FERENC bányaigazgató uraknak, SZEMBRATO* 
VICS SÁNDOR bányamérnök úrnak, GYURKY GYULA m. kir. bányaügyi fő* 
tanácsos úrnak, LIHA BERTALAN bányaigazgató, HOLZMANN GUSZTÁV bánya* 
gondnok, BUCZKÖ GÁBOR bányagondnok, URBÁNYI DEZSŐ és ZSIGMONDY 
HUGÓ bányamérnök uraknak, KÁLLAI GÉZA bányaigazgató és BACSINSZKY 
SÁNDOR bányamérnök úrnak, BÓDY JÁNOS úrnak, DUBOVSZKY ELEMÉR bá* 
nyaigazgató és EISELE LAJOS bányafőmérnök uraknak, HOFFMANN GÉZA 
bányaigazgató úrnak, DR. SCHEFFER OTTÓ bányaigazgató úrnak, KOSZTRA 
ALAJOS bányafőmérnök úrnak, BRAT JÁNOS és MÁNIK SÁNDOR bányatulaj* 
donos uraknak, KISS KÁROLY bányaigazgató, BECHT REZSŐ bányagondnok 
és FÖLDES LIPÓT bányamérnök uraknak, HERMANN GÉZA főjegyző úrnak, 



(5) BORSOD — HEVESI SZÉN* ÉS LKiNlTTERüLF.TEK 9 

SÁFRÁNY DEZSŐ bányavállalkozó úrnak, EGYED ANDRÁS bányagondnok 
úrnak, JÓNÁS ÖDÖN és HUSZTHY MIHÁLY bányamérnök uraknak. 

Felemlítem még azt, hogy az egyes bányaműveletek egyes széntele* 
peiből az előírt módon a leggondosabban átlagmintát vettem. A szénmintá* 
kat a m. kir. Földtani Intézet vegyi laboratóriumában DR. EMSZT KÁLMÁN 

rri. kir. fővegyész úr és felügyelete alatt SÜRÜ JÁNOS és FINÁI.Y ISTVÁN 

vegyészmérnök urak elemezték meg. Fogadják érte köszönetemet. 
* * * 
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ELSŐ RÉSZ. 

AZ EGERCSEHI--ÓZDI 
BARNASZÉNTERULET. 

I. Földtani viszonyok. 
Az egercsehi—ózd—királdi barnaszénferület földtani-rétegfani szem* 

pontból általánosságban megegyezik a salgótarjánvidéki szénterülettel. Ál
talában ugyanazt a rétegsort ismerhetjük fel itt is, mint Salgótarján kór* 
nyékén, amire elsőizben SCHAFARZIK F . utalt (23s87). A rétegtani viszo* 
nyok dolgában való hasonlatosság a terület DNy*i részén még szembeszökő, 
északkelet felé haladva azonban elmosódik. 

Az egercsehi—ózd—királdi szénterülef földtani felépítésében részfvesz* 
nek a középső és felső oligocén képződményei, az alsó és középső miocén 
rétegcsoportja, amely utóbbinak alsó részébe telepszenek a széntelepek; 
feljebb erre települten a felső miocén, majd a pliocén üledékei következnek. 

1. OLIGOCÉN. 

Az oligocén réfegcsoport a szénterület nyugatibb részein a széntartalmú 
rétegcsoport fekvőjében s attól nyugatra a külszínen nagy elferjedésű. Az 
oligocén rétegcsoport kövületekben szegény. 

Középső és felső oligocén. (Rupélien és casselien). 

Az alsó oligocén képződményeit a szóbanforgó területen nem ismerjük; 
feltételezhető azonban, hogy a középső oligocén réteg ̂ i alatt az alsó oligo* 
cén üledékek is jelen vannak. A középső és felső oligoeénbe általában lágyabb 
kőzetek, nevezetesen összeálló, sötétszürke, csillámos, homokos agyagok és 
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agyagos homokok, illetve laza agyagos homokkövek tartoznak, amelyek a 
külszínen, vagy a külszínhez közel sárgásbarna vagy barnássárga színűvé 
mállanak el. Alárendelten sárga, vagy barnássárga homok és valamivel 
keményebb homokkő is előfordul közöttük. A homokkövek néha glaukoni* 
tosak. A középső és felső oligocént nem lehet szétválasztani. 

Meg kell itt jegyeznem, hogy ennek az emeletnek a kőzetei hasonlí
tanak az alsó és középső miocén apóka (schlier) képződményeihez, amivel 
gyakran össze is tévesztették s amely körülmény eredménytelen szénkutatá* 
sok kiindulópontja lett. 

A középső és felső oligocén rétegcsoportja nagy elterjedésben van 
meg Pétervásár, Lelesz, Szt.-Domonkos, Fedémes, Bükkszék környékén, 
majd északabbra Jardánháza, Hódoscsépány, Ózd, Királd, Velezd határában. 

2. MIOCÉN. 

a) Alsó miocén (burdigalíen). 

1. HOMOKKŐCSOPORT. 
Az alsó miocénbe keményebb, ellenállóbb homokkövek, lazább homok* 

kövek és homokok, továbbá agyagmárgák tartoznak. Gyakoriak e réteg* 
csoportbán a glaukonitos homokkövek. 

Az alsó miocén rétegcsoport nagy kiterjedésben lép fel a Tárna 
völgyétől ÉNy*ra, ahonnét az a salgótarjáni szénterületig terjed. Fellép a 
Tárna völgyétől keletre is Sirok, Bükkszék, Szenldomonkos vonalában; 
majd északabbra Disznósd, Hódoscsépány, Szf.*Simon, Ózd, Sajónémeti 
táján. Egy kisebb vonulata \an Borsodnádasd— Hétesfő fáján s egy másik 
a királdi fővölgy mentén. 

Az alsó miocén legmagasabb rétegösszlefe egy sárgásbarnás színű, durva* 
szemű, néha rioliírufás homokkőréfeg, amely kövületeket (kőbelekef és lenyo* 
mátokat) bőven tartalmaz. Vastagsága 5—20 m. Előfordul a szűcsi Lipót* 
akna táján, a Halfőn és Borsodnádasd határában a 386 m»es magassági 
pont fáján. Különösen gyakori benne egy kis Macira faj, amely a Macira 
laevigaia DEFR. fajra emlékeztet, amely után macfrás homokkőnek is nevez* 
hetjük e rétegcsoporfot. A számos kövületfaj közül, amelyek benne előfordul* 
nak, a következőket emelem ki, amelyek a szintjei körülbelül megjelölik: 
Pecien pseudo*Beudaníi DEP . et ROM., P. hornensis DEP . ef ROM., Arca 
(Anadara) Fichieli DESH., Pectunculus cfr. Fichteh DESH., Pyrula (Ficuia) 
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condiía BRONG., P. (Fulguroficus) Burdigalensis DEFR., Ancillaria (Bary* 
spira) glandiformis LAM. Ugyanez a kövületcs szintáj megvan a salgótarjáni 
szénterületeken is, a széntelepes rétegcsoport fekvőjében.1) 

2. ALSÓ PLACHOKLÁSZOS RIOLITTUFA (V. DACITTUFA). 
Fehér, vagy világosszürke, biotitos, kvarcos, horzsaköves kőzet, amely 

néha a mactrás homokkő fölölt következik, néha, ahol az hiányzik, a mélyebb 
alsó miocén rétegek fölött lép fel és pedig csak kis kiterjedésben, egyes 
foszlányokban, szalagokban; olyan részletek, amelyek a későbbi denudá * 
ciónak nem estek áldozatul. Vastagsága néhány m, 10—20, sőt 40 m is. 
Ennek fedőjében várható az alsó széntelep. Előfordul Bükkszék, Heves* 
aranyos, Szűcs, Bekölce, Borsodnádasd határában. A külszín alatt meg* 
állapították jelenlétét a Lipót* és ödön*aknákban (Egercsehi, Szűcs), a 
járdánházai, szekeresbükki és a somsályi aknákban. 

b) Középső miocén alsó része: helvetien. 

1. KONTINENTÁLIS ÉS ELEQYESVIZI ÜLEDÉKEK. 
A riolifhamu (tufa) lerakódása után szárazföldi denudációs időszak 

következett, amelynek a riolittufa jórésze áldozatul esett, utóbb azonban száraz* 
földi eredésű, förmelékkúp jellegű kavics, konglomerátum és breccsa, továb* 
bá tarka agyagok rakódtak le helyenkint. Ilyeneket találunk Bélapátfalva 
mellett, Szarvaskő és Felnémet környékén, Hevesaranyos, Fedémes, Szűcs 
táján (az Ödön* és Lipót*aknákban) és Szt.*Domonkosnál (Óbükk). E rété* 
gek közé néhol egy*egy vékony széntelep is közbetelepszik. 

2. AZ ALSÓ SZÉNTELEP ÉS KISÉRÖ RÉTEGEI. 
A kontinentális rétegcsoport fölé telepszik a z a l s ó s z é n t e l e p , 

amely hosszabb ideig tartó lápi időszak alatt képződött. A szénfelep nagy 
kiterjedésben fordul elő ; Bükkszék—Nagybátor tájától északkelet felé Cen* 
ter—Királd—Velezd környékéig húzódik. Vastagsága néhány dm—3 m 
közt ingadozik. E telep nyilván azonos a salgótarjánvidéki alsó szénfeleppel. 
Szucsnál a telep fekvőjében gyéren a Congeria Brardii A . B R . fordul elő. 
Szarvaskő vidékén a Potamides (Pirenella) Eichwaldi R. HOERN. et AUING. 
s a Potamides (Pir.) borsodiensis n. sp. található a fekvőben s a telepbe 
ágyazott agyagrétegben. 

') SCHRÉTER Z . : Salgófarján környékének hidrológiai viszonyai. Földtani Közlöny, 49. 
k., 85. oldal, 1919. 
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Figyelemreméltó, hogy e széntelep a szóbanforgó terület legnagyobb 
részén aránylag jó minőségű, fénylő, a salgótarjánvidékihez hasonló féleség* 
ben fejlődött ki. Ellenben Felnémet, Szarvaskő és Mónosbél határában 
viszonylag gyengébb minőségű, fénytelen kifejlődésű, úgyhogy első pillanat
ban arra gondolhatnánk, hogy más, nevezetesen fiatalabb szénfelepekkel van 
itt dolgunk. 

3. TAPESES HOMOK ÉS AGYAG RÉTEGCSOPORT S A KÖZÉPSŐ 
SZÉNTELEP. 

Az alsó és középső széntelep között 25—50 m vastag, főleg homok* 
ból, alárendeltebben agyagból álló rétegcsoport következik. Az alsó széntelep 
fölött közvetlenül kövületek többnyire bőven vannak, nevezetesen a Hemi* 
íapes declivis SCHAFFER, a Callistoíapes vetulus BAST. s a Teliina (Pero* 
naea) planata L. stb. SCHAFARZIK F.*) e rétegeket „callistás rétegekének 
nevezte (22is). Ez az a l s ó f a p e s e s r é t e g ö s s z l e f . 

Magasabban következik a k ö z é p s ő s z é n t e l e p . Ez a szén* 
telep is nagy kiterjedésű. Délen Egercsehi—Szarvaskő táján még vékony, 
északabbra- azonban OT—2 m*nyire megvastagszik és Sajóvelezd környékéig 
felhúzódik. 

4. A KÖZÉPSŐ SZÉNTELEP FEDÖRÉTEGCSOPORTJA. 

Kb. 5 - 2 0 m vastag homokrétegösszlet, amelynek a széntelep fölött 
lévő részében szintén bőven vannak kövületek és pedig ugyanazok a fajok, 
mint az alsó telep fedőjében. ( F e l s ő f a p e s e s r é t e g e k ) . 

5. CARDIUMOS-CORBULÁS RÉTEGÖSSZLET. 

Az előbbiek fölött homokos márgából, márgából és homokkőből álló 
rétegösszlet következik, amelyben bőven vannak Garc//um*oknak s a Corbula 
(Agina) gibba OL.*nak lenyomatai és kőbelei. Vastagsága 40—60 cm s 
megfelel a salgótarjáni »cardiumos réfegek«*nek. E rétegekbe, a középső 
széntelep fölött kb. 20—25 m*re néhol beletelepszik a h a r m a l i k v a g y 
f e l s ő s z é n t e l e p . Ez a telep csak Bánszállás—Királd környékén fej* 
lődött ki csekély vastagságban. 

*) Már C. M. PAUL felemlíti innéi (20MS) a Cytherea erycina LAM. fajt s nyilván 
ő utána SCHAFARZIK is, Callista erycina LAM. néven s ez után nevezte SCHAFARZIK F. e 
rétegeket callistás rétegeknek. Ez a faj azonban medencénkben nem fordul elő. Nyilván a 
Callistoíapes vetulus BAST.«Í vélték annak, amely gyakori itt. 
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6. AZ ALSÓ APÓKA (SCHLIER).* 

Az alsó apóka rétegcsoportja szürke homokos, csillámos agyagból áll 
s csak a terüld délnyugatibb részében, Hevesaranyos, Egercsehi, Mikófalva 
vidékén lehet önálló rétegcsoportként különválasztani, ahol helyenkinf 120— 
irO m*re is becsülhető vastagsága. Előfordul benne: Miltha (Eomiliha) 
multilamellata DESH., Solenocurhis (Azor) antiquatus PULT., S. (Macha) 
candidus REN. stb. 

7. PECTENES HOMOK, HOMOKKŐ ÉS MÁRGA. 

E rétegcsoport sárga és szürke homokból, homokkőből és közéjük te* 
lepült agyagmárgákból áll. A homok és homokkő bőven tartalmazza az 
Aequipecten opercularis L. ma is élő fajnak egy varietasát, amelyet var. 
hevesiensis n. var.*nek nevezek el. 

Ez helyettesíti a Salgótarján vidékén szereplő Aequipecten praescab* 
riusculus FONT. fajt. Az agyagmárgákban pedig nagy bőséggel található a 
Coibula {Aginá) gibba OL. Vastagsága 40—80 m. 

8. A FELSŐ APÓKA (SCHLIER). 

A pectenes homok—homokkő fölött újból szürke, csillámos, homokos 
agyag réfegcsoportja következik. E rétegcsoporf Sirok—Bükkszék tájától Bála* 
tony—Bekölce környékéig húzódik, a medence közepe tájékán. Kövületei: 
Solenocurtus (Azor) antiquatus PULT., Thracia pubescens PULT. kisebb 
példányai stb. 

c) Középső miocén felső része: tortonien. 

A torioniai képződmények nyilván parallel diszkordanciával telepsze* 
nek az előző harmadkori képződmények fölött. Ide tartoznak: 

1. KÖZÉPSŐ PLAGIOKLÁSZOS RIOLITTUFA (DACITTUFA). 
Fehér, vagy világosszürke, horzsakőlapillikaf, biotitot és kvarcot jól 

láthatólag tartalmazó vulkáni hamu, amelynek vastagsága 5—10 m, de néhol 
30—40 m is. Számos helyen fellép, de általában csak kisebb foltokban. 
így Egerbocs, Egercsehi, Balatony, Szilvásvárad, Csernely, Lénárddaróc, 
Sáia stb. körül. 

*Az apóka elnevezést SCHAFARZIK F. ajánlotta (22 8 és 19) s ezt, mint helyeset és 
találót elfogadom és alkalmazom. 
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2. FEHÉR ÉS VILÁGOSSZÜRKE AGYÁGMÁRGÁK. 

E rétegcsoport fehér és világosszürke agyag és agyagmárga rétegek* 
bői áll, amelyek több-kevesebb riolittufa anyagot is tartalmaznak. Egyes 
rétegekben kövületek bőven vannak, így pl. foraminiferák, csigák és kagylók. 
Gyakoribb alakok a következők: Globigerina bulloides CTORB., Plegiocidaris 
Peroni COTT. tüskéi, Pycnodonta cochlear Pou, Cardium (Parvicardium) 
papillosum Pou, Lucina (Myrtaea) spinifera MONT., Conus (Lepfoconus) 
Dujardini DKSH., Naíica (Natiüna) catenata da COSTA var. helicina BROCC, 
N. (Neverita) Josephinia Risso, Turritella (Zaria) subangulaía BROCC., 
Scalaria (S/henorytis) retusa BROCC, Pleurotoma (Roualtiá) cataphracta 
BROCC. 

.3. LAJTAMÉSZKÖ. 

A fehér márgák föiöft itt-ott néhány kis foszlánya fordul elő az ere
detileg összefüggő és nagyobb elterjedési! lajtamészkőtakarónak. így Szilvás
váradtól DNy-ra a Csigahegyen, Egercsehitől K-re a Magoshegyen s Cser-
nelyfő! DNy-ra az Uszófőhegyen. Előfordulnak benne: az Amphistegina 
vulgáris d'ÜRB. és Alveolina meló d'ÜRB. foraminiferák, a Pycnodonta 
cochlear POLI kagyló, stb. 

d) Felsőmiocén. 

A középső miocén végén a szóbanforgó területen szárazföldi periódus 
kezdődött, amely alatt r é s z b e n d e n u d á c i ó f o l y t , r é s z b e n t ö r 
m e l é k f e l h a l m o z ó d á s m e n t v é g b e . A felső miocén (=szarmata 
emelet) szárazföldi rétegei közé telepszenek a vékonyabb f e l s ő r i o l i t 
t u f a rétegei és néhol tekintélyes vastagságban az a n d e z i t t u f a és a g 
g l o m e r á t u m rétegei. 

1. KAVICS ÉS HOMOK; SZÜRKE-HELIXES AGYAGMÁRGA. 
Durvább és apróbbszemű kvarc kavics; alárendelten kristályos pala és 

gránit, stb. kavics is van a kvarckavics szemei között. A lajfamészkő roncsok 
közelében számos kisebb-nagyobb lajfamészkő darab és tuskó van benne. A 
kavics melleit elég nagytömegű, álréfegzett, durvaszemű kvarchomok talál
ható. A homokban és kavicsban elég gyakran falálunk elkovásodott fadara
bokat és törzseket. A kavics-homok rétegösszlet felsőbb rétegei közé szá
razföldi, zöldesszürke agyagmárga rétegek telepszenek. Ezek helyenkint nagy 
mennyiségben tartalmaznak szárazföldi csigafajokat, nevezetesen helixek, 
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clausiliák, cyclosfomák, frypüchiák házait, amelyek, úgy látszik, azonosak a 
Magyar Medence más pontjainak szarmata rétegeiből előkerült fajokkal. 

E réfegcsoporf fellép Bátor—Bocs környékén, felhúzódik észak* 
kelet felé Mikófalva—Egercsehi—Balatony—Csernely környékérc. A Sajó 
baloldalán Putnok—Dubicsány körül is nagy kiterjedésű. 

2. FELSŐ PLAGIOKLASZOS RIOLITTUFA (DACITTUFA). 

A felső miocénbeli kavics, homok és márgarétegek felső részébe egy 
vékonyabb rioliítufa réteg telepszik. Vastagsága 3—-5—10 m. Előfordul 
Egercsehi—Mikófalva-t-Balatony környékén. 

3. PIROXÉN ANDEZITTUFÁK, AGGLOMERÁTUMOK ÉS BRECCSÁK. 
Részben finomabbszemű, részben durvábbszemű andezittufák, leköp* 

tátott szemű, átmosott anyagú andezitmurva és andezithornok és legömbölyödött 
andezitkavicsokat tartalmazó agglomerátumok tartoznak ide. Kisebb foltokban 
Mogyorósd és Nagyvisnyó fáján kezdenek fellépni; nagyobb kiterjedésben 
szerepelnek Uppony—Mercse—Sajóvelezd tájékán, ahol beleolvadnak a Sajó* 
völgyi medencerész sokkal nagyobb arányú vulkáni képződményeibe. 

3. PLIOCÉN. 

A felső miocén (szarmata) kontinentális üledékcsoportja felfelé sok* 
helyütt észrevétlenül átmegy az alsó pliocén ugyancsak kontinentális üledék* 
sorozatába. Sajnos, kövületek nem igazolják korát s így a ptiocénbc (alsó 
pannóniai [pontusi] emeletbe) való sorolása egyes üledékcsoportoknak inkább 
csak a valószínűség alapján történt. Általában azokat a kavics*, kavicsos 
homok* és homok rétegeké^ amelyek az andezittufák fölött fekszenek, inkább 
a pliocénbe sorozhatjuk. 

4. PLEISZTOCÉN ÉS HOLOCÉN. 

1. A p l e i s z t o c é n -az egercsehí—ózd—királdi medenceterületen 
valódi üledékekkel alárendelten van képviselve. Bélapátfalva mellett nagyobb 
kavicspárkánysíkok terülnek el, Sáta közelében löszszerű, homokos agyag 
fordul elő kis foltokban. Barnássárga agyag van Szilvásvárad közelében, 
Gsernely és Lénárddaróc környékén. 

2. A h o 1 o c é n (a 11 u v i u m) idején a folyó és patakvölgyek 
helyenkint kitáguló, szélesebb síkjain a kisebb*nagyobb patakok rakták le a 

2 
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hordalékaikat, a homokot iszapot, s alárendelten a kavicsot. Ilyenek az 
Eger folyó völgye, áZ aranyosi, bocsi, egercsehi, bekölcei, a csernelyi 
völgyek, továbbá a kiiráldi. s az aiióf patakok völgyei, végre maga a 
Sajó völgye. 

II. A szerkezd (tcktonöcai). 

Az cgcrcsehi-ózd-királdi szénterülcten 3 rétegek csapásiránya általában 
DDNy—££K*i S a rétegek"dőléseuralkodóiagI$DK*i, esefleg NyÉNyn 
2—20°. A r é ^ e g ö s s z l e t e r e d e t i l e g a középső miocén után csc« 
ké ly m é r t é k b e n g y ű r ő d ö t t ; e kí§sé gyűrődött területet u t ó b b 
v e t ő d é s e k é r t é k ; szerkezedének fojellegét á( vetődések adják meg. 

A fő v e | ő d é « i i rá r iy JptDMy— ££K-|, vagyis a csapással 
párhuzamos hosszanti vetődések sorozata. Ilyen irányú vetődések szolgáltat* 
ják a határt Ny felé, az oligocén meddő képződményei felé s főleg ily irá* 
nyú vetődések mentén süllyedtek le az egyes rögök a medence közepe felé. 
Ezek a vetődések uralkodnak az egercsehi szénterületen, ahol 30—TO m az 
elvetések nagysága, északabbra Bekölce táján 200 m*es vetődés is van. A 
Borsodnádasd—Ózd vidéki szénterület nyugati vonulatának keleti határát egy 
ilyen irányú nagy vetődés szolgáltatja, amely kb. 10 km hosszúságban isme* 
rétes. Hasonló irányú vetődések — azonban kisebbek — ismeretesek a 
járdánházai, arlói, somsályfői, farkash/uki és bánszállási szénbányászat terű* 
létén. A nyugati szénvonulaf délen a lemezgyár iáján szintén egy nagyobb 
vetődéssé} határolódik a nyugati oldalán, amelynek mentén az alsó riolittufa 
is kibukkan hosszabb sávban (Szekeresbükk). A bánszállási szénvonulat úgy 
a nyugati, mint a, keleti oldalán egy*egy nagy, ilyen irányú vetődéssel határo* 
lódik s ez mint lejjebbsüllyedt lépcsős rögsorozat szerepel. A keleti határvetőn, 
az u. n. királdi I. sz. fővetődésen túl, a felső oligocén—alsó miocén réteg* 
csoportból álló sasbérc emelkedik föl, amely csak a délibb részeken süllyedt 
le annyira, hogy rajla 4 széntelepek is megmaradtak. Vele párhuzamosan a 
királdi Zsigmond*akna táján húzódik a II. számú királdi fővetődés, ahol a 
széntelepes rétegcsoport megint lesüllyed, azután még keletebbre egy újabb 
vetődés még lejjebb süHyeszii a rétegcsoportot, úgyhogy itt a külszínen már 
a tortonjai cn*elet tétegcsop$rlja is megjelenik-

£ vetődésele által létrehozott szerkezet főleg a lépcsős vetődések képéi 
nvújtja. A yetőjá ŝe|c lapja többnyire Ny^Ny felé |ejt 50—§p°*kal s a ré* 
tegek dőlése uralkodólag KDI^*j. Egyes rögök azonban mint sasbércek 
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emelkednek fel, mások viszont mini árkok süllyednek le s így a szerkezel 
képét néha kissé megváltoztatják. (Lásd a szelvényeket). 

Az uralkodó DDNy—EÉK*i irányú vetődések mellett, kizárólag a 
délibb részeken, nevezetesen az egercsehi szénterületen egyéb irányú vetődé* 
sek is fellépnek, amelyek azután a terület szerkezetét már bonyolultabbá teszik. 

A m á s i k v e t ő d é si i r á n y az említett területen az ÉNy— 
DK*i, amely az előbbire merőlegesen halad, tehát haránt vetődési iránynak 
nevezhetjük. Ezeknek mentén a délnyugati rög mindig lejjebb*lejjebb süllyedt. 
Ezenkívül még ugyancsak az egercsehi szénterülefen ÉÉNy—DDK*i i r á* 
nyú, n é h a k ö z e l É—D*i v e t ő d é s e k is vannak, amelyek kora 
úgy, mint az előbb említett harántvetőké, a fővefődéseknél fiatalabb. Az 
utóbbi vetődések a fővetődésekhez képest kisebb fontosságúak, holott a 
salgótarjáni szénterületen épen az utóbbiak játszanak nagyobb szerepet. Észak 
felé, Bekölce irányában a harántvetődések szerepe, úgy látszik, csökken, 
végre Borsodnádasd táján teljesen meg is szűnik. 

A) AZ EGERCSEHI VIDÉKI 
SZÉNTERÜLET. 

1. Az „Egercsehi Kőszénbánya 
és Portlandcementgyár ]R.~T." szénterülete. 

I. FÖLDTANI VISZONYOK. 

a) Réícgíani adatok. 
Az „Egercsehi Kőszénbánya és Portlandcementgyár R./T." Szűcs, 

Egercsehi és Bekölce határába eső szénterületének legrégibb képződményei 
az a l s ó m i o c é n b e tartoznak, amelyek a íulajdonkcpeni szérüerüköől 
ÉNyra eső dprnbvádéken pukkannak a külszínre. Az alsó miocén réfeepeso-
portja e tájon főleg barnásszürke, vagy zöldessárga homokból és hompkkő* 
bői 411. amelybe alárendeltedben barnásfsájgás színű homokos agyagrétegek 
is közbetelepszenek. A homok és homojtkőjretegek gyakrabban zöld glaukprúj* 
szemeket is tartalmaznak. 
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Az a l s ó m i o c é n magasabb részében a kontinentális eredetű k a v i c s 
található meg nyomokban ezen a területen; a kavics kvarcit és agyagpala kavics* 
szemekből áll. Előfordul az ödön*aknától Ny*ra eső gerincen s a Disznászó* 
völgy jobb és baloldalán, továbbá a Pappaliaga táján fellépő riolittufa folt mellett. 
Míg délebbre Aranyos és Fedémes táján erre a kavicsra telepszik közvef* 
lenül az a l s ó r i o l i t t u f a , addig Szűcs és Egercsehi táján sekély ten
geri eredetre utaló h o m o k k ő fejlődött ki közbül kb. 10—15 m vastag* 
ságban. Ez a homokkő általában barnás*sárgás, vagy barnás*szürkés színű, 
öregebbszemű, bőven tartalmaz kövületeket, azonban csak kőbeleket és lenyo* 
mátokat, úgyhogy pontosabb meghatározásról sokszor le kell mondani. Elő* 
fordulnak benne: Mactra cfr. laevigata DEFR., Teliina (Capsa) lacunosa 
CHEMN. var. tumida BROCC, Pecten pseudo*Beudanti DEP. et ROM., Pec* 
funculus sp., Natica (Naticina) epighttina LAM., Trochus (Oystele) cfr. 
Amedei BRONQ., Surcula reguláris de KON., továbbá ellimonitosodott levéU 
lenyomatok. A Lipót*akna közelében lévő útbevágásban nagyobb számban talál* 
hatók a Diplodonta rotundata MONT. kőbelei és lenyomatai is. E homokkő 
előfordul a LipóUakna közelében lévő útbevágásban, az ödön*aknától ÉNy*ra 
eső gerincen, ahonnét felhúzódik EÉNy*ra, a Halfő csúcsára s innét még 
tovább ÉK*rc. 

E homokkő felfelé átmegy r i o l i t t u f a s h o m o k k ő b e , ami szin* 
tén tartalmaz tengeri eredetű kövületeket; ez viszont átmegy sok helyütt köz* 
vétlenül az alsó riolittufába. Néhol azonban, mint pl. a Baksa*ianyánál, a 
riolittufa közvetlen fekvőjében egy ostreapadot találhatunk, amely az Osirea 
(Crassostrea) crassissima LAM. héjjaiból áll. A riolittufában magában szintén 
előfordulnak tengeri kövületek, (Pectunculus, Psammobia, Lucina), amelyek 
arra utalnak, hogy a riolithamu tengerbe hullott e tájon. 

A p l a g i o k l á s z o s r i o l i t t u f a , vagy esetleg már d a c i t t u f a 
fehér, vagy szürkésfehér kőzet s összetételében finomabb és durvábbszemű 
rétegek váltakoznak. Néha bőven tartalmaz horzsakövet. Függőleges kitérje* 
dése igen változó. A bányafeltárások alapján SZEMBRATOVICS bányamérnök 
közlésé szerint vastagsága a 10—50 métert is eléri. A dacittufa a mélységben 
kissé keletebbre, úgy látszik, nagyobb elterjedésű; a külszínen ellenben csak 
itt»öH van meg egynéhány kisebb foltban, vagy vonulatban. így előfordul a 
Lipoi'akna mellett, ahol egy kőbánya jól feltárja, a Hagymásvölgy felsőbb 
részén, a Halfőtől ÉNy*ra irányuló gerincen, a Pappallaga pusztánál s kissé 
nagyobb kiterjedésben a Baksa-tanyánil a Rónahegy alsó részén. 

A riolithamuhullás után d e n u d á c i ó következett be az egercsehi 
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vidéki szénterülelen, amelynek az eddigi képződmények egy része áldozatul esett, 
majd a h e l v e t i a i k o n t i n e n t á l i s ü l e d é k s o r o z a t lerakódása vette 
kezdetét. És pedig először helyenkint a riolittufa átdolgozott anyaga, kavicsa, 
azután a karbon agyagpaláhól éskvarcilból álló k a v i c s , k o n g l o m e r á * 
t u m és b r e c c s a rakódott le (pl. Odön*akna keresztvágata). E fölött 
z ö l d e s s z ü r k e , majd v ö r ö s d u z z a d ó a g y a g és s z ü r k e a g y a g 
lép fel. E rétegösszletet a külszínen seholsem látjuk, eddig csakis a bánya' 
műveletek tárták fel. így a Lipót*aknában a III. szinti kereszfvágat jórészt 
ebben halad s az ödön*aknában a meddő vágatok szintén részben e kavics* 
ban és tarka agyagban haladtak. 

E rétegek fölött a bányafeltárásokban helyenként limnikus eredetű 7—10 m 
vastag z ö l d és b a r n a a g y a g és f e k e t e p a l á s a g y a g (utóbbi 
növénylenyomatokkal) következik, amely összletben széncsíkok mutatkoznak. 
Sőt a Lipót*aknai II. szinti keresztvágafban a nagy vetődésnél, az ödön»akná* 
ban s a II. sz. fúrólyuk táján a főszéntelep alatt kb. 7 m*re 0'5 m * e s 
s z é n t el e p fejlődött ki, amely, úgy látszik, keletfelé, a medence belseje félé 
vastagszik. A Beniczky*aknában a főszéntelep alatt 4'3 m*re 0'3 m vastagság* 
ban fejlődött ki. Megjegyzendő, hogy ilyen helyi jelentőségű legalsó széntelep 
a salgótarjáni szénterületen is előfordul Mátranovák táján, de itt a riotit* 
tufába települve. Fölöttük fehéresszürke h o m o k következik, amely a riolittufa 
átdolgozott anyagából áll; ez az 1. sz. gurítóban 4 m vastag. E fölött 6—10 m 
vastag elegyesvízi eredetű, csillámos, homokos, sá/ózott a g y a g követ* 
kezik, amelynek felső részében néha az Osírea crassissima LAM. bőven elő* 
fordul. Az ostreák néha kisebb*nagyobb lencsét, vagy réteget alkotnak, így 
SZEMBRATOVICS szerint a 2. szint 1. jobb vágatában, az 1. gurítóban, a II. 
kassikló kis beható vágatában, az ödön*aknai keresztvágatban, az ödön*aknai 
légereszke alapközléjében. Másutt ellenben az agyag nem tartalmaz os* 
treákat. Az ostreás agyagrétegre kb. 1h— 1 m vastag szürke agyag követke* 
zik a főtelep közvetlen fekvője gyanánt. Ebben előfordul a Congeria Brardii 
A . B R . és egy Mcdiola sp. SZEMBRATOVICS szerint gyéren a Melanopsis 
(Lyrcaea). impressa KR. var. monregalensis SACX:. is előfordul benne. 

A f ő s z é n t e l e p az említett fekvőrétegekre települve az egercsehi 
szénferületen általános kiterjedésben megvan s áthúzódik a szomszédos szén* 
területekre is. Az Egetlfsehi vidéki széntelepek korát Dr. P A P P K. pliocén* 
nek (pannóniai emelefbe|inek) tartotta (19872). Dr. SCHAFARZIK F . ismerte fel 
elsőizben helyesen c telejjek miocén korát (22 és,23). A telep 16—2*8m 
vastag, átlagos vastagsága 2 m*nek mondható. Dél felé vasfajjszik, <Je 
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viszont" minősége rosszabbodik, északfelé kissé vékonyodik, de minő* 
sége javul. A Lipót*akna 1. kassiklőjában a telep teljes vastagságát 2*05 m* 
nek mértem. É helyen a fedőtől 60 cnvre egy vékony, néhány mm*nyi 
rioliftufa csík s a fekvőtől' számítva 30 cm*re néhány mm*es agyagcsík 
telepszik a szénbe. Az ödön*akna területén szintén megvan a két meddő 
beágyazás. így az akna északi fészén a 2. közlében (a vegyi elemzés cél
jára szolgáló egyik szénminta vétel helyén) a 2 m*es telep alsó részében 
50 cm*re a talptól 2—4 cm vastag riolittufa beágyazás s a főtétől 60—80 
cm»re 1—2 cm, vagy néha vastagabb rioliftufa betelepülés volt észlel
hető. A 2. szint álapközlei első járó feltörésében (a másik szénmihfa 
vétel helye) a széntelep i '5 m vastagságú volt; a széntelep alsó részében, 
a fekvőtől 35 cm*re az alsó s a fedőtől 35 cm-re a felső meddő betelepülés 
volt észlelhető. A Beniczky>aknában az alsó telep 2*0—2'5 m vastag s a 
külszín alatt 240 rh mélységben fekszik. 

A széntelepet feltárták még^ á Rónahegyen a Baksa-tanyáfól ÉNy*a 
állítólag 1 m vastagságban és a DNy*j oldalán, ahol egy kutató táróban 
1'20 m vastagságúnak állapították meg. 

A főszénfelép fedőrétégösszlefe az úgynevezett a l s ó t a p e s e s 
h o m o k i é t e g ö s s z l e t 1 ) , a benne leggyakrabban előforduló kövület, a 
Hemifápes declívis SCHAFFÉR s a Callistoíapes veiulus BAST. után el* 
nevezve. 

E homok helyenként k v a r c k a v i c s betelepüléseket tartalmaz, lo* 
vábbá h o m o k k ő p a d o k vagy l e n c s é k is előfordulnak benne. E 
homok, amelynek zöme finomabb szemű kvarchomok, a bánya feltárásának 
mélyebb részein szürke, a külszínhez közelebb s a külszíni feltárásokban 
sárga színű. Néha, mint a* Halfő gerincén az egész homok rétegcsoport 
homokkővé alakult át. Ez a homok sokszor vizet tartalmaz s ahol finom 
szemű, ott folyós homokká válik s mint ilyen, a bányászatra nézve veszélyt 
jelent. 

E homok és kavics kövületeket általában bőven tartalmaz. Néha köz* 
vétlenül a széntelep felsőlapján Ostféa cserepeket észlelhetünk. Előfordulnak 
benne: Hemitapes declivis SCHAFFER, Callisíofapes veiulus BAST., Teliina 
(Peronaea) planata L. 

E rétegcsoport a külszínen aránylag kis kiterjedésben fordul elő. 
DNyaról É K felé haladva először a Babarhegytől délre eső völgy felső 

a) E rétegösszletet SCHAFARZHC „callistás réfegcsoport"»nak nevezte (22i3). 
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részért egy iífcÁ létesített kutató táróval szemben, egy kis feltárásban látható 
a sárga, agyagos homok, amely a Hemitapes declivis SCHAEF.*! nagy bő
ségben iartáfmazza. Ázútáli a Lipóí*akná mellett délkeletre, a domboldal 
lemetSíZesébeH és egy homok—kavics fedésben látható az alsó telep kibúvása 
fölött ÖK-i 2Ö-25°*ös dőlésben a sárga homok, amelybe alárendelten kvarc* 
kavícsréíegek is közbetelepszenek. Észak felé á segédakna, majd az Ödön* 
akna irányaiban tovább folytatódik, de itt jó feltárása nincs. Ellenben igen 
jó feltárása van megint az ödöri*áknával szemben, az itt létesített homok
kavics fejtésben. A feltáráé kb. 3'5 rh magas; alul kavics és homok, feljebb 
homokkő és márga észteftető DDK*i (10h 10°) 6—7°*os dőlésben. Itt is 
bőven van kövület bennük. Északabbra a Halfő gerincén találjuk meg az 
ide tartozó rétegeket, főleg homokköveket, amelyeket s amelyek faunáját 
ScHAFARztá: F. ismertette (22i3). Előfordul továbbá a 450 mag. ponttal 
jelzett dombon, íovábfeá. % Simbik* és Obükk*hegyen, ellenben a Rónahe* 
gyen már nem észlelhetjük. 

E rétegek a külszín alatt a Ltpőr*és t3dön*aknákban s főleg az Ödön* 
ákná légereszkéjébén Vármák feltárva. Ez utóbbiban zöldesszürke csillámos 
homokot tárták fel s benne homokkő lencséket. E homokrétegcsoport fölött 
szürke, szalagos agyag és agyágmárga rétegeket harántoltak s a légereszke 
felsőbb részébéri, sot néhány kisebb vetődésen túl a légereszke legfelső része 
és nyílása körül is. Á fedő hornokrétegcsoportot kis darabon a Lipót*akna 
új segéd aknája is feltárja á legfelső részen, DK*i 27"0*os dőléssel. A Be* 
niczky*aknában az alsó telep felső padja fölött 0*1 m vastag, kagylókban 
dús fapeses réteg következik, majd efölött 21 m vastag kemény, szürke 
homokkő, azután 2 m homok és homokkő váltakozása következik, e fölött 
3'5 ni homokos márga, 12 m honrokkő, majd 11 m vastag kemény, szürke 
homokos márga és 9 m lágyabb, szürke homokkő. Erre telepszik a felső 
széntelepnek feegMeíő 2 Cift sz'étícsífc. (L. á. II. táblát). 

A fŐszéniélep fölött kb. ,3& m*re következik a f e 1 s ő s z é n t e 1 e p. 
A fúrások tanúsága szerinti Sz*u*es £s Égéresehi határában a két széntelep 
között alul 16m fliitíttihWsiéiM s fÖratte 1*1 ni vastag, öregebbszemű kVáfer 
homok van, A fels'S telep a öp^á'kna táján a főtelep fölött 28-30 m*re 
van, átlag y'4 *m Vástágslgíiah MfejtSdVe. NVűgá't felé a telep teljesen ki* 
ékül s így kibúvása nem ismeretéé. A Lipót*akna II. számú keresztvágatán 
lévő 2. gurftót míívetó déK siktöfMak fején hajtott kútafóvágafban SZEMBRA* 
tovics sjfíerirrt \ felejts "átlagos Vastagságban tárták fel. (L. az I. táblát). 
Az V., XiÖ. és XIV. 'sz. torásdk szerint kelet felé 1 — 1'5 m*re vastag* 
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szik meg a széntelep. A Beniczky-aknában a főtelep fölött 47" m*re van 
egy 2 cm*es széncsík, amely valószínűleg a felső telepnek felelhet meg. 

Az említett 2. gurítói kutató vágatban feltárt felső teleprésznek köz
vetlen fedője 1 — 1 '5 m*es homok, majd e fölött márgás homok, amelyben 
Cardium, Mereírix és Arca sp.-ek fordultak elő. 

A felső telep fölött következik általában az úgynevezett c a r d i u m o s 
m á r g á k színtája, amely homokos márgából, márgából, finomszemű ho
mokból és homokkőből áll. E rétegcsoport egyes rétegei sűrűn tartalmaz* 
nak kövületeket, de csak kevés fajt. Leggyakoribbak egy Cardium faj 
kőbelei és lenyomatai, amely után kapta a rétegcsoport is nevét (megfelel a 
salgótarjánvidéki „cardiumos rétegek"-nek), azonkívül igen gyakoriak még a 
Corbula gibba O L . kőbelei és lenyomatai is. E rétegösszlet változó vastag
ságú s e mellett különleges jellege helyenkint meg is szűnik, úgyhogy mint 
ilyen, nem is ismerhető fel. Eddigi ismereteink szerint leginkább a szén* 
medence ÉNy*i részén van kifejlődve, míg keletebbre, a medence mélyebb 
részeiben való elterjedésére vonatkozólag a fúrások nem nyújtanak világos 
adatokat. A külszínen ez a rétegcsoport szerepel a Simbikhegy főtömegé* 
ben és a Rónahegyen, ahol vastagságát kb. 50—60 m*re becsülhetjük. 
A Beniczky*aknapárban szintén kb. hasonló vastagságban fúrták át a kül
szín alatt 150—190 m mélységek között a cardiumos márgákat és márgás 
homokokat. Az ödön*akna táján — sajnos — e rétegek nincsenek észrcvehe* 
tőleg, kövületek által is igazolhatólag kifejlődve. A Lipót*aknától DK*re, 
a Szt.*Domonkos felé, ÉNy*ra irányuló völgy fejében lévő kopár domb* 
oldalakon az idetartozó agyagmárgák s közéjük települt lemezes homok* 
kövek és homokkövek elég jó feltárásban láthatók. A Corbula (Agina) 
gibba O L . a homokkövekben gyakori, ellenben itt Cardium*ot nem találunk. 

A felső széntelep és az erre rátelepült cardiumos — corbulás márga 
rétegcsoport fölött az egercsehi szénterületen tetemes vastagságú szürke 
homokos agyag és márga rétegcsoport következik, az a 1 só apóka (schl ier) 
csoportja, amely kövületeket általában igen gyéren tartalmaz. Kőzettani és 
őslénytani kifejlődés dolgában meglehetősen megegyezik a magasabban fekvő 
felső apokával. E rétegcsoport a külszínen meglehetősen elterjedt, de gyéren 
van jó feltárása. Előfordul az Ödön* és Lipót*aknáktól keletre vékonyabb 
összletben, a Nagyhegy Ny*i oldalán a Szűcsi erdő É*i, Ny*i és D*i oldalán, 
délebbre a Babarhegyen. Kitűnő természetes feltárásai vannak a Sasvárhegy 
D*i lejtőjén lemenő árkokban. A szürke homokos, csillámos agyag és már* 
gás agyagrétegek s feljebb alárendeltebben homokrétegek kb. 120 m vastag* 
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ságban láfhatóik itt. Az újabban mélyített Beniczky-akna, amelynek legfelső 
része a pecferiés homokkőben kezdődik, kb. az 55 m*től a 150 m mély* 
ségig az alsó apóka rétegein hatolt keresztül. Az e tájon végzett Fúrások 
alapján e rétegcsoporf vastagságait kb. 100—170 menyinek vehetjük. Az 
alsó apokabarí előfordulnak á következő kövületek: Solenocurtus (Azor) 
aniiqualus PULT. a Beniczky*akna 63 ni mélységéből, a Solenocuríus 
(Macha) cándidus REN. a 63 és 73 m mélységből, a Lutraria sanna BAST. 
73 m*böl, Miltha (Bomilthá) multilameílata DESH. a 60 és 68 m* 
bői, Chione (Veníricohidea) multilame.Ua LAM. a 84 m*ből, Pinna pec* 
tinata L. 84 m*ből, Gastrana fragilis L. mut. persinuosa COSSM. et PEYR. 
pontosan meg nem adott mélységekből. 

A p e c t é n e s h o m o k k ő r é t e g c s o p o r t . Az alsó apóka fölött 
többnyíre finomszemű sárga homokból és márgás homokkőig, alárendelten 
szürke agyagból álló réíegösszlef következik. A homok és homokkő több« 
nyire bőven tartalmazza az Aequipecten opercularis L. var. hevesiensis nov. 
var. példányait, aminek révén e rétegcsoport igen jellegzetes és könnyen feU 
ismerhető. Rétegei közé ismételten közbetelepszenek szürke agyag és már* 
garéíegek, amelyek az alsó és felső apokától alig különböznek. Ezek véko* 
nyak, vagy tetemesebb vastagságúak s bővebben tartalmaznak kövületeket. 
Különösen gyakori benne a Corbula (Agina) gibba OL. , továbbá előfordul 
benne az Aequipecten opercularis L. var. hevesiensis n. var., Solenocuríus 
(Azor) aniiqualus PULT., Pinnapecíinatah., Chione (Veníricohidea) mulli* 
lamella LAM. 

E rétegcsoport összvastagságáf 40—80 m*re lehet becsülni, külszíni elfér* 
jedése is jelentékeny. Délnyugaton a Sasvártetőn, a Cserestetőn, a Babarhegy 
DK*i nyúlványán, a Szűcsi erdő táján, továbbá Szucstól ÉK*re, a Nagy* 
hegyen fordul elő, amely utóbbi helyen főleg a sodronykötélpálya mentén 
van a legjobb feltárása. Északabbra a bányavasut mentén, majd a Beniczky* 
aknák környékén találjuk rétegéit s végül Bekölce környékén, főleg a község* 
fői ENy*ra és É*ra leljük rétegeit nagyobb kiterjedésben. 

A pecténes homokkő réíegösszlef fölé a f e l s ő a p ó k a rétegei 
követkéznek szürke homokos agyag és agyagmárga alakjában. Ezek a 
nyugatibb részéken még csak vékony takaró alakjában vannak meg, mint 
pl. a bányakoloniától É*ra, a Szőlőhegyig húzódó dombon, K felé azonban 
mélyebbre süllyedve nagyobb vastagságúvá válnak. 

A felső apóka fölött délkeletebbre a k ö z é p s ő r i o l i f t ü f á t 
látjuk Egercséhitöl D*re,ámély fölé ezután a s z a r m a t a e m e l e t b e l i 
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és p 1 i o c é n kavics és homok lerakodás telepszik. A p l e i s z t o c é n 
üledékei hiányzanak, a h o l o c é n t a keskenyebb—szélesebb völgysíkok 
alluviális hordaléka képviseli. 

b) A szerkezet. 

Az egercsehi szénierüjet rétegeinek csapása uralkodólag ÉÉK—DDNy-i 
s a rétegek dőlése uralkodólag KDK*i, vagy DK*i. Nyugaton, a medence 
szélén, a szénkibúvások táján ádőlés meredekebb: 14—20°, a medence bel* 
seje felé azonban a dőlés kisebb, 5—10°. Az egercsehi szénterületet v e t ő * 
d é s ek járják át, amelyek az óligocén és á miocén rétegcsoportot kisebb* 
nagyobb darabokra törik s befolyást gyakorolnak a rétegek csapására és dőlé* 
sere is (lásd az 1. 2. és 3. ábrát s az I. táblát). 

Három irányban haladó vetődésekből álló vetődésrendszert lehet meg* 
különböztetni az egercsehi szénferülétén. Az uralkodó vetődéssorozat ÉÉK— 
DDNy*i irányú, amely egyszersmind a legrégibb. A bányászat alkalmával 
azt észlelték, hogy á párhuzamos vetődések 150—170 m széles pasztákra 
tagolták a telepeket és pedig lépcsős vetődés sorozat módjára. E vetődések 
nagysága többnyire 30—40 m s á Lipót* és ödön*aknák területén uralkodólag 
ÉNy*ra, 4 5 - 7 0 ° alatt lejtő láfmák. A máig feltárt szénterület keleti részén 
a Lipóí'aknában azonban egy nagyobb, 70 m*es vetődéshez értek, amely* 
nek lapja KDK, felé, a medence belseje felé lejt, kb. 70° szöggel. E velő* 
dés É E K fele kisebbedik. A szóbanforgó fővetŐdések szolgáltatják a határt 
a szénterület Ny*i részén az alsó és a középső miocén képződmények 
között. Ezek nagysága különböző. így D*en még rendes rátelepülésben 
észlelhető az alsó és a középső miocén rétegcsoporf s vetődés még nincs 
bennük. É felé azonban a vetődés fellép és nagyobbodik. Valószínűleg több, 
egymással párhuzamosan haladó vetődés szolgáltatja tovább a határt. Észa* 
kon a bekölcéi Baksa*tanyánál egy ilyen hafárvető mentén egymás mellé, 
egy szintbe kerül az alsó riolittufa és a pectenes homokkő, tehát e helyütt 
a vetődés nagysága legalább 200 m*nyi. 

A második, az előbbinél alárendeltebb jelentőségű vetődéscsoport 
ÉNy—DK*t irányú, e velők tehát az előbbire kb. merőlegesen haladnak s 
így harántvetődéseknek nevezhetők. Ezek a fővelődéseknél fiatalabbak. E 
v.etődések már egymástól nagyobb, 500—1000 m távolságokban lépnek fel. 
Egyik ilyen vetődés a Lipót*ákna folytatásába eső III. szinti keresztvágatot 
metszi hegyes szögben, 16h és 6Ö°*os dőléssel s 40—50 m*es elvetéssel. 
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A bányaiérképek tanúsága szerint az eddigi, mintegy 3 km hosszú 
műveletekben ezek a vetők mind DNy*i lejtésűek voltak s a DNy*i szár* 
nyat mindig mélyebbre süllyesztették. 

Az előbbieken kívül alárendeltebben még egy harmadik vetődéssorozaiot 
is megállapítottam; e vetődések iránya ÉÉNy—DDK*i, néha közel É~D*i. 
A LipóUaknán az I. kassiklótól ÉK*re és a II. fékes aknától ÉNy*a egy 
nyugati, 60° dőlésű vető, a hosszanti fővetődéssel hegyes éket alakít ki a 
a régibb ödön*aknai művelet, illetve a II. fékesakna szénmezejében. E vető
déssorozatnak kora a másik kefíő közé eshetik. Ehhez a sorozathoz tartozik 
az ödön^aknai keresztvágat végén az 5h 57° *os dőlési lappal bíró vetődés, 
amely a magasabb fedőt hozza le az alsó daciftufa mellé s a légvágatban 
észlelhető ugyanilyen irányú 82°*os vetőlap. 

2. ábra. 
Bányaföldtani szelvény az „Egercsehi Kőszénbánya és Portlandcementgyár R.»T. 

Odón*aknáján át. 
1. Plagioklászos alsó riolittufa. 2. A riolittufa fölé települő riolitfufa homok és kontincntális-
limnikus agyag és kavics, helyenkint a legalsó (fekvő) szénteleppel. Ezt a rétegösszletet csak 
vázlatosan lehet feltüntetni. 3. Agyag és osztreás agyag, néhol Ostrea*pad. 4. Főszéntelep. 
5. Homok; alsó tapeses rétegcsoport. Magasabban főleg agyagmárga. 6. Felső széntelep; fedő* 
lében a felső tapeses homokréteg. 7. Cardiumos—corbulás rétegösszlet; agyag, márga, homok, 
homokkő. 8. Alsó apóka (schlier) agyag és márga. 1. Burdigalien. 2—8. Helvetien. 
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A vetődések közelében a széntelepeken és ennek kísérő rétegein az 
elvetés természetének megfelelő le* vagy felhajlást (vonszolást) észlelhetünk. 
Felemlítésre érdemes, hogy a vetőlapokon néha nem vertikális, hanem haránt* 
irányú karcolásokat, rovátkolásokat figyeltem meg, ami arra utal, hogy itt 
nemcsak függélyes, hanem vízszintes irányú elmozdulások is történtek. 

3. ábra. 
Bányaföldtani szelvény a LipóMejtősaknán át. 

II. A S Z É N B Á N Y Á S Z A T . 

TÖRTÉNETI ADATOK. 
Az egercsehi szénterületen (tkp. Szűcs község határában) 1900—1907. 

közt WESSELY, majd BENICZKY GYÖRGY végeztek először kutatásokat a szén 
után, de a fulajdonképeni szénbányászat csak 1907*ben kezdődött. KAI.E« 
CSINSZKY S. 1901*ben megjelent munkájában (1 laor—202) felemlíti, hogy 
Szűcs község határában, az Antónia--táróban fejtettek barnaszenet. Szerinte 
két széntelep van, az egyik a Disznósi, a másik a Hagymásvölgy ben. A 
szén vastagsága közlése szerint 2'tn. A szenet a kibúvási helyén 1892*ben 
találták meg s csupán télen művelték a legegyszerűbb módon. 

WAHLNER A . (31735) 1908*ban azt irja, hogy az egercsehi bánya* 
társulat 1907"*ben alapíttatott s a kutatások nagy szénterület létezését igazolták. 
Két telepet állapítottak meg, egy 2-00—2 40 m*cs és egy 0 3 0 - T 0 0 m 
vastagságút. 

A bányaigazgatóság a következő adatokat közölte :* Szénkibúvásol: is* 

*Nl?JEDLO F. bányaigazgató úr szíves közlése. 
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merefcsek voltak a mai Lipót*akna iáján s a közelében lévő Menyország lápa 
nevű völgyben, ahol az Antónia*táróban egyideig fejtették is a széntelepet. 
Majd megalakulva az »Egercsehi Kőszénbánya R.*T.«, BENICZKY GYC>RQY* 

tői bérbevette a szénterületet s megbízásából MÁRKUS J . mérnök 12 fúrást 
mélyített a terület átkutatása céljából. E fúrások kellő eredménnyel járván, 
190r*ben az Ödön* és Lipót*lejtősaknákat mélyítették le s mindkettőben 
elérve a széntelepet, annak feltárqsa megkezdődött. Egyszersmind sodrony* 
kötélpályát építettek a lejtősaknáktól a kolóniáig s innét a mónosbéli vasúti 
állomásig, összesen 11 '5 km hosszúságban. 

A kutatófúrásokat azután folytatták s kezdettol fogva máig összesen 
41 fúrást mélyítettek. Az összes fúrások közül csak 11 érte el a főszén* 
telepet és pedig a régiek közül 9 s az újabbak közül csak 2. 

Legutóbb a társaság új ikerakna mélyítését határozta el a Csókos* 
völgy felső részén, ahol a fúrások az ismert főtelep jelenlétét igazolták jó 
minőségben és megfelelő vastagságban. Az új aknára azért volt szükség, 
mivel az ödön*lejíősaknával feltárható és fejthető terület kimerülőfélben volt. 
1928*ban az Ödöri*lejtősakna üzemét beszüntették. Az új ikeraknát, amely 
»Beniczky György*akna« nevet viseli, 1922*ben kezdték mélyíteni s kb. 
270 m mélységűre tervezték. Ennek az aknának, amelynek mélyítését már 
befejezték, az ödön*lejtősakna által lefejtett szénmezőnek ÉNy*i folytatásába 
eső széntáblák feltárása és lefejtése lesz a célja. Az általa feltárt főszén* 
telep 2—2'5 m vastag s ugyanolyan minőségű, mint az ödön*akna szene 
volt. Sajnos, a telep fekvője erősen duzzadó agyag, úgyhogy a fenntartás 
sokba kerül. Az aknában jelenleg tőképen feltárás es előkészítés folyik, de 

-traéJlerF naponta 16—18 vágón szenet is termelnek. 

A SZÉNTELEPEK. 
Az egercsehi szénterületen három szénfelep ismeretes ugyan, de ezek 

közül csak kejiŐ jön bányászati szempontból szájriííásba. A helvetien elején 
képződött kontinentális rétegcsoportban, a fŐszéntelep alatt 8—10 m*re vé
kony s z é n c s í k o k fordulnak elő, sőt n é h a Q'5 m v a s t a g s á g ú 
t e l e p i s k i f e j l ő d ö t t . így pl. a Lipót*akna IJ. szinti keresztvágatá* 
ban a nagy vetődésnél, az ,ödön*aknában s a II. szinti fúrólyukban.* Ez a 
telep azonban, úgy látszik, csak egész lokálisan lép fel s jelentősége nincs. 

Legfontosabb a f ő s z é n t e l e p , amelyre ezidőszerint az egész eger-

*Az adatokért s ezenkívül még egyéb adatokért is SZEMBRATOVJCS SÁNDOR bánya* 
mérnök úrnak tartótom köszönettel. 
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csehi*vidéki szénbányászat alapozódik. E jóminőségű és elég jelentékeny 
vastagságú s nagy területen előforduló széntelep mellett a felsőnek jelentő* 
sége alárendelt. A főtelep vastagsága 16—2'8 m közt ingadozik; átlagos 
vastagsága 2 m. 

A főtelep fölött kb. 28—31 m-re fekszik a f e l s ő s z é n t e l e p , 
amely a nyugatibb részeken elvékonyodik, keletebbre kissé megvastagszik. A 
Lipót*aknán az 1. és a főgurífó közti szintes siklószakasz feltárásában 0'4 m 
vastagságban, a II. szinti kereszfvágaton lévő 2 gurítói művelet déli sík* 
lójának fején hajtott kutatóvágatban 1 m-es átlagos vastagságban van feU 
tárva. Szűcs és Egercsehi községek határának nyugati részén mélyített fúrá* 
sok 1 m átlagos vastagságúnak állapították meg e telepet. A Szűcstől nyu* 
gátra eső völgyben mélyített XIV. sz. fúrásban pl. V5 m a felső telep 
vastagsága. 

A SZÉN MINŐSÉGE. 

Ezidőszerinf csakis a főtelep van feltárás és fejtés alatt, a minőségre 
vonatkozó adatok tehát csakis e telepről szólnak. A széntelep jó minőségű 
barnaszén. Észak felé, a Beniczkyakna és Bekölce táján a szén minőség? 
jobb, de viszont vékonyabbá válik, délfelé pedig, a Lipót*akna táján a szén* 
telep vastagszik ugyan, de a telep minősége gyengül s úgy látszik, kezd 
kissé elpalásodni. A két lejtősaknából termelt szén minősége is különböző; 
az Ödön-akna szene jobb volt, a Lipót-aknáé gyengébb minőségű. A 
két lejtősaknából termelt szén színe feketésbarna, karca sötétbarna, dara* 
bosan törő. A Lipór*akna területén a hasadékok, vagy vállapok általában 
gyérebben szeldelik a telepet; a vetődések közelében azonban igen sűrűn 
lépnek fel, úgyhogy a széntelep apróbb darabokra hull széjjel a fejtésnél. 
A Lipót-akna I. kassiklójában á telep felső, 60 cm*nyi része vékony réteg* 
zésű, apró darabokban förő; ugyanilyen az alsó, 30 cmmyi része is. A kö* 
zépső része a telepnek a legjobb, ez csak távoleső vállapokkal szeldejt, nagy 
darabokban kockásán törő szén. 

A szén hosszú, sárga lánggal ég s elégése után általában porszerű 
hamu marad vissza, amely néha kevéssé összesülő. 

A kereskedelembe kerülő szén szemnagyság szerint a következő: a) da* 
rabos szén (130 mm szemnagyságon felül) = lCr/o, j>) kockaszér^= 30 /o, 
c) rostált szén = 4(r7o) d) daraszén = 20%. 

2££—ĵ gCTcieru szén fötŐCTteföre éTvegyi viszonyaira vonatkozólag 
KALECSINSZKY munkájában (11) vannak adatok. Felsorolja GRITTNER A . 
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elemzését (1199), amely szerint a szűcsi szén fűtőértéke 4561 kalória; fel* 
sorolja továbbá (11262) BITTÓ BfiLÁmak két, 1893*ból származó elem* 
zését; az egyik elemzés a szűcsi határban lévő Hagymásvölgy szenére vonat
kozik, amelynek fűtőértéke 5337 kalóriának bizonyult, a másik elemzés a 
disznászói völgy szenére vonatkozik, amelynek fűtőértéke 5289 kai. P A P P 
KÁROLY is (19s72) Brrrö B.*nak legutóbb említett elemzését közli. Á 
bányaigazgatóság közlése szerint az egercsehi szén jelenlegi átlagos fűtőér
téke 4000—4200 kalória közt ingadozik. 

Dr. EMSZT KÁLMÁN a Lipóf*akna I. siklójából gyűjtött átlagmintát a 
következő eredménnyel vizsgálta meg: 

100 súlyrészben van: Kísérleti fűtőértéke: 3848 kalória. 
C 43*42 °/o Számított „ : 3915 „ 
H 3 00 S, hamu és H20*menfes anyagokra 
O 11'27 átszámítva: 
N 1*05 C . . . 73*92 °/o 
S 4*58 H 511 
Hamu . . . . . . . 16*20 O 1918 
Nedvesség 20*48 N 1*79 

100*00 % 100*00 °/o 

Az ödön*lejtősaknából gyűjtött átlagmintát SÜRU JÁNOS a következő 
eredménnyel vizsgálta meg: 

100 súlyrészben van: Kísérleti fűtőértéke: 4388 kalória 
C . . . . . . . . 47*51 °/o Számított „ 4429 » 
" 3 ^" S, hamu és HaOxmentes anyagokra 
V • 10 74 átszámítva: 
N 1*30 C * . . 7501 % 
S . . 2*81 H 5*99 
Hamu 15*55 O . . . . . . . . 16*95 
Nedvesség . . . . . 18*30 N . . 2*05 

100*00 °/o 100*03 % 

A bányaüzemet hátráltató körülmények a helyenkint fellépő duzza--
d á s és a f o l y ó s h o m o k betörések veszélye. 

A duzzadás a főtelep fekvőjében lévő vörösagyag tulajdonsága. Az 
ezen keresztül hajtott folyosók fenntartása a nagy nyomás miatt rendszerint 
igen nehéz feladat. Amint WAHLNER felemlíti (32s4), az ödön*akna I. 
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szint alatti része a telep fekvőjében lévő vörös agyagba mélyült, amelynek 
duzzadása folytán olyan óriási nyomás jött létre, hogy e résznek kerülék* 
szelvényű vasbeton falazatát teljesen összetörte s annyira összenyomta, hogy 
alig I m magas szelvény maradt szabadon. 

Ügy látszik, hasonló eset következett be az ödön*lejfősakna északi 
kcresztvágatánál is, amelyet WAHLNER szerint (3375i) az itt fellépett nagy 
duzzadás miatt 50 m hosszban falazni kellett. 

Duzzadás lép fel továbbá azokon a helyeken is, ahol a folyosó vető* 
désen hatol át; a vetődés mentén mindig leszivárgó víz okozza a duzzadást, 
úgyhogy e helyeken is befonfalazás szükséges. 

Komoly kellemetlenséget, sőt veszélyt jelenthetnek a bányaüzemre nézve 
a vízbetörések és folyóshomok betörések. A széntelepet fedő homokrétegek 
tudniillik kisebb-nagyobb mennyiségű vizet tartalmaznak, aminek következ
tében a főte sok helyütt nedvesnek és lazának bizonyult. Sőt oly helyeken, 
ahol a homokban a víz nagyobb mennyiségben halmozódott fel, víz-, illetve 
folyóshomok betöréseket is kaptak. A víz a homokban többnyire a vetődések 
mentén kisebb-nagyobb medencék alakjában halmozódik fel. 

Az első nagyobb víz és folyóshomok betörés 1912. január 11-én 
történt (33/5o), amikor a Lipóí*lejtősakna északi vájatvégén hajtolt 3. feltö
résből vízbetörést kaptak, amely folyóshomokkal jött és eliszapolta az alap* 
közlét 200 m hosszban a rakodóig. A kitakarítás és ujraácsolás után már 
ismét folytatni szándékoztak az északi munkahelyeket, amidőn 1912. május 
23*án egy második és június 3*án egy harmadik roham az alapközlét teljes 
hosszában, továbbá a vízzsompot és a szivattyúkat is kifullasztotta. 

A vízmentesítés, iszapeltakarítás, nagy szakaszokban való ujraácsolás, 
a szivattyúk ismét üzembehelyezése hónapokat vett igénybe. A III. szinti 
északi vájatvég folytatását akkor egyelőre beszüntették. 

1913*ban pedig a Lipót*lejiősakna II. szintjén egy megkezdett feltö
résből nagy mennyiségű víz és homok tört elő, amiért is ezt a vájatvéget 
elgátolva egyelőre szüneteltették (344oi). 

1916. május 29*én pedig egy szokatlan, sajátságos katasztrófa történt 
(357r>). E napot megelőzőleg tartós esőzés volt s ezáltal, valamint az e napon 
történt felhőszakadás következtében a régi Deák*táró s az alsó istálló közt 
lévő lapályon felgyülemlett víztömeg egy régi kutató feltörés felett a föld* 
réteget átáztatván, az leszakadt s az egész vízáradat utat talált a bányába. A 
vízbetörés az I. szinti alapközlét vízzel borította el s 200 m hosszban magas 

3 
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iszappal árasztotta cl. Észak felé szabadon rohant az ár az I. ereszkén át a 
II. szintre s innen az V. és I. siklókon át a III. és IV. szint felé, elönt* 
vén az összes vágatokat a III. szint talpa alatt. A vízveszedelem elhárítása 
céljából a külszínen egy negyedórai munkával sikerült a víz beömlési helyét 
fóldhányással körülgátolni s nagyobb katasztrófa elejét venni. A bánya ter* 
mclőképessége az első 24 órára teljesen megbénult. Az I. szinti fővonal kb. 
400 m hosszban iszap alatt volt, de iszap borította a II. szinti siklókat és 
a III. szinti alapközle egy részét is. Utóbbi vágatokat már a második napon 
kitakarították és ebből a részből a termelés is csakhamar megindult; az I. 
szint kitakarítása azonban 5 napot vett igénybe, úgyhogy csak a 6—7. napon 
állt helyre ismét a rendes üzem. 

Az egercsehi szénterületen eddig a következő szénmennyiséget fejtették le: 

1907-ben 
1908 „ 
1909 „ 
1910 „ 
1911 „ 
1912 . 
1913 „ 
1914 „ 
1915 „ 
1916 „ 
i9ir „ 

1.697 
7.250 
40.689 
58.328 
75.036 
68.922 
89.128 
90.250 
71.102 
73.090 
51.983 

tonnát 
» 
» 
» 
» 
» 
w 
» 
n 

n 

n 

1918*ban 
1919 
1920 
1921 
1922 
1923 
1924 
1925 
1926 
1927 
1928 

n 

n 

n 

n 

n 

n 

19 

» 
n 

n 

57.262 
31.318 
37.998 
50.041 
55.361 
62.435 
67.742 
74.645 
69.994 
74.663 
100.000 

tonnát 
j» 

!» 
n 

rí 

ff 

ff 

ff 

ff 

ff 

f* 

Az új Beniczkyakna fokozottabb termelésével 1929*re 130.000 f. 
s 1930*bair 150.000 Jorntal'eTmelfórWn^Iérvbe 'véve. Eddigelé 1928 végéig 
lefejtetlek tehát össz¥s'fií"T;308.^4nfennaf:"'"'" 

Az eddig Téfeitetr szénmennyiség kizárólag az alsó széntelepre esik. A 
még lefejtésre váró szénmennyiség az alsó telepen még tekintélyes. A felső 
telep is nagyoBEreSríqtesre érdemes vastagságban van kifepődveT úgyhogy 
idővel ennekfejtése is sorra kerülhet. ŜTTeTso telep Tiátránya az, hogy fek* 
vője és fedője sokszor vízben dús homok (folyós homok). Azonban feltété* 
lezhető, hogy az alsó telep fejtése alkalmával a felső telep kíséretében lévő 
víz legnagyobbrészc lecsapolódik, e mellett a süllyedés is oly minimális lesz, 
hogy a felső telep az alsó telep leművelése által kárt nem szenved s így a felső 
telep fejtése is kielégítő eredménnyel fog járni. 
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2. Az „Érseki Bánya- és Ipartelepek R.-T." 
szarvaskői barnaszénferülete. 

I. FÖLDTANI VISZONYOK. 
a) Réteglani adatok. 

Az „Érseki Bánya és Ipart. R. T." szénjogilag lefoglalt területe 
Szarvaskő, Felnémet, Egerbakta, Bátor, továbbá Hevesaranyos, Fedémes 
és Egerbocs községek határának egy részére esik. 

A szarvaskői barnaszénterület alzatát a k a r b o n képződményei: 
agyagpala és homokkő s az ezeket áttörő r é g i e r u p t i v u m o k : a 
d i a b á z, továbbá alárendelten a g a b b r ó é s w e h r l i f alkotják. 

A k a r b o n üledékek építik fel a Gyöngyvirágbérc, a Sósbányabérc, 
a Felsőgílitka, a Laposendre hegygerinceit és csúcsait. Továbbá a miocén 
rétegek alól kibukkan még a Szénkő (Tólápa)-völgy és ennek egyik bal* 
oldali mellékvölgyének fenekén, valamint az Almárvölgy felsőrészének alján a 
III. iparvasúti hídnál. A d i a b á z a Keselyőhegyen nagy tömegben lép 
fel; ezenkívül a d i a b á z, g a b b r ó és w e h r 1 i t kisebb dyke*ok, felé* 
rek, intruziók alakjában pedig a Keselyőhegy körül lévő völgyek fenekén, 
a Szénkő* és az Almárvölgy fenekén, a Hegyeskőhegyen s a Hármashatár* 
tetőn észlelhető. 

1. MIOCÉN, HELVETIAI EMELET. 
A karbon üledékekből s diabázból felépült alaphegységre telepszik 

közvetlenül a helvefiai rétegcsoport. Míg a terület északnyugati részén csak 
csekély vastagságban terül el e rétegcsoport, addig délkelet felé haladva, 
az egész rétegcsoport néhány vetődés következtében tetemesebb mélységre 
lesüllyedt, úgyhogy a Tóhegy körül már kb. 200 m vastagságban van meg. 
Részletesebben vizsgálva a következő rétegösszleteket különböztethetjük meg : 

a) K o n t i n e n t á l i s k a v i c s , h o m o k stb. rétegösszlet. A Szent 
János*tárótól É N y r a kavics és laza konglomerátum, vörhenyes és sárga 
homok és agyagos homok terül el jól feltárva. Ezek észlelhetők a Szénkő-
völgy mentén s a kerülői lak fáján is, de kevésbbé jól feltárva. Valószínű, 
hogy a széntelepes rétegösszlet egy része alatt is ezek terülnek el. A szar* 
vaskői baruaszénbányában az alsó széntelep alatt 6—10 m vastagságban 
helyenkint agyagot, másutt breccsát és többnyire durvaszemű murvás homo* 
kot ismerünk. 
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4. ábra. 
Az «Érseki Bánya és Ipartelepek R.-T.» szarvaskői barnaszénterületének átnézeles térképe. 
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6) S z é n t e l e p e s r é f e g c s o p o r t . E rétegösszlefben három 
barnaszéntelepet ismerünk, amelyek nincsenek mindenütt egyformán kifej* 
lődve. SZABÓ JÓZSEF szerint (28ios) az 1868 táján a Szénkő*(Tólápa) völgy
ben nyitva állott Gábor*táróban a következő rétegszelvény volt észlelhető: 

A széntelep fekvője mészbrecesa. Erre következik: 1. Papirszén, e fölött 
2. agyag és homok váltakozása. (Az 1. és 2. együtt 8 láb vastag). 
3. leveles szén (1 —lVa láb). 4. Agyag pirites kagylókkal és levéllenyoma
tokkal. 5. Szén, (4 lábnyi). 6. Agyag cerithiumokkal. 7. Kis szénréteg 
(1 láb). 8. "Agyag cerithiumokkal. 9. Szén, 3—5 lábnyi. A telep fedője 
homok és kavics. KOCH ANTAL kövületmeghatározásai alapján a széntele* 
pek korát KOCH és SZABÓ a szarmata emeletbe helyezi. 

NOSZKY közlése szerint a Szénkő*völgyben, 1921*ben hajtott új lej* 
tősaknában a következő viszonyok voltak észlelhetők: a fekvő agyag fölött 
kb. 1'40 m*es széntelep volt látható, amelybe egy 3—4 cm vastag, Pota-
m/c/es*ekben dús agyagréteg települt. A telep dőlése DK*i (9h) volt. 

Ugyancsak NOSZKY szerint a Gilitka nevű völgy felső jészén is volt 
egy kutató táró, amelyben azonban — a szénképződmény saüÉrt — csak 
vékony telep volt észlelhető ; Kiss K. szerint 1 "2 m vastagságú volt a fel* 
tárt telep. 

A szénfelcpes rétegcsoport legalsó részének igen jó feltárását nyújtja ma 
az almárvölgyi Szent János*táró, ahol a viszonyok jól tanulmányjoabatók. 
Itt a táró eleje által áthatolt karbon agyagpala és diabáz után szürkészöld 
és barna fekvő a g y a g következik néhány m*nyi vastagságban, amelyre 
az a l s ó , v a g y III*ik s z é n t é 1 e p telepszik 0 '40~0'60 m vastagság* 
ban. A fúrások szerint e telep ÉNy felé kiékelődik. A kis légakna táján az 
I. keresztvágatban feltárva látható a III. széntelep fekvője, amely itt sötét* 
szürke murva, vagy dara, amelybe néhol kavicsrétegek is beletelepszenek. 
Erre telepszik kb. 40 cm vastagságban szenes paja, majd 60—70 cm vas* 
tag, szürkés barnás, többé*kevésbbé plasztikus agyag s erre a III. szénte* 
lep. A III. telep fölött a táró elülső részén kb. 30 cm*nyi Os/rea*réteg fek* 
szik, amelyet az Ostrea giagensis SCHLQTH. héjjai építenek fel. E fölött kövü* 
leteket bőven tartalmazó szürke agyag következik kb. 5'5 m vastagság* 
ban. Ebben előfordulnak; Cardium (Cerasioderma) arcella DUJ. , Potami' 
des (Pirenella) Eichwaldi R. HOERN. et Au., Poí. (Pir.) borsodiensis 
n. sp.*, Neritina (Cli/hon) picía FÉR. Erre azután 0'5 m vastag kövületmen* 
tcs, szürke agyag, majd a középső, fő, vagy II. széntelep következik. 

*) Az új fajok és új varietások rövid jellemzéséi e munka végén adom. 
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A légakna táján a ü l . felep közvetlen fedője barnás szürke, kemény 
agyagmárga, amely jó főtét szolgáltat. Ebben bőven vannak kövületek, 
mint Ostrea gingensis SCHLOTH., Meretríx sp., Cardium (Cerastoder' 
ma) arcella DUJ. , Poiamides (Pirenellá) Eichwaldi R. HOERN. et Au., 
P. (Pir.) borsodiensis n. sp. A III. telep fölött 6—7 m vastag réteg* 
összlet van, amely szürke agyagmárgából áll, néhol több, néhol kéve* 
sebb kövülettel. A középső, fő, vagy II. széntelep alsó padja 0'25 m*nyi, 
erre 30 cm kövületben dús, szürke agyag következik, amelyben főleg a 
Poiamides (Pirenellá) Eichwaldi R. HOERN. et Au., a Potamides (Pire* 
nellá) borsodiensis n. sp. és a NerUina (Clithori) picta FÉR. fordulnak elő nagy 
számban, ezután a telep felső padja következik 2 m vastagságban. A szén* 
próbavétel helyén a felső padban egy 7 cm*es agyagbeágyazást észleltem ; 
ez alatt a telep alsó részét 72 cm*nek, a fölötte levőt 1 m*nyinek mértem. 
A legfelső részben néhány kovásodott csíkot is észleltem. 

A széntelep fedőjében vékonyréteges—szalagos, kövületmenfes barna 
agyagot észlelhetünk, amely homoksávokkal váltakozik. Az I. keresztvágatban 
a II. telep közvetlen fedője szalagos, jól rétegzett homokos agyag, amely 
barnaszínű, úgynevezett »kanavász«*szerű. Ennek vastagsága kb. 5—6 dm; 
fennebb palás agyag, majd durvábbszemű homok kavicslencsékkel, rétegek* 
kel s még feljebb finomabbszemű zöldesszürke homok következik. A maga* 
sabb fedőben a bányaüzem vezetőség szerint homokból és kavicsos homok* 
ból álló réfegcsoport következik, kb. 24 m vastagságban. A homok kevés 
vizet is tartalmaz, ami néha a vágatokba is bejut és ott üzemzavart okoz. 
E rétegösszlet fölött fekszik azután a kb. 1 m*nyi felső I. széntelep. 

c) A f e d ő r é t e g c s o p o r t a széntelepes rétegcsoport fölött a fúrá* 
sok tanúsága szerint uralkodólag homokból, alárendelten homokkőből és 
agyagból áll. E rétegcsoport kövületekben igen szegény, mindössze néhány 
Ostrea teknő akad benne ift*ott. Ezek a rétegek észlelhetők nagyobb kitérje* 
désben az Almárvölgy és a Csurgóvölgy alsóbb részén. Az Almárvölgy 
felsőbb részén meszes homokkő szerepel, amelyben Balanus sp. nagyobb 
számban, továbbá gyérebben Ostrea lamellosa BR. és Pecten sp. fordulnak 
elő. Az Almárvölgy jobboldalán, az iparvasút közelében, a Szf. János*tárótól 
DK*re, kb. 1 km*re a márgában Cardium sp. és Corbula sp. fordul elő, tehát 
úgy látszik, itt is megvannak az egercsehi szénterület cardiumos—corbulás 
rétegei. 

Ez a fedőrétegcsoport a szénterület délibb részén elkovásodott, kétsége 
kívül a miocén végén vagy. a pliocénben itt tevékenykedett geysirszerű hév* 
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források működése következtében. A kőzet kvarcifhomokkő jellegű, szürkés 
vagy sárgásszínű. Előfordul a Szénkő (Tólápa) völgy alsóbb részén, a Tó
hegyen s a Tóhegy tövében levő tó partján. 

2. TORTONIAI EMELETBELI KÖZÉPSŐ RIOLITTUFA. 
A középső miocén rétegcsoport fölé riolitfufa telepszik és pedig a 

Sósbányabércen s az Almárvölgy felső részén kisebb foltokban, az Almár* 
völgy középső részén, Baktától ÉK*re, a Tóhegy tövéig terjedő vonulatban 
pedig nagyobb kiterjedésben. Megemlítendő, hogy a riolittufa fölött délkelé* 
tebbre a s z a r m a t a és p a n n ó n i a i e m e l e t e k b e tartozó, főleg 
agyagos rétegcsoport következik. 

3. SZARMATA-PLIOCÉN KAVICS. 
Néha a széntelepes rétegcsoport fölött közvetlenül, vagy annak maga* 

sabb fedőrétegei fölött, máskor az alaphegység fölött 350—400 m t. sz. f. 
magasságban vékony kavicstakaró fekszik (24i39). A kavics szemei mogyoró— 
dió nagyságúak s kvarcitból állanak. E kavicstakaró, amelynek itt csak kisebb 
foszlányai maradtak meg máig, valószínűleg megfelel és folytatása annak a 
kavics és kavicsos homok rétegösszletnek, amely a Szőlőmegebércen s a 
Csarnóhegy tetején előfordul. Korát mint amazokét, a szarmata emeletbe s 
a pliocénbe helyezhetjük. 

b) A szerkezet (tektonika). 
A szarvaskői szénterületet vetődések járják át, amelyek iránya ural* 

kodólag ÉK—DNy*i (15— 16h és 3—4h ). Az almárvölgyi szénterületen már 
megállapították eddigelé néhány ilyen nagyobb vetődés jelenlétét, amelyek 
lejtése az említett csapásirány mellett ÉNy*i 45—60°. Az egyes vetődések 
közt fekvő rögök, illetve széntáblák lejtése D K - D D K * i , átlag 18-20° . A 
vetődések nagysága -5—30 m*es (1. az 5. szelvényt). 

II. A S Z É N B Á N Y Á S Z A T . 

TÖRTÉNETI ADATOK. 

Á szarvaskői (bátort) szénelőfordulásról először FRIVALDSZKY IMRE (3sa7) 
tesz említést, aki felemlíti, hogy „Bátor mellett pedig hatalmas rétegekben 
találtatott a barnakőszén". 

Elsőízben tüzetesebben szól a szénterületről J . U X A (30-27S), aki a 
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következőket írja: Bátor és 
Szarvaskő határában több 
helyütt volt szénkibúvás. 
1860*ban négy kutatótárót 
és négy kutatóaknát mélyí
tettek s ezekkel három szén* 
telepet tártak fel, amelyeket 
egymástól csekély vastag
ságú agyagrétegek választa
nak el. Megjegyzi, hogy sok 
helyütt a felső fedőréteg* 
összlet, sőt a felső telep is 
hiányzik s a II. és III. le* 
lep bukkan ki a mélyebb 
vízmosásokban. A föcsa* 
pásirány 2 h 10° s a dőlés 
DK-i, 3 - 5 ° . Az észlel* 
hető vetődések a főcsapás* 
sal párhuzamosak, több' 
nyire kicsinyek, 2—5 láb* 
nyiak, de két nagyobb 
vetődés is van; az egyik 
Szarvaskőnél 8 öles, a má* 
sik Bátornál 15 öles. A 
szén igen hosszú lánggal 
ég el s elégése után vör* 
henyes hamu marad vissza; 
salakot nem hagy. 

A Szénkő *(Tólápa)* 
völgyben feltárt széntelepről 
S Z A B Ó J Ó Z S E F (28103) szólt 
azután részletesebben 1869* 
ben, aki leírja, hogy az itteni 
Gábor*bányában kb. 5 
széntelep van jelen, amelyek 
közül kettő vastagabb, az 
egyik 3 —5, a másik 4 láb 
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vastag. A felső réteg szene jobb, de általában jónak nem mondható. Hamutar* 
talma állítólag 20%. A szénrétegek csapása itíl dőlésük 8—10h. 

HANTKEN M. (6sor) csak annyit jegyez meg, hogy a bátori bánya 
az egri főkáptalan tulajdona és az I8f6. év végén fennállott adományozott 
vájnamérfékek összege 180,4656 m2 volt s ez évben 938 mázsát termeltek. 

KALECSINSZKY S. részben HANTKEN nyomán szól a bátori bányáról s 
felemlíti, hogy 18F4*ben 2525 q, 18f5--ben 2400 q és 18f6-ban 938 q 
szenet termeltek i;t ki. 

1912*ben, amikor NoszKWval e területet térképeztük, a Szénkő-völgy
ben már csak az egykori táró hatalmas hányóját találtuk. Ugyanekkor az 
Almárvölgy legfelső részén néhány kis elhagyott kutatótárót is találtunk, ame* 
lyek egyikében a széntelep 40—50 cm vastagságban látható is volt (24i3» 
és H6). E jelentés alapján szól róla Dr. P A P P K. is (19SBI). 

1919—1920*ban ROMÁN JÁNOS bányavállalkozó kezdett e területen 
kutatásokat. Tárót hajtott az ÁTrnlírvöTgy" felső részén, lejtősaknát pedig 
a Szénkővölgyben, amelyekkel valószínűleg a középső széntelep jelenlétét 
állapította meg. A Szénkővölgy felső részének baloldalán létesített egy
kori lejtősakna (Anna*akna) a széntelep kibúvásán, a telep mentén haj* 
tatoft le kb. K*i irányban, ma azonban már beomlott. A lejtősakna nyílá* 
sánál látható széntelep kb. 1'50 m vastagságú, az alsó részében azonban 
meddő palás agyag betelepülés van kb. 2 dm vastagságban. A telep dőlése 
itt bizonytalan még; látszólag 11 —12 h felé 15 — 20°*nyira dől. A fedőben 
szürke, a külszínhez közel sárga palás agyag van, fölötte pedig sárga homok 
telepszik. 

KISS K. bányaigazgató úr közlése szerint BáJoj'Jhatájábaj}tj_JPaphegy 
körül, a HárskúWölgy felsőrészén szén kibúvásokon 1925 táján két kis 
kutatótárót hajtottak. Á feltárt telep szerinte l'OO m vastag volt s alatta a 
fekvő kvarclcavics következett. 

192 i ; februárjában alakult az „ É r s e k i B á n y a * é s I p a r i e 1 e* 
p e k R. T." Ez a társaság először kb. J^jfurást mélyítfetett, ami által a terü
leten a széntelepek jelenléte és fekvése megállapíttatott, majd ezek alapján 
az Almárvölgy felső részén a mai Szent*.János tárót hajíoják.__\922? 
ben kiépítették az egri fővölgyben haladó egér—putnoki vasúti j/onajtól a 
táróig vezető kb. 5'5 km hosszú iparvasutat s ez év decemberében^ a szál* 
lítást meg is kezdték. Az Eger völgyében a bányakolóniát is kiépítették. 
I926*ban a bánya üzeme teljesen megszűnt. 
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A SZÉNTELEPEK ÉS A SZÉN MINŐSÉGE. 

Az eddigi fúrások és feltárások tanúsága szerint a szarvaskő—bátor — 
felnémeti szénterületen általában h á r o m s z é n t c l e p ismeretes. Az 
alsó (III.) széntelep 5 0 ^ 9 0 cm-nyi, átlag 80 cm-nyi szokott lenni; fölötte 
6—10 menyire következik a k ö z é p s ő v a g y f ő t e l e p (II. telep), 
amelyet egy 30 cm-nyi agyagréteg két részre oszt; az alsó pad kb. 0'25 
m-nyi, a felső, a tulajdonképeni fejtés alatt álló szénréleg átlag 2 m-nyi. 
Ezután 24 m-nyi meddő rétegcsoport fölött következik a f e l s ő (I.) t e l e p , 
amely átlag 1 m-nyi vastag. A telepek uralkodólag DDK-nek dőlnek, átlag 
18—20°-nyira és vetődésekkel szeldeltek. 

Az Almárvölgy felső részén levő Szent János-táróban csakis a 
középső vagy II. telep volt feltárás, illetve művelés alatt, bár meg kell jegyez
nem azt, hogy egészen alárendelten, kis darabon az alsó, vagy III. széntele* 
pef is feltárták a táróban. 

Figyelembe veendő, hogy a produktívnak tekinthető szénferület egy 
részén, különösen a nyugati szélein a felső telep a denudációnak részben 
áldozatul esett s így ez jóval kisebb területen van meg, mint a főtelep. A 
Szt. János-táróban a légakna táján feltárt legalsó, vagy III. széntelep 
80—90 cm vastag. Vállapok igen gyéren szeldelik, úgyhogy darabos szén 
jól termelhető belőle. A szén színe sötétebb barna és Kiss K. bányaigaz* 
gató szerint a három telep közt a legjobb szenet adta. 

A Szent János-táróban feltárt II. telep szene világosabb barna 
színű, karca barna, törése kockás-darabos; eleinte osztályozás nélkül, mint 
aknaszenet bocsátották forgalomba. Később a szenet osztályozták s mint 
darabos, kocka és daraszenet bocsátották forgalomba. Darabos szénből ter
meltek 3 0 % , kockaszénből 5 3 % és daraszénből kb. 17%-ot. A telepet 
átjáró hasadékok (vállapok) É K - D N y - i (4 h) és ÉNy-DK-- i (21 h) csapa-
súak, a telep határoló síkjaira kb. merőlegesek, eléggé távolállók, úgyhogy 
darabos szén termelése is lehetséges. A szén zárt helyiségben hosszabb 
ideig, szabadban állítólag 2—3 hónapig is raktározható. Megjegyzendő, hogy 
telep felső részében itt*ott néha elkovásodott részek, szabálytalan lencsék 
fordulnak elő, amit a fejtésnél elkülönítenek. A szén hosszú, sárga lánggal 
ég s elégése után porszerű hamu marad vissza. 

A Szent János-táróból vzti szénmintának vegyi összetétele és hő-
fejlesztő képessége Dr. EMSZT K. m. kir. főgeológus-fővegyész vizsgálatai 
szerint a következő: 
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A feltárásnál és fejtésnél hátráltató körülmény a III. telep fekvőjében lévő, 
továbbá a II. telep fekvő és a fedő homokos rétegcsoportjának víztartalma, 
amely főleg a vetődések mentén esetleg a bányába juthat. Ez az üzemet 
hátráltathatja, sőt arra veszélyt is jelenthét. Felemlítendő, hogy a Szénkő* 
völgyben 1921*ben mélyített lejtősaknában, — amely a telep mentén haj* 
tátott le, — a víz nagyobb mennyiségben jelentkezett s az akkori technikai 
nehézségek miatt az akna is víz alá került, majd össze is omlott. 

1923. februárjában a III. széntelep alatt fekvő durvaszemű homokból 
vízbetörést kaptak az I. keresztvágat továbbhajtásakor. A szénből a fekvőbe 
haladva először 8 m8 víz folyt le óránkint, míg végül két hét alatt teljesen 
lecsapolódoft a víz. A víz eleinte egész patakként folyt ki a táró száján. 
Nyilvánvaló, hogy az előrehaladással a homokban egy vízzsákot ütöttek 
meg, amely utóbb teljesen kiürült, Az ereszkéket idejében elgátolták, úgy* 
hogy ezeket nem árasztotta el a víz. 1923. júniusában a bányaüzemvezető* 
ség szerint a táró nyilasától kb. 300 m*re, a talpból (a II. telep fekvőjéből) 
2 m hosszban és 2 m szélességben felfakadt a víz. Először percenként kb. 
350 liter víz folyt ki innét; a vízkifolyás kb. 4—5 hónapig tartott, míg 
végre elapadt. Az egyik ereszke lehajlásakor, amely 54 méter hosszú volt, 
a II. telep fedőhomokjából egy vetődés közelében elég jelentékeny vízbetörést 
kaptak, úgyhogy 24 óra alatt tele lett vízzel az ereszke. 

Ezenkívül még több vízbetörés is volt, amelyek néhány nap alatt 
elapadtak. Ezekből az adatokból valószínűvé válik, hogy általában csak 
kisebb földalatti medencékről van szó, amelyek a víznek homokrétegekben, 
főleg a vetődések közelében való felhalmozódása folytán jönnek létre, amelyek 
azonban megcsapolásuk után aránylag gyorsan kiürülnek s így nagyobb 
veszélyt a bányászkodásra nem jelentenek. 

A Szent János*táróban csakis a középső, vagy főtelep állt fejtés 
alatt, amely jelentékeny kiterjedésű területen ismeretes. Az alsó 40—90 cm* 
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nyi telep nem oly általános elterjedési), amit a fúrások is bizonyítanak s 
vékonysága miatt ezidőszerint nem jön számításba. A felső telepnek elég 
jelentékeny ÉÉNy-i részét a denudáció eltávolította, DDK felé pedig — a 
fúrások bizonysága szerint — hiányzik (l. az 5. szelvényt). Miután az alsó tele* 
pek helyenkint jóformán közvetlenül az alaphegységre települtek, annak ere* 
deti térszíni formái nyilván befolyásolták a széntelep kifejlődését. Ennélfogva 
valószínű, hogy helyenkint, egyes egykori térszíni mélyedésekben a telepek 
nagyobb vastagságban és jobb minőségben fejlődtek ki, míg másutt véko-
nyabbak és gyengébb minőségűek. 

Eddig lefejtettek: a Gábor-táróból 1874—76 közt 586 tonnát, a Ro
mán féle műveletekből 1920—21-ben 246 tonnát, a társaság régebbi műve
leteiből 1922-ben 2790 tonnát s a Szent János-táróból 1923-ban 15.347 
tonnát, 1924-ben 16.310 tonnát, 1925-ben kb. 10.000 tonnát, összesen 
tehát kereken: 45.000 tonnát, Ezidőszerint a szénterületet a Szt. János
táró segélyével feltárták ÉK—DNy-i irányban kb. 650 m hosszúságban és 
ÉNy—DK-i irányban kb. 300 m szélességben. 

3. A »Mónosbéli Kőszénbánya R.*T.« szénterülete. 
I. FÖLDTANI VISZONYOK. 

a) Rétegtani adatok. 

»A Mónosbéli Kőszénbánya R.-T.« birtokában levő s a vele szom
szédos .szénterület Szarvaskő községtől É-ra, a Kétvízhegy és a Villóhegy 
közt fekvő területre esik, amely innét ÉK-re, a Turbács-tanya felé húzódik. 
A szénterület alapzatát a Bükkhegység DNy-i nyúlványa, nevezetesen k a r-
b o n k o r i agyagpála és mészkő s alárendelten az ezeket átható d i a b á z-
d y k e-ok szolgáltatják. Erre telepszenek a m i o c é n rétegei. 

A miocén sorozatában legalul jelentkező s z é n t a r t a l m ú k ö z é p s ő 
m i o c é n rétegcsoport a régibb kőzetek fölött és részben azok mellett terül el s 
tulajdonképen a szarvaskői szénterületnek É-i folytatása. Az egykor össze
függő szénterület a Csehi-patak és mellékpatakjainak a fiatalabb geológiai 
korszakokban történt bevágódása által oszlott két részre. 

A középső miocén rétegcsoportjában észlelhető legalsó rétegeket a 
Kenderáztató-völgyben lévő Boriska-táróban tanulmányoztam. A legalsó, 
valószínűleg csak néhány méternyi réteg, a széntelep fekvője, szürke, vagy 
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barnásszürke, tömött, kemény, nem duzzadó agyagból áll. Ez az agyag 
néha apró kavicsokat tartalmaz; kövület nincsen benne. Valószínűleg édesvízi 
lerakodás. Néha a széntelep alatt szögletes kvarckavicsot—breccsát találunk. 
Másfelől a Boriska*tárófól ÉK*re 1 km*re a Szappanosvölgy jobboldali kis 
mellékárkában van előttünk a legalsó rétegcsoport vörös és sárga agyag és 
kvarckavics alakjában. 

Ezekre telepszik a s z é n f e l e p, amely átlag 2 m vastag. A 
Boriska-táróban a széntelepbe a telep talpától számítva kb. V5 m*re kb. 10—15 
cm*nyi meddő, szürke, vagy barnásszürke homok, vagy agyagos homokréteg 
telepszik. Ez a réteg, az elhagyott villóvölgyi táróban állítólag 20 cm*es agyag 
alakjában volt kifejlődve. Ezenkívül még egypár vékony, néhány mm—1 cm*es 
szürkésbarna agyagcsík is betelepszik a szénbe. Ezek száma néhol négyre is 
felmegy, másutt viszont teljesen eltűnnek. A főbeágyazást réselésre használták 
fel. A széníelep csapása és dőlése a Boriska*fáróban meglehetősen változó; 
dőlése D-i (12h 15°) és DNy--i (15h 5°) 22°-(16 h 5°) 21° közt ingadozik. 
A telep csapása tehát a Boriska*táró táján uralkodólag ÉNy—DK, dőlése 
pedig általában DNy*i és 20° körüli. 

A széntelepet feltárták még ezenkívül kutató táróval a Szappanos
völgy középső részének baloldalán, ahol vastagságát 1'60 menyinek állapi* 
tották meg. Fekvőjében itt szürke agyag, fedőjében sárga, homokos kvarc
kavics van. Második kis kutató tárót a Szappanosvölgy jobboldali mellék* 
árkában is hajtottak, úgy látszik azonban, a széntelep itt vékony. Feltárva 
nem láttam. Ezenkívül állítólag még a Turbács*tanyától ÉÉNy*ra egykor 
mélyített aknácskában kb. 2 m vastagságbán szintén feltárták a széntelepet. 

A főszéntelep fedőrétegösszlete a Boriska*fáróban szürkeszínű, magasab* 
ban sárga, durvaszemű kvarchomok. A homok a külszínhez közelebbeső része* 
ken, így a táróban is sárga, vagy sárgásbarnás színű. Kövületeket egyálta* 
Iában nem tartalmaz; valószínűleg ez is édesvízi eredetű. A széntelep köz* 
vétlen fedőjében lévő homok vizet tartalmaz, néha jelentékenyebb mennyiségben 
is, úgyhogy annak ellenére, hogy a homok durvaszemű, folyós homokként 
betört már a bányába. A homok középső részén, kb. 20—24 m*re a fő* 
telep fölött három vékony, 10—40 cm*nyi széntelepecske telepszik, amel ek 
a Boriska*táró elülső részén délkeletre (9h) 30—40 foknyira dőlnek. Ezek 
megfelelnek a szarvaskői felső telepnek. Ezt a felső telepet, amely úgy látszik, 
nem rendes kífejlcdésű, a Boriska*íáiófól ÉK*i irányban mélyített néhány 
fúrólyukban szintén megfúrták 30—60 cm vastagságban. A Boriska*fáró 
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elején s a légakna legfelső részén, a homok fölött szürke agyag is előfordul, 
amely szintén kövülefmenfes. 

A Szappanosvölgyben levő kutató-báróban a széntelep fölött sárga, 

6. ábra. 
A HERMAN-rféle mónosbéli szénierület átnézctes térképe. Pontorás —• lefejtett szénterületek; 

vonalkázás = meddővágatok a fedőben; v.—v. — vetődések. 
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homokos aprószemíí kvarckavics réteg, fölötte sárga homok van. Magasab
ban azután öregebbszemű kvarckavics következik nagyobb vastagságban. 

A szénfelepes rétegcsoport, illetve az imént leírt közvetlen fedőrétegei 
fölött azután finomszemű h o m o k és h o m o k k ő ö s z l e t következik, amely 
az Egercsehi vidéki corbulás—cardiumos homokkövek szintjének felelhet meg. 
A finomszemű homokok a feltárásokban általában sárga színűek; a több
nyire márgás homokkövek szintén finomabbszeműek s néha tekintélyes padok* 
ban jelentkeznek. Corbula kőbél és lenyomat előfordul benne a 377 nrmag. 
ponttól kissé DK*re, DNy*ra, a villóvölgyi árok legfelső részében és ÉNy*ra 
a Szappanosvölgy északi jobboldali árka mentén. Az idetartozó rétegek vannak 
meg a nyomok szerint már a Boriska*táró fölött ÉNy*ra levő gerincen, 
ahonnét a 337 m mag. pont tájáig követhetjük, valamint az innét keletfelé 
irányuló gerinceken és árkokban. Kitűnő feltárásai vannak azután a Szap* 
panosvölgy felső részének és mellékvölgyeinek fenekén, ahol a homokkő 
padjai ÉNy*i (20h ) 30°*os dőléssel fekszenek a homokrétegek között; továbbá 
a Turbács*tanyától délre fekvő árkokban s a tanya mellett lefutó fővölgy 
alsó részén, az egykori akna táján, ahol délkeleti 20°*os dőlés mérhető 
rétegein. 

A helvetien rétegcsoportjának legfelső tagjaként fellép végül az a l s ó 
a p ó k a ( s c h l i e r ) réfegcsoportja, amely szürke és sárga, jól réteg* 
zett agyagból és palás, homokos agyagból áll. Ez fordul elő a Szappanos* 
völgy legfelső részén, a villóhegyi 350—377 m mag. pontoktól északra eső 
területen, ahol az árkok jól feltárták. Itt alárendelten homokkő és keményebb 
márgapadok is közbetelepszenek. A z alsó apóka jól látható még az egér* 
csehi sodronyköfélpálya legdélkeletibb része táján, síb. 

Végül legfelül, részben a magasabb helvetien rétegek, részben azon* 
ban közvetlenül a széntelepes rétegcsoport fölé, sőt a karbon kőzeteire is, 
tehát diszkordánsan települve, a dombok—gerincek legmagasabb részein, 
a p l i o c é n k v a r c k a v i c s * t a k a r ó foszlányait találjuk még meg. 

b) A szerkezet. 

A szénterűietet vetődések járják át. A Boriska*fáróban megfigyelt vető* 
dések csapása részben ÉK—DNy*i, lejtésük iránya ÉNy*i 45—60°; rész* 
ben pedig ÉNy—DK*i. A Vilma lejtősakna területén É—D*i és Ny—K*i 
irányú vetődéseket állapítottak meg. 
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II. A S Z É N B Á N Y Á S Z A T . 

TÖRTÉNETI ADATOK. 
HERMÁN GÉZA főjegyző úr közlése szerint a mónosbéli határban az 

első kutatásokat KEGI.EVICH GYULA gróf pétervásári földbirtokos végeztette. 
Az első feltárások a Villólápában 1880—90 között történtek, de az itteni 
kis üzem csakhamar megszűnt. Később, 1890 után, HERMÁN G. szerint 
HKHNEL MIHÁLY vállalkozó kezdte meg a kutatásokat BAJZÁT J . birtokán. 
Á lakosok szerint 1898-ban Mónosbéliől DNy-ra, a Turbács-tanyától 
ÉÉNy-ra kb. 300 m-re, a völgy fenekén kutatóaknát mélyítettek, amely kb. 
13 m mély volt s amelyben állítólag 2 m vastag széntelepet tártak fel. 
E telep felső része jó minőségű, alsó része gyengébb volt. A szakszerűt* 
lenül, a patak medre mellett készített aknácskába a lakosok állítása szerint 
csakhamar bejutott a patak vize s azt elontvén, csakhamar be is omlott. 
A termelt szenet tengelyen Egerbe szállították. 

Ugyancsak a lakosok állítása szerint a széntelepet régebben a Szappa
nos-völgy baloldalán is feltárták táróval. Ez adat után indulva a »Mónosbéli 
Kőszénbánya Rt.« e tájon később, 1923*ban fel is tárta a széntelepej. kis 
kutatótáróval kb. 1'60 m vastagságban. 

1920-ban KOSSITZKY főaknász és HERMÁN GfizA mikófalyi főjegyző 
kezdett kutatásokat a Villóhegy keleti oldalán levő Villói-völgy jelső jészé-
ben. Itt"tárót hajlottak DK^i irányban, amellyel a szénteíepet feltárták. Ez 
kb. két és fél évig volt üzemben. A táró művelése HERMÁN G. szerint 
nem volt eléggé szakszerű, úgyhogy a feltárt szén egy része nem fejtetett le. 
1923-ban »Mónosbéli Kőszénbánya Rt.« név alatt más társaság vette át a 
a szénterületet, amely a tovább DK-re eső Kenderáztató-völgyben 1923. 
ápr. 25-én egy 32 m-es fúrólyuk kedvező eredménye alapján tárót kezdett 
hajtanTTamellyel a telep elérése óta azt csapás és dőlés mentén feltárni tőre-
fedett. Az Üzem 1924. végén megszűnt 

1926. óta HERMÁN GÉZA műveíTa szénbányát, ^amelynek üzeme a 
fogyasztópiac napi szükségletétől függ. 192f. végén a Boriska-fáróval fel' 

""tárható széntáblát lefejtették s új*"Tejtősakna, a Vilma-kjtősakna kihajtását 
kezdték meg, amellyel a széntelep folytatását újból feltárfák. 

A Boriska-táró ÉÉNy-i (23h) irányban haladt s 132 m-nyi, a 
fedőben hajtott meddővágat után rájutott a széntelepre, amely 1'80—3 m 
vastagságúnak bizonyult. Á mónosbéli szénferületen lévő széntelep az eddigi 
tapasztalatok szerint nem fekszik nyugodtan és nem fejlődött ki egyenletesen 
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mindenütt. Miután majdnem közvetlenül a karbon kőzetekből álló alapra 
települt, az egykori, eredeti térszíni viszonyok befolyásolták a széntelcp kifejlő
dését. Hclycnkint, a kisebb mélyedésekben, kedvezőbb körülmények között 

X. ábra. 

Szelvény a mónosbáli Boriska-táró táján ál. Pontozás : homok, ferde vonalkázás : agyag. 

vastagabb rétegben fejlődött ki a széntelep, míg a sekélyebb, kiemelkedőbb rész-
leteken vékonyabb telep képződött, sőt helyenkint valószínűleg ki sem fejlődött. 
Ezt a jelenséget már a Boriska-táró feltárt területén is észlelhettük. Itt a szénte
lcp t. i. kis É N y ~ D K - i irányú teknőben volt meg, amely ÉK-i oldalán 
a karbon mészkő és homokkő egy felbukkanására támaszkodik. Az eddigi 
tapasztalatok szerint a teknő közepe táján, a Boriska-táróban a széntelep szép 
kifejlődésű, vastag volt s a* átlag 2 m-es telep 3'5 m-re is megvastagodott; 
ellenben É K felé, a kibúvás felé gyorsan elvékonyodott, úgyhogy a tárótól 
ÉK-re 2 5 - 3 0 m-re már csak 50—60 cm-re csökkent a vastagsága; errefelé 
tehát a telep már fejtésre nem volt érdemes. Egy, a tárótól ÉK-re telepített 
fúrólyuk a külszín alatt csekély mélységre már csak 30 cm vastag telep jelen
létét állapította meg. Valószínű azonban, hogy tovább É K felé a karbon 
mészkő és homokkő felbukkanásán túl, a szénfelep újból fellép s megint 
megvastagszik. Hogy a szóbanforgó széntelep nagyjában hasonló vastagság
ban, általában ÉK-i irányban meglehet, arra nézve támpontul szolgál egy
felől a Szappanos-völgyben látható feltárás, másfelől a Turbács-tanyától 
ÉÉNy-ra egykor mélyített aknácska. 

A Vilnia-lejtősakna feltárási mezejében a széntelcp kifejlődése hasonló. 
Csapása itt uralkodólag É É K - D D N y - i , dőlése KDK-i 18°. 

A Szappanos-völgy közepe táján, az ittlévő itatókút melleit, a völgy 
baloldalán hajtott néhány m-es kutató táró egyenesen a kibúváson hatolt a 
telepbe, amelyet kb. 160 cm vastagságban tárt fel. A kibúvás anyaga termesze-
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tesen oxidálódott, de amennyire megállapíthatjuk, alsó része kb. 80—90 cm 
vastagságban elég jó, felső része gyengébb, palásnak látszó. 

A Turbács'tanyától ÉÉNy*ra eső egykori kutatóaknácska 13 m 
mélyen állítólag**? m vastag széntelepet tárt fel, amelynek felső része jó, alsó 
része gyengébb minőségű volt. 

A »Mónosbéli Kőszénbáhya R.*.T« fúrásokat is mélyíttetett a Szap* 
panos*völgy jobboldalán lévő dombokon és árkokban. Ezek a fúrások azonban 
nem vezettek eredményre, miután 18—52 m mélységben csak 30—60 cm 
rossz minőségű (»bagós«) telepet fúrtak át. Feltételezhetjük, hogy a megfúrt 
telepek a felső, a Boriska*táró elején is áthatolt telepeknek felelnek meg s 
egyik sem jutott le az alsó, vagy főtelepig. Ez a felső telep megfelelhet a 
szarvaskői felső telepnek, amely ott 24 m távolságban van a főteleptől. A 
Turbács*tanyától É felé, a mónosbéli vasúti állomással szemben (Ny*ra) lévő 
domboldalon RŰZLOZSNIK P. szerint 1921*ben fúrással kb. 80 m mélységig 
hatoltak s e mélységben palás széntelepet fúrtak át. Mivel a karbon kőzetig 
nem hatolt le a fúrás, nem lehet tudni, hogy a felső vékony telepet, vagy 
az alsó főtelepet fúrták*e át. 

A SZÉN MINŐSÉGE. 

A Boriska*láróval feltárt szén közepes minőségű barnaszénnek mond* 
ható; színe és karca barna, néha kivételesen a telep felső részében a fás 
struktúra is megvan rajta. Az 1'80—200—3'00 m széntelepet a kb. köze* 
pén lévő 10—15 cm*es meddő közbetelepülés két padra osztja; az alsó 
teleprész gyengébb, a felső jobb minőségű. A szén darabosan, néha kocká
sán törik; néhol jól rétegezett, másutt a rétegezés elmosódik. Helyenkint a 
telepet átható vállapok sűrűen, másutt távol állanak egymástól. Utóbbi helye* 
ken a szén elég szépnek mondható s itt nagyobb darabos szenet lehet ter* 
melni belőle. A termelt szén 70 %>*át mint aknaszenet és 30 °/o*át mint 
dara* és porszenet szállítják el. A termelt szén a szabadban legfeljebb 2 
hétig raktározható, azután hamar szétesik és füzet fog, míg zárt helyiségben 
állítólag hónapokig is állja a raktározást. 

A szén hosszú sárga lánggal ég és elégése után az alsó teleprészből 
visszamaradó anyag részben salakos, míg a felső teleprészből visszamaradó 
anyag porszerű hamu. A Boriska*táróból vett szénminfát dr. EMSZT KÁLMÁN 
m. kir. főgeológus*fővegyész vegyileg megvizsgálta s a következőket álla* 
pította meg: 
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100 súlyrészben van: Kísérleti fűtőérték: 3511 kalória. 
C 43'59 Számított fűtőérték 3661 
H 3'03 S, hamu és HsfO-mentes anyagokra 
O T99 átszámítva: 
N 0-92 C 7849 
S 269 H 546 
Hamu 2126 O 1439 
Nedvesség . . . . . 20'52 N . 1 66 

100-00 ÍOO'OO 

A telep fejlését h á t r á l t a t ó k ö r ü l m é n y e k mérsékelt szere* 
pűek. így a t e l ep fő t e j ében lévő homok t ö b b n y i r e k e v é s 
v ize t t a r t a l m a z . Ez a víz kivételesen nagyobb mennyiségben is jelen 
lehet s ilyenkor a homokkal együtt mint »folyóshomok« a vágatokba nyo-
múlhat, bár megjegyzendő, hogy a fedőhomok durvábbszeniű s mint ilyen, 
nem oly veszélyes. Ilyen folyóshomok betörés történt 1924. elején. A feltá-
rást a főtében lévő víz miatt általában az alsó feleprészben végzik s a víz lassú 
lecsapolódása után a fejtés már víz nélkül könnyebben történik. Meg kell 
jegyeznem még itt, hogy bár a s z é n t e l e p f e k v ő j e t ö b b n y i r e 
agyag, ennek az az igen előnyös tulajdonsága van, hogy egyál ta lában 
nem duzzad. A bányatűzre való hajlandóság viszont mérsékelten megvan. 

1929-ig lefejtettek: 1921-ben.- 2.568 tonnát, 1922-ben 6.130 t, 
1923-ban 5.635 t, 1924-ben 4.852 t, 1925-ben kb. 2000 t, 1926-ban 
2.800 t, 192f-ben 2.100 t, 1928-ban 1.100 tonnát, összesen ~ 27.185 
tonnát. 

4. A többi község határában lévő szenelőfordulások 
és szénre való kutatások. 

Az egercsehi vidéki szénterület más pontjain is történtek régebben és 
újabban is kutatások, amelyek többnyire rossz eredménnyel végződtek. 
Mindazonáltal fontos ezeknek az adatoknak a jövő szempontjából való szem
meltartása. Délnyugatról északkelet felé haladva a medence nyugati részében 
a következő kutatások történtek: 

1. S i r ok község határában a magas fedőrétegcsoport (pectencs 
homokkő és felső apóka) terül el a külszínen, úgyhogy itt, ha jelen volna, 
kb. 200 m-re a külszín alatt volna várható a széntelep. A »Magy. Alt. 

4* 
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Kőszénb. R.*T.« a Szalókma*völgy alsó részén a pcctencs homokkőben fúrási 
kezdett 1924*bcn, amely kb. 200 m*rc a külszín alatt a karbon alaphegységre 
jutott anélkül, hogy széntclepct harántolt volna. A másik fúrás, amely a 
Borza*völgybcn, a Lyukszállás*tanya alatt mélyíttetett, szintén eredménytelen 
volt. Kiss K. közlése szerint a Rozsnakfői*tanya táján 200 m hosszú tárót 
hajtottak ki a lakosok a pcctencs homokkőben, eredmény nélkül. E község 
határában tehát a széntelep jelenléte nem valószínű. 

2. B ü k k s z é k községtől keletre a pectenes homokkő szintája terül 
el. A széntelepet itt is 160—200 m*nyire várhatnók. A déli részen, a 
Bencc'völgybcn a fekvő riolittufa fölött csak egy vékony agyagvasérctelep fejlő* 
dött ki, tehát úgy látszik, a délibb részeken, mint Sírokon is, a széntelepek nin* 
csenek kifejlődve. Kissé északabbra, a Kerek János*völgyben s a Csipkés* 
hegy aljában nagyobb vetődés mentén kis elfenődött szénnyomra akadunk, 
de ez figyelmet nem érdemel, csakis annyiban, hogy esetleg e tájon a tele* 
pek egyike már kezd talán kifejlődni. Egy kis széncsík látható a Koska 
árnyék*völgye felső részén a pectenes homokkőbe betelepülve, amelynek 
gyakorlati jelentősége nincsen. A községi lakosok szerint 1905. táján néhány 
fúrást mélyített itt egy társaság. E fúrások 40—120 m mélyek voltak s a 
lakosság szerint széntelepet nem harántoltak, ami ily csekély mélységben 
különben nem is volt valószínű. A terület egy részén a széntelep kifejlő* 
dése esetleg lehetséges. 

3. B á t o r határában a középső miocén szénfelepek a Szénkő*völgy 
táján megvannak s régebben bányászat tárgyai voltak. Mivel a Bátor határa* 
ba eső szénterület a szarvaskői szénterületnek közvetlen folytatása s egy bánya* 
birtokhoz tartozik mindkettő, a bátori széntelepeket is a szarvaskői szénterület 
leírásában, avval együtt összefoglalólag ismertettem (1. 35. és köv. old.). 

Itt csak a következőket jegyzem meg: A Pipisketető—Nagyoldal— 
Paphegy karbonrög vonulatától ÉNy*ra eső miocén dombvidéken a pectenes 
homok*, homokkő és agyagmárga uralkodik. Ha tehát az egercsehi széntelep* 
nek megfelelő széntelep itt kifejlődött volna, akkor az kb. 200 m mélységben 
volna valószínű. ANDREICS J . közlése szerint a község mellett a »Salgótar* 
jani Kőszénb. R.*T.« lefúratoft, de eredménytelenül. Kiss K. közlése szerint 
pedig 1900 táján Bátortól NyDNy*ra, a katonai térképen megjelölt »ökörisfálló« 
(268 m mag. pont) közelében a völgyben eredménytelen fúrást mélyítettek. 
Ez a fúrás 160 m mély volt s e mélységben karbon agyagpalára jutott a 
fúró, amely e mélységig széntelepet nem harántolt. A középső miocén szén* 
telep e területen tehát, úgy látszik, nem fejlődölt ki. 
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4. H e v e s a r a n y o s község határában a szénfelep kétségkívül jelen* 
íékeny kiterjedésben megvan. A terület legnyugatibb részén az úgynevezett 
Víg*völgyc táján az alsó barnaszéntelep a riolittufa fedőjében tényleg meg* 
van magas fekvésben, a völgyek szintje fölött, úgyhogy táróval bányászták 
is. Első ízben az 1900-as években hajtottak E felé irányuló tárót, amellyel 
a széntelepet feltárták és egy ideig fejtették is, de ez a körülményes szállítás 
miatt (kb. 19 km*re esik a mátraballai vasúti állomástól) csakhamar abban 
maradt. 1922*ben az »Érseki Bánya- és Ipart. R.-T.« újból feltárta a vígyöjgyj 
széntclepct, de a szállítási nehézségek miatt ez a vállalat is abbahagyta,a 
bánya művelését. 1921. decemberében a Víg*völgy árkának a fenekén az 
omladék által addig eltakart széntelepet KLEIN ELEMÉR feltáratta s ekkor a 
kissé felpúposodó széntelepeí kb. 1 — 1 '25 m vastagságúnak, a felsőbb részé
ben kb. 0'3 m vastagságban jónak, alsó részében kb. 0T—0'8 m vasrag* 
ságban kissé palásnak észleltem. A telepből hozott szénmintát Dr. EMSZT 
KÁLMÁN m. kir. főgeol.*fővcgyész a következő eredménnyel vizsgálta meg: 
100 súlyrészben van — szén: 47*94°/o, hidrogén: 4'80°/o, oxigén-j-nitrogén: 
16'4r %>, kén: l 'J9 %, hamu: 12-03%, víz: YV5T %. összesen: 
100%; fűtőértéke kísérleti úton meghatározva 4182 kalória (1921. 1.31.). A 
vígvölgyi magasan fekvő terület aránylag kicsiny, nagyjából háromszögű, 
amelynek alapja kb. 600 m, magassága 200 m. Hátránya, hogy vetődések* 
kel kétségkívül zavart s hogy a széntelep fölött aránylag csekély vastagságú 
fedőréteg maradt meg. 

K felé a széntelepes réfegcsoport lejjebbsüllyedf s a külszínen az alsó 
apóka és a pectenes réfegösszlet terül el. Mindenesetre megvan a remény 
arra, hogy a széntelcp erre, a keletebbre eső területen is meglegyen, bár, 
úgy látszik, nem mindenütt egyforma vastagságban és minőségben. 

A Sasvárhegy ÉK*i oldalán régebben kutató aknát mélyítettek, állí* 
tólag T0 m mélységre, amely természetesen elég magas fedőben kezdődvén, 
eredményt nem érhetett el. 1921—22. folyamán az „Érseki Bánya* és Ipar* 
telepek R. T." néhány fúrást mélyített a Sasvárhegy körül, amelyek azon* 
ban nem értek el kedvező eredményeket. 

Kiss K. közlése szerint a Sasvárhegytől délre mélyített fúrás való* 
színűleg vetődésbe jutott, mert csak egy vékony, széncsíkot harántolf. A 
községtől ENy*ra, kb. 1 — 1 '5 km*re másik fúrólyukkal kb. 200 m mély* 
ségre hatoltak le s itt a széntelepeí kb. 1T m vastagságban el is érték. 
A község közvetlen közelében szerinte É felé, D és Ny felé fúrt lyukak 
azonban csak kb. 0'30 m*cs széntclepet harántoltak, amely valószínűleg az 
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e tájon ismeretes alsó telepnek felel meg. A telep alatt belejutott a fúró a 
karbon agyagpalába. Délkelet felé tehát, úgy látszik, a széntelep elvékonyo* 
dik, sőt az említett ököristállói fúrás szerint ki is ékül. 

A távolibb K*i részeken is többnyire a pectenes homokkő és alá* 
rendeltebben a felső apóka képződményei szerepelnek a külszínen, vagyis a 
széntelep 200 m mélységben volna lehetséges. 

5. E g e r b o c s község területén alárendeltebben a pectenes homokkő, 
uralkodóbban a felső apóka, sőt ennél is magasabb szintek szerepelnek a 
külszínen, úgyhogy a széntelep kisebb részben 200 m körüli, nagyobb rész* 
ben ennél mélyebb, 300—400 m mélységben lehet meg. A szomszédos 
szűcsi és egercsehi feltárások és fúrások nyomán megvan a remény arra, 
hogy a szénfelep nagyobbrészt itt is kifejlődött. 

6. F e d é m e s község határának keletibb részén magas fekvésű szén* 
területsáv húzódik, amely D*en a vígvölgyi szénterülethez csatlakozik, E K 
felé pedig a szűcsi—egercsehi magas fekvésű szénvonulatban van meg a foly* 
tatása. A felepet táró segélyével feltárták a község felé lemenő délibb völgy 
legfelső részén, riolittufa kibukkanás fedőjében. A tárót 1908*ban NOSZKY J . 
bejárta s azt tapasztalta, hogy a riolittufa fedőjében, 3—4 m*re a külszíntől 
TO—80 cm*nyi jó minőségű barnaszenet tártak fel; 1922*ben a_ «Borsod —•_ 
hevesi Erdőipar R. T.» a tárót újból kinyittatta, termeli is belőle szenet, de 
állítólag a telep egy részének palássága, másfelől a szállítás nehézkessége 
miatt a bányászatot megint megszüntették. 

Északabbra, a következő völgy forrásárkaiban az alsó tapeses fedő 
homokrétegösszletben két kutató aknát mélyítettek, szintén még 1908 előtt. 
A tárók mélységeiről s a tárókkal elért eredményről nincs biztos adat. 

Tovább É*on, a Szent Erzsébet felé lemenő völgy könyökszerű ka* 
nyarulatánál szintén van egy kutató táró, amelyet 1905 táján létesítettek. 
Ezt 1921 *ben újból rendbehozták s a széntelepet feltárták. A táró D*i irány* 
ban, majdnem egész hosszában, a széntelepig az alsó riolittufában haladt. 
Csak egy helyen volt alatta kavics. A táróban feltárt széntelep (alsó telep) 
dőlése KDK*i (fK ) kb. 38° volt s ROBOZ mérnök úr közlése szerint elérte 
a 7 m vastagságot. A telep azonban nagyon elpalásodott s tapasztalásom 
szerint kevés volt benne a tiszta szén, csak néhány dm*nyi. Lehetséges, 
hogy keletebbre, a medence belseje felé javul a telep minősége. 

T. S z ű c s é s E g e r e s c h i községek területét az „Egercsehi Kő* 
-szénbánya R. T." szénferületének leírásánál jellemeztem. Itt csak azt jegy* 
zeni meg, hogy Egercsehi határának keletibb részein, ahol a felső apóka, a 
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középső riolittufa és a szarmata rétegcsoport fekszik, a széntelepet már csak 
igen nagy, 3—400 m mélységben várhatjuk. E területen a „Salgótarjáni 
Kőszénbánya R. T." mélyebb fúrólyukat mélyített az 1900*as években, 
azonban eredményt nem ért el.. Feltételezhetjük, hogy még a fedőben hagyták 
abba a fúrást. 

8. M i k ó f a l v a határának déli részén a széntelepes rétegcsoport kifej* 
lődött ugyan, de gyakorlati jelentősége, úgy látszik, nincs. HERMÁN GÉZA 
főjegyző úr szerint a Mesgyetetőn HAJDUSKA J . vállalkozó 120 m mély 
fúrást mélyítt«tett, amelyben 7 0 - 8 0 m mélyen földes, „bagós" széntele* 
pet harántoltak. 

A Mesgyetetőtől ÉNy felé a külszínen a helvetien alsó apóka, a pecte* 
nes rétegcsoport, majd a felső apóka, a középső riolittufa s a szarmata eme* 
letbeli kontinentális rétegek szerepelnek. Nyilvánvaló, hogy e területen a 
széntelepet már csak igen nagy mélységben, a külszín alatt 300—500 m» 
nyire érhetnők el, ha egyáltalában kifejlődött. 

A község határában az egercsehi szénbánya megnyitása óta több vállalat 
és magánvállalkozó végeztetett kutató fúrásokat, tekintettel a község határának 
kedvező, a vasúthoz közel eső helyzetére. E kutatások azonban eredmény* 
telenül végződtek. 

Így HERMÁN G. szerint a község mellett, tőle kissé DDK*re, a patak 
és a vasút között a »Salgótarjáni Kőszénbánya R. T.« kb. 240 m mély 
fúrást mélyíttetett. A közlés szerint a térszín alatt kb. 1T0—180 m*rc 
70 cm vastag széntelepet fúrtak át. 1923*ban a Turbács*tanya felé lemenő 
völgy jobboldali mellékvölgye mellett két fúrást mélyített le az alsó apokában 
a »Miskolci Textilipar R. T.«, amelyek egyike 36 m mélységig hatolt le s 
ott a fúró eltört, a másik pedig ugyanaz év nov. 6*ig 35 m mélységig 
hatolt le. E fúrások magas fedőben haladván, eredményt nem érhettek el. 
HERMÁN G. szerint HAJDUSKA J . a Bartaórtvány-dűlőben s a Vasastelek* 
dűlőben lefúrt kb. 100—100 m*re, de eredménytelenül. Ugyanezen okok 
miatt a Szőllőrnegebérc s a Csarnóhegy között levő völgyben s a Vasasbérc 
északi oldalán mélyített fúrások, amelyek egyike 160, másika 91 m mély* 
ségig hatolt, szintén eredménytelenül végződött. 

9. S z e n t m á r t o n határában a pectenes rétegösszlet, a felső apóka 
s a kontinentális szarmata emeletbeli kavicstakaró szerepel a külszínen. Eddig 
nincs rá biztos adat, hogy a széntelep itt ki van*e fejlődve; bár a lehető* 
sége nincs kizárva, tekintettel arra, hogy a közeli bélapátfalvi Cakodhegyen 
vékony széncsíkok ismeretesek, amelyek a mélyben, Szt.*Márton felé esetleg 
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megvastagodhatnak. SZEMBRATOVICS szerint a határban 170 m-ig lefúrtak, 
de eredménytelenül. 

10. B é l a p á t f a l v a határában régebben és újabban is történtek 
fúrások, azonban megbízható adatok nem maradtak vissza. Állítólag egy he* 
lyiitt a külszín alatt 8 m*re egy vékony telepecskét s ez alatt 38 m-re egy 
2 mnvnyi széncsíkot harántoltak. HERMÁN G. közlése szerint e fúrás 
a Cakodhegytől Ny*ra, az országút és a patak között volt. 

Figyelemreméltó azonban, hogy a községtől ÉK*re, a Cakodhegy táján 
a külszínre is kibukkan a középső miocén legaljába tartozó kavics, konglo* 
merátum és tarka agyag,1) amelyben több helyütt találunk széncsíkokat. 
így a Lakvölgy jobboldali mellékárkának jobboldalán a kontinentális kavics 
és farka agyag fölött egy vékony széncsík van. Fedőjében a cardiumos— 
corbulás szintájnak' megfelelő homokrétegcsoport következik. Az Alsóhegy* 
tői délre eső árok alsóbb részének baloldalán, a Herceg*féle téglagyárral 
szemben, a corbulás—cardiumos homokszintáj alatt szürke, édesvízi agyag 
van jelen, amely szénnyomokaf tartalmaz. E szénnyomok után eredmény* 
telenül tárót is hajtottak. 

A Cakodhegy tetején az édesvízi eredetű szürke agyagba helyenkint 
szintén vékony széntelepecskék ágyazódnak be. Az agyagot a bélapáf* 
falvi kőedénygyár nyers anyagául fejtik itt s az agyag fejtése közben néha 
feUfel tárják e széntelepecskéket is. 1927". aug. 3*án az egyik agyagfejtő 
gödörben két, sőt néhol három vékony széncsíkot láttam, amelyek néhol 
2 — 3 ujjnyi szép fénylő szén alakjában fejlődtek ki, kevéssel odébb azon
ban fényfelen földes szénbe mentek át. A munkások állítása szerint 14 
méteres kutató aknában e területen Va méteres széntelepet is harántoltak. 
Bár ezt az adatot erős kritikával kell fogadnunk, meg kell jegyeznem, hogy 
az nem valószínűtlen. 

Bélapátfalva község DK*i végén, a cigánysor mellett lejövő patak 
oldalfalában a pecfencs rétegcsoportba betelepülve egy 2—3 ujjnyi szén* 
telepecskét láthatunk. Ez nyilván azonos a FRANZENAU által felemlített szén* 
előfordulással. FRANZENAU A . felemlíti,2) hogy a Bélkő felől lejövő Verencse* 
völgy felső részében egy 15 cm vastag széntelep kibúvását látta. 

s) SCHRÉTER ZOLTAN : A Bükk hegység ÉNy»i része. A m. k. Földtani Int. Évi 
jelentése 1913»ról, 297—299. old. és 303. old. 

2) FRANZENAU Á . : Adalékok a borsodmegyéi Apátfalva körny. geol.»hoz. „Természetrajzi 
Füzetek" (Annales Musei Nat. Hung.), Vol. XI., Pars 2., 1887/88, pag. 64. 
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Az eddigi tapasztalatokból azt következtethetjük, hogy e község határá
ban a széntelep, (esetleg telepek) kifejlődtek ugyan, de valószínűleg csak 
fejtésre nem érdemes vastagságban. 

I I . B e k ö l c e határában ellenben a széntelcpek jelentékenyebb elter
jedésére lehet számítani. A nyugatibb részeken, az Óbükk-hegyen, a Simbik-
hegyen s a Róna-hegyen azok a fedő rétegcsoportok fekszenek, amelyek a 
főszéntelep fölött aránylag nem nagy távolságra vannak. 

Az Öbükk DNy-i oldalán kibukkan a fekvő alsó riolittuffa és a kon
tinentális kavics, a magasabb részén, már Szentdomonkos határában is, fel
lép a fedő tapescs homok és homokkő, feljebb pedig a corbulás— cardiumos 
rétegek következnek, amelyek innét É-felé nagy elterjedésiekké válnak. 
A szén jelenlétét eddig itt még nem állapították ugyan meg, de minden 
valószínűség szerint valamilyen kifejlődésben itt is jelen lesz. Ugyanezek a 
képződmények továbbhúzódnak a Simbik-hegyre is. Az itt átvezető kocsiút 
mellett a kb. 400 m fszf. magasságban kezdett fúrólyuk 170 m mélység
ben állítólag 1"30 m vastagságban fúrta át a széntclcpct. Tovább DK-felé, 
a 450 m mag. ponttal jelzett csúcs DNy-i oldalán, az 1921-ben hajtott kutató 
táróban 120 m vastag széntelepet tártak fel (már Szt. Domonkos határában). 
A széntelep elterjedése itt csak a domb felsőbb részén van meg s DK-felé, 
a 359 m mag. pont táján már a fekvő alsó miocén rétegek lépnek fel. 
Innét DNy-ra a Halfő ÉNy-i folytatásába eső gerincen kis foltban megvan
nak a szénfedő tapeses rétegek (22i3), azonban mi se árulja cl, hogy alattuk 
a szénfelep is jelen volna. Egyébként is egészen jelentéktelen előfordulás 
lenne ez Szt. Domonkos határában. 

Kissé északkeletebbre a Rona-hegy felemelt hegyrögét találjuk. Ennek 
DNy és E K felé néző oldalán az alsó miocén rétegek fölött kibukkan az 
alsó riolittufa keskeny sávja s e fölött megvan a széntelep is, azonban, úgy 
látszik, egyenetlen kifejlődésben. Egy helyütt, a Baksa-tanyától ÉNy-ra, 
kb. 350 m tszf. magasságban kb. 1 m vastag kibúvása van. Kevéssel a fedő
jében kissé É K irányában hajtott kutatótáróval pedig SZKMBRATOVICS sze
rint agyagbeágyazásokkal váltakozó 20—30 cm-es szénpadokat tártak fel. 
Meg kell említenem, hogy az «Egercsehi Kőszénbánya Rt.« egyik régebbi 
fúrása e tájon csak 0'3 m vastagnak állapította meg a széntelepet. Lehet
séges azonban, hogy ez a fúráseredmény csak az említett felső szénpadok 
egyikére vonatkozik. 

Kevéssel északabbra a következő hegygerincen a riolittufa kibukkanás 
mellett lejtős aknát mélyített S.M-RÁNY DKZSO bányavállalkozó 1924-ben. 
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Itt találtak is vékony széncsíkokat, de közvetlen közelben húzódván egy nagy 
vetődés, a széntelepes rétegcsoport a mélybe süllyedt. Kb. 5C0 m-re DK*re, 
a Bekölce felé lemenő mellékvölgy baloldalán 80 m*re lefúrtak ugyan, de 
eredménytelenül. Ellenben e ponttól D N y r a , a Rónahegy keleti folytatá* 
sában a «Rimamurány Salgótarjáni-Vasmű RT.» lefúratva 207'2 m tszf. 
magasságban 1 m vastag széntelepet fúrt át. Vagyis e tájon a Rónahegy 
kibukkanó széntelepe kb. 150 m*rel mélyebbre vetődött le keleti irányban. 
Kétségtelen, hogy keletebbre haladva a pectenes homokkő, majd a felső 
apóka területén a széntelep még nagyobb mélységben lehet. A községtől 
keletre, a fővölgyben (300 m tszf.) 200 m*re lefúratva, „a Rimamurányi 
Salgótarjáni Vasmű Rt." e mélységig széntelepet nem harántolt. A keletibb 
részeken nyilvánvalókig csak 4—500 m mélységben a külszín alatt lehetsé* 
ges a széntelep. 

Mindezeket az adatokat szem előtt tartva megállapíthatjuk, hogy az alsó 
széntelep Bekölce határában szeszélyesen fejlődött ki. Néhol kétségkívül 
fejtésre érdemes vastagságban lehet jelen, másutt elvékonyodik, elmed* 
dősül, vagy hiányozhatik. A felső széntelep a keletibb részeken szintén 
jelen lehet valamilyen kifejlődésben; egyelőre azonban fúrási adat nem áll 
rendelkezésünkre róla. 

12. N a g y v i s n y ó . HERCZEG F . nagyvisnyói lakos, közlése 
szerint, Nagyvisnyó határában 16 fúrást mélyíttetetf 1923-ban szénkutatás 
céljából. E fúrások átlag 50—60 m mélyek voltak, egyik azonban 85 m 
mélységet ért el. A fúrások egy kivételével eredménytelenek voltak. Az 
eredményes fúrás HERCZEG szerint a Mála*bérc alján mélyíttetett. E fúrás 
22. méterében három vékony széntelepet hatolt át és pedig egy 40 cm, 
egy 30 cm és egy 40 cm*es felepet, amelyek 1 — 1 m vastag meddő be
településsel voltak elválasztva. Néhány fúrásban e telepeket 15—20 cm*es 
telepecskék alakjában szintén harántolták. 

Nagyvisnyó határában tehát az eddigi fúrási adatok szerint a szén
telepek nem fejlődtek ki fejtésre érdemes vastagságban. Nyilvánvaló, hogy 
Nagyvisnyófól ÉK*re, Nekézseny és Dédes felé, valamint DNy*ra Szilvás* 
várad felé általában hasonlók lesznek a viszonyok. Mindenesetre érdekes, 
hogy itt a Bükkhegység és az Upponyi szigethegység között levő csatorna* 
ban a szénfelepek kifejlődésére a viszonyok kevésbbé voltak alkalmasak. 

13. N e k é z s e n y határában a vasút szorosa mellett fúrt a bemondás 
szerint egy GROSZ nevű vállalkozó. Kb. 60 m mélységig hatolt le állítólag, 
de eredményt nem ért el. 
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B) A BORSÖDNÁDASD-ÓZD--VIDÉKI 
SZÉNTERULET. 

Az egcrcschi szénterülef közvetlen ÉÉK*i folytatásába esik a borsod* 
nádasd—ózdvidéki szénterület, amely két elkülönült szén vonulatból, egy nyu* 
gátiból és egy keletiből áll. A nyugati szénvonulat Borsodnádasdtól kissé Ny*ra 
kezdődik s ÉÉK*nek, Járdánháza— Arló—Hódoscsépány—Ózd irányába 
húzódik. Hossza kb. 9 km, szélessége 300—1300 m, átlag 500 m ; keleti 
oldalán hatalmas vetődés a határa. Ide tartoznak a járdánházai, arlói és 
somsályi szénterületek, amelyeknek legnagyobb részét eddigelé már lefejtet* 
ték. A keleti szénvonulat az egercsehi—bekölcei szénferületnek tulajdon* 
képeni folytatása, az előbbinél jóval nagyobb kiterjedésű. Kezdődik a borsod* 
nádasdi lemezgyár táján, ahonnét ÉÉK*re áthúzódik a Szekeresbükk, majd 
Csernely, Somsályfő, Farkaslyuk tájára, Ománycsókva és Sáta határaiba, 
továbbá Sajóvárkóny, Center, Bánszállás környékére s végül Királd—Sajó* 
velezd környékére. Ide tartozik a borsodnádasdi lemezgyári szénterülét, a 
szekeresbükki, somsályfői, farkaslyuki és bánszállási szénterület. Az egész 
ózdvidéki szénterület majdnem teljes egészében a »Rimamurány*Salgótarjáni 
Vasmű RT.« birtoka. 

A) A NYUGATI SZÉNVONULAT. 

1. A járdánházai szénterület. 
I. F Ö L D T A N I V I S Z O N Y O K . 

A járdánházai szénterületen előforduló legrégibb képződmények a szén* 
telepes rétegcsoport fekvőjében lévő felső oligocén—alsó miocén rétegek, 
amelyek főleg a szénvonulattól nyugatra eső területen nagy kiterjedésűek. Az 
a l s ó s z é n í e l e p változó kifejlődésű; a délibb részeken 25—30 cm*rc 
elvékonyodik és elpalásodik, sőt egészen ki is ékül, É felé, Arló irányában 
megvastagszik. így pl. a mocsolyási fékesakna táján, a IX. számú légakna* 
nál lemélyített fúrás tanúsága szerint, a felső telep alatt 38 m*re csak nyoma 
volt meg az alsó telepnek. Az alsó és felső széntelep között lévő 30—45 m 



6 0 DK. SCHRÉTKK Z. (56) 

vastag rétegcsoport agyagból és homokból áll. A felső széntclep közvetlen 
fekvője a X. sz. légakna táján durvaszemíí szürke kvarchomok, amely kevés 
vizet is tartalmaz. A f e l s ő s z é n t c l e p átlagos vastagsága 1 "5 m, néha szép 
kifejlődésű, néha azonban clmcddősült. A mocsolyási X. sz. légakna táján 
a következő tclcpszclvényt figyelhetjük meg: alul 24 cm szénpad, erre 14 cm 
vastag meddő, amelynek alsó 4—5 cm*nyi része riolittufa, a felső része 
barna, kemény palás agyag. E fölött 75 cm-nyi jól rétegzett, hasadéklapok
kal sűrűn áthatott, szép kagylóstörésű szénréteg következik. Erre 1 —2 cm 
vastag, fehér riolittufa beágyazás fekszik, majd e fölött TI cm-nyi tiszta, 
kagylóstörésű, hasadéklapokkal sűrűn áthatott szén következik. A felső riolit-
tufaréteg alatt 21 cm-re még egy vékony 1 — 1 '5 cm-nyi palás agyag 
beágyazás is megjelenik néha. Míg az alsó riolittufa általános elterjedésű, a 
két felső meddő betelepülés csak ritkán jelentkezik s helyi clterjedésűnek 
látszik. A felső széntclep közvetlen fedője szürke homok, mint pl. a X. sz. 
légakna táján is. Ez a homok néha a feltárásokban kevés vizet tartalmaz s 
ezért a feltárásoknál kb. 5 cm vastag szenet a főtében hagytak. A maga* 
sabb fedőrétegek homok és agyagrétegek váltakozásából állanak. 

A szerkezet. 
A szénterülct rétegeinek általános csapása ÉK—DNy-i s az uralkodó 

dőlés DK-i 8—12°. A szénterülctet K-en a keleti nagy ÉK—DNy-i irá
nyú határvetődés határolja. E vetődéssel párhuzamosan több kisebb-nagyobb 
vetődés szeldeli a szénterületet. Négy nagyobb vetődés van, amelyek közt 
lévő táblák szélessége átlag 200 — 250 m. A fővetődéstől Ny-ra következő 
első vetődés az északibb részeken 64 m-rel, délebbre, a mocsolyási akna 
táján 49 m-rel vetette cl a .széntelepes rétegcsoportot. A második vetődés 
É-on kisebb, 9—12 m-es, délebbre 16 — 19 ni-re növekszik. A harmadik 
vetődés által létrehozott függélyes elmozdulás csak 3 méteres, a negyedik 
r—13 méteres. (L. a III. tábla L—M és N — O szelvényeit). 

n . A S Z É N B Á N Y Á S Z A T . 

TÖRTÉNETI ADATOK. 

E vidéken az első szénbányászat a Járdánházától délre fekvő területen, 
Borsodnádasd község határában, a községtől ÉÉK-re, az u. n. Gusztáv-aknai 
műveletekkel kezdődött meg. A Gusztáv-aknát I8f2-bcn mélyítették a felső 
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széntelcprc; mélysége 38 ni volt. i885-bcn a csurgói s 1887-ben a Vajács -
tárót helyezték üzembe a felső széntclep magasabb, a völgyek szintje fölött 
fekvő részeire. 1890*bcn mélyítették a járdánházai főszállítóaknát. Az akna 
104 m mély volt s belőle a fel?ő telepet s részben az alsó telepet külön
böző szintekből fejtették le. Azal ná</al elérhető feleprészek lefejtése után 1922* 
ben az aknát beszüntették. Legutóbb a terület D*i részén a mocsolyási fékes-
akna volt még üzemben, de az aknával elérhető teleprészeket lefejtették és 
1926. jul. 30*án az egész járdánházai bányászat megszűnt. 

K.\I.F.CSINSZKY (112:13) leírja az 1900. táján fennállott bányászati viszo
nyokat; P A P P K. pedig 1916'ban (19794—79«) részletesebben ismerteti a 
járdánházai szénferület földtani és bányászati viszonyait. 

A SZÉNTELEPEK. 
A járdánházai szénterület egy részén két széntclep fejlődött ki, amelyek 

közül az alsó széntelep a délibb részeken elvékonyodott és palássá vált, 
végül teljesen eltűnt, úgyhogy fejtésre nem volt méltó; ellenben É felé, Arló 
irányában fejtésre érdemes volt. A felső telep átlagos vastagsága 1 "5 ni, de a 
délibb részeken csak 0'60—1 m vastagságú volt. 

A felső telep szenének színe fényes feketés barna, karca sötétebb barna, 
törése kagylós darabos, vállapok általában gyéren hatják át, de néhol sűrűn ha*-
sadékos. A termelt szenet nem osztályozták, mivel az ózdi vasgyár és a nádasdi 
lemezgyár részére szállították az egész termelést. A szén — tapasztalás szerint — 
a külszínen néha hónapokig is baj nélkül raktározható volt, de a felső része 
széthullt. Általában azonban hosszabb ideig nem lehetett a külszínen elraktároz* 
ni, mert begyuladf. Zárt helyiségben vagy földdel befedve hosszabb ideig elállott. 

A szén hosszú sárga lánggal égett s elégése után porszerű hamu maradt 
vissza. A bányaüzemvezetőség közlése szerint a szén fűtőértéke legutóbb átlag 
3800—3900 kalória volt. KALECSINSZKY S. (11*84) a következő vegyi clemzé* 
seket köz l i : 

Arló—Járdánháza 
Alsó telep Felső telep 

HaO 19380 20100 
C 44*410 46-490 
H 4'410 4-030 
S 0*838 0 6 8 r 
O + N 18-962 18683 
Hamu 1T030 10100 
Kalória 4164'000 4219'ODO 
1 kg szén fejleszt . . . 4'350 4'410 vízgőzt 
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PAPP K. (1979s) szerint a járdánházi szén 44—46 % C, 4 % H, 
0'6-0-8°/oS, 1 8 % 0 + N , 10-12 °/o hamut s 1 9 - 2 0 % nedvességet 
tartalmaz s 4164—4219 kalóriájú. 

FINÁLY ISTVÁN vegyészmérnök szerint a mocsolyási X. légakna tájáról 
gyűjtött szénminta elemzési eredménye â  következő: 

100 súlyrészben van: Kísérleti fűtőérték: 4588 kalória 
C 51*27 °,o Számított fűtőérték: 4421 kalória 

' ' S, hamu és HaO^mentes anyagokra 
O 13'94 átszámítva: 
N T09 C 74M3 °/o 
S 2-13 H 4-14 
Hamu . . . . . . . 1031 O 2016 
HaO 18-40 N • V57 

100.00 °/o 100-00 °/o 
A bányászatot bizonyos körülmények hátráltatták. A felső telep fel* 

tárásánál és előkészítésénél gyakran nehézségeket okozott a telep fekvőjében 
lévő, 6—8—12 m vastagságú folyóshomok réteg. A telep fejtésénél azonban, 
ha a fekvőben lévő víz már leszivárgott, különösebb nehézség nem volt. Fel 
kell említenem, hogy a telepet fedő homokréteg tartalmaz többnyire szintén 
kevés vizet s ezért a feltárásoknál a főtéb/>n kh. 5 cnrnyi szenet meg szók' 
tak volt hagyni. A víz a feltárásokkor lecsapolódott, úgyhogy a fejtések már egé' 
szén szárazak voltak. Felemlítésre érdemes, hogy 1913'ban egy külső ok, egy 
árvízkatasztrófa bénította meg rövid időre az üzemet. Aug. 25—31'én és 
szept. 5'én a hatalmas esőzés következtében a Hódos'patak völgyén lezú* 
dúló árvíz utat talált a bányának a völgy talpa közelében lévő akkori műve' 
léteibe s azokat elöntötte. 

Az ózdi bányaigazgatóság közlése szerint eddigelé lefejtettek 1926. vé' 
géig 2,215.000 tonna barnaszenet a járdánházai bányából s a Nádasd hatá' 
rában fekvő Guszíávaknából 200.000 tonnát. A mocsolyási akna legutóbbi ter' 
melési adatai az ózdi bányaigazgatóság közlése szerint a következők: 1923'ban 
37.280, 1924'ben 29.014, 1925'ben 20.78r, 1926*ban 14.3?3 tonna. 

2. Az arlói szénterület. 
I. FÖLDTANI VISZONYOK. 

A széntelepes rétegcsoport fekvője az alsó miocén homok—homokkő réteg* 
csoport. A 350 m hosszú lejtősakna e fekvő glaukonitos homok—homokkő 
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rétegcsoporfban haladt lefele, majd lejjebb, kb. 200 m*re a nyílástól, alsó mio* 
cén kavicsot és konglomerátumot harántolt. A lejtősakna alján a riolittufa is 
megvolt. E ponton 28 m*re volt fölötte az alsó széntelep. A lejtősakna végé' 
tői E*i irányban haladó vágatok szintén a riolittufát tárták fel jó darabig, c 
fölött azonban a középső miocén kontinentális kavics és konglomerátum, majd 
zöldesszürke agyag következik, amely konglomerátumréteget is közbezár. Az 
agyag víz hozzájutása esetén duzzadóvá válik. Az agyagra telepszik az alsó 
széntelep. A fekvőagyag 5—8 m vastag. A kavics és konglomerátum 
helyenkint vizet tartalmaz. 

A z a l s ó s z é n t e l e p vastagsága 1 '80—2*00 m volt, a telepben azon* 
ban egy 30—50 cm vastag sötétbarna, kemény meddő agyagréteg is meg* 
jelent, úgyhogy a telep tiszta vastagsága átlag csak 1'60 m volt. A vegyi 
elemzésre vett minta gyűjtési helyén a következő telepszelvényt állapítottam 
meg: az alsó szénpad 30 cm vastag, erre 2—5 cm riolittufa s e fölött 
50 cm*nyi meddő szénpala kevés széncsíkkal, végül a felső 1'20 m*nyi 
felső szénpad. Az alsó telep közvetlen fedője zöldesszürke, szívós homo* 
kos agyag. Az alsó és a felső széntelep között 30—50 m*nyi meddő 
rétegcsoport helyezkedik el, amely főleg homokos rétegekből áll s vizet tar* 
talmaz. A felső telep közvetlen fekvője laza, durvábbszemű homok, amely* 
ben majdnem mindig víz van és folyóshomok jellegű. E homokréteg 2—6 m, 
de 8—12 m*ig is megvastagszik és néha kavicsossá válik. 

A ' f e l s ő s z é n t e l e p átlagos vastagsága 1 '5 m volt. Ebben a 
telepben egy, vagy két vékony, 2—6 cm*nyi meddő betelepülés fordult elő. 
A vegyi elemzésre vett szénminfa vétele helyén a telep teljes vastagsága 
1 '58 m s szelvénye a következő volt: alsó szénpad = 12 cm; meddő befele* 
pülés- 2—6 cm; szénpad ==70 cm; meddő riolittufa betelepülés 2 cm; felső 
szénpad = 60 cm. A felső széntelep fedője szürke, finomszemű, csillámos, 
agyagos homok; a magasabb rétegek homok és agyag váltakozásából álla* 
nak. A lejtősaknától DK*re levő nagy rogyás a felső széntelepet s ennek 
fedőrétegeit jól tárja fel. A fedő homokrétegekben Hemiiapes declivis 
SCHAFF. nagy mennyiségben fordul elő. 

A szerkezet. 
A széníelepes rétegcsoporf településé félmedence, vagy félteknőszerű, 

amelynek nyitott része D K felé néz. Ezen az oldalán az ÉÉK—DDNy*i 
irányú nagy fővetődés vágja el a szén telepeket. A rétegek dőlése átlag 12°, a 
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félfcknő különböző poníjain a dőlés iránya D, DK, K és ÉK-i. (L. a Ili. 
tábla J.—K. szelvényét). 

II. A S Z É N B Á N Y Á S Z A T . 

TÖRTÉNETI ADATOK. 

Az arlói bányászat már régi keletű. Az első táróniűvelctek 1852-ben 
kezdődtek (linó), 1863*ban nagy hegycsuszamlás következtében a táró 
megsemmisült s a fővölgyben másikat nyitottak. A rendszeres bányászat 1887 
óta folyt. A völgy szintje fölött lévő teleprészek lefejtése után 1908—9*ben, 
a mélyebben fekvő telcprészek lefejtése céljából lejtősaknát hajtottak le, amely 
a legutóbbi időkig üzemben volt. 1928. január végén az üzem megszűnt. 

A SZÉNTELEP. 
Az arlói szénteknőben mind a két széntelep fejtésre érdemes vastag

ságban és minőségben fejlődött volt ki. Az alsó széntelep 1 '80—2 00 m vas
tagságú \ olt, a közepe táján azonban egy 30—50 cm*nyi meddő betelepülés volt, 
amely a telepet két padra osztotta; a telep tiszta vastagsága tehát átlag csak 
I '50 m*nyi. A felső széntelcp átíagos vastagsága 150 m*nyi volt s benne 
két jelentéktelen meddő betelepülés volt. A telepek az egész teknőben 
meg voltak. 

A SZÉN MINŐSÉGE. 

A két széntelep szene feketésbarna, karca sötétebb*barna volt. Az alsó 
telep szene vállapokkal közepes sűrűséggel átjárt, törése darabos, vagy kagy
lós volt. A felső telep szene tiszta, vállapokkal sűrűbben átjárt, törése darabos* 
kagylós volt. Szemnagyság szerint való osztályozás nem volt, miután az egész 
termelt szénmennyiséget az ózdi vasgyár használta fel. Mindkét telep szene 
hosszú sárga lánggal égett s elégésük után porszerű hamu maradt vissza. A 
telepek szenét a külszínen is lehetett rövidebb ideig raktározni, zárt helyi* 
ségben azonban hosszú ideig. Az alsó széntelep a tapasztalat szerint gáz* 
dúsabb. 

Az arlói szénről HAUER K. közölt első ízben vegyi elemzést a bécsi 
Jahrbuch d. k. k. geol. Reichsanstalf 1863. évi kötetének 319. oldalán. 
Ugyanezt az elemzést későbbi főmunkájában (Tus) ismét közli. Ez az elem* 
zés a következő: Víz 15'2°/o, hamu 6 '4%, reduk. ólom s. r. 17"35, 
hőegységek száma 3921. 
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Gyűjtött szénmintáim a következő eredményeket adták: 

Arlói I. telep (felső t.), elemezte: EMSZT K. 

100 súlyrészben van: Kísérleti fűtőérték: 4125 kalória 
C ' 4 5 ' 5 8 " /ü Számított füíőérlék: 4057 kalória 

• • • • • • • • S, hamu és H20*mentes anyagokra 
O 12 36 átszámítva: 
N TOl C . . ' T3-36 °/o 
S . . . . , . , . 3-1.1 H 5M2 
Hamu . 14M2 O 19"89 
H i O . . . . . . . 20-63 N . 163 

ÍOO'OO °/o 100-00 °/o 

Arló II. telep (alsó t.), elemezte: SURU J . 
100 súlyrészben van: Kísérleti fűtőérték: 4230 kalória 

C 4 r 6 8 °/o Számított fűtőérték: 4385 kalória 
" 3 53 s_ hamu és HaO*mentes anyagokra 
O 9 8 0 átszámítva: 
N 0 9 9 C T6-90 °/o 
S 2-88 H 5-69 
Hamu . 13-65 O 1581 
H2O . . . . . • • 21-47 N • • 160 

100-00 °/o 100-00 °/o 

A széntelepek fejtésénél néha nehézségek forogtak fenn. így az alsó 
telepnél nagy nyomás uralkodott, úgyhogy az ácsolat néha egy hétnél tovább 
nem tartott. A felső telep fekvője gyakran vízdús, sőt folyóshomok jellegű 
homok, amelyen áthatolni igen nehéz volt. Az alsó szénfelep fekvője duzzadó 
agyag volt; ha a talp vizet kapott, mindjárt duzzadt s ez a körülmény sok 
falpszedést igényelt s a fenntartás is nehéz volt. Az alsó telepnél a réselés 
sem volt könnyű, mert a 30 cm vastag meddő beágyazás kemény volt s 
általában a szén keménysége miatt az előkészítés sokba került. A bányalűzre 
való hajlandóság az alsó telepnél megvolt ugyan, de rendszeres szellőztetés* 
sel és okszerű fejtési móddal ennek elejét vették. Ennek következtében soha* 
sem volt itten fűz. Számba vehető vízhozzáfolyás csak a felső telepen és 
pedig 1924*ben percenkint kb. 218 liternyi volt. 

A kitermelt szénmennyiség Járdánháza és Arló műveleteiből a követ* 
kező: a 3,220.046 m2 adományozott területen táróműveletekkel 1882*től 
1898-ig 515.752 tonnát és 1893*161 1900*ig aknaüzemmel 402.631 tonnát 
termeltek ki. (L. KALECSINSZKY llwo). P A P P KAROLY szerint 1916-ig össze* 
sen 1,550.000 tonna szenet termeltek ki (1979s) és pedig 1900—1910 közt 
évenkint átlag 60.000 tonnát, azután évenként átlag 80.000 tonnát (19796). 
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1928. végéig kifejtettek összesen: 3,409.000 tonnát (Járdánháza, Ciusztáv-
akna, Arló). Ebből a bányaigazgatóság közlése szerint Arlóbányán összesen 
994.000 tonna barnaszenet termeltek ki. Az utóbbi években az ózdi bánya-
igazgatóság közlése szerint a következő mennyiségeket termelték ki: 1923* 
ban 46.446, - 1924--ben 48.389, — 1925-ben 42.369, — 1926-ban 
43.44r, - 192r-ben 48.019 és 1928-ban 2.326 tonnát. 

3. Az ózd—-somsályi szénterülel. 
I. F Ö L D T A N I V I S Z O N Y O K . 

A somsályi szénterület a vele kapcsolatos ózdi karuvölgyi szénterülettel 
együtt az ózdvidéki Ny-i szénvonulatnak legészakibb része, miután e vonulat 
az ózdi völgy baloldalán, az úgynevezett karúi bányarésznél teljesen kiékül 
s ÉÉK-i folytatásában már csak a felső oligocén—alsó miocén képződ* 
menyeket találjuk. 

A széntelepes rétegcsoport fekvője az alsó miocén homok, agyagos 
homok és homokkő, az úgynevezett glaukonitos homokkő rétegcsoport. 
Ezt a rétegcsoportot a széntelepes rétegcsoport fekvőjében NyÉNy felé s a 
vonulat K-i határát jelző nagy vetődésen túl K felé végig megtaláljuk. 
Ebben a rétegcsoportban halad a somsályi aknából kiinduló főszállítóvágat, 
ahol zöldesszürke, csillámos, agyagos, összeálló homokot s beletelepülő 
zöldesszürke glaukonitos homokkőpadokat észlelhetünk. Ezek fölött, amint 
itt a feltárásokban látható, \'5~3 m vastag zöldesszürke agyag következik, 
amelyben helyenkint mészkarbonáf-konkréciók is előfordulnak. Ezek néhány 
cm-nyiek, de 10—20, sőt 50 cm vastagságúak is lehetnek. Az agyag, ha 
nedvesség jut hozzá, plasztikussá és erősen duzzadóvá válik. Általában erre 
telepszik az alsó széntelep. 

Az En*.sébet-táró szintén az alsó miocén, DK-i (9h) 15°-os dőlésű 
homok és homokkő rétegekben halad, amelyekre beljebb kb. 3 m-nyi kavics 
és konglomerátum, majd szürkés—sárgás rétegzett homok, végül néhány 
m-nyi zöldesszürke agyag következik, amire végül a széntelep telepszik. 

Az alsó széntelep közvetlen fekvőjében azonban helyenkint, úgy látszik, 
az alsó riolittufa roncsai is megvannak, amiről a régi bányaférképek bejegy
zései tanúskodnak. Ezek tanúsága szerint az Erzsébet-táróban egy helyütt 
ilyen felemelkedő kis riolittufa kúpot harántoltak, amely fölött az alsó szén
telep elvékonyodónak és elmeddősültnek bizonyult. 
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A z a l s ó s z é n t e l e p átlag 1'80 m vastag és benne 8—10 
cm-nyi meddő riolittufa betelepülés van. A széntelep ezáltal két padra oszlik; 
az alsó pad átlag 0'9 m, a felső pad átlag 0'8 m vastag. Az aknaművelés 
területén, a X . sikló táján a széntelep szelvénye a következő : alul 60—80 
cm-nyi szén, e fölött 8—10 cm-nyi riolittufa, majd 83 cm-nyi tiszta szén 
következik, amelynek felső részében, 30—40 cm-re a fedő alatt néhány 
mm-es rioliflufa-csík (helyi elnevezés szerint »fehérhasú«), majd erre 30—40 
cm-nyi szén következik. A vegyi elemzés céljából gyűjtött szénminta vétele 
helyén, a XIV. sikló 6. nyilam, jobbra eső feltörés 2. osztójában a következő 
telepszelvényt figyeltem meg: alul T6 cm-nyi szénpad, efölött 6—?" cm»nyi 
riolittufa, majd 55 cm-nyi szén, amire a néhány mm-es felső riolittufa-csík 
(»fehérhasú«) s e fölött még 27 cm-nyi szénpad következett. Néhol, mint 
a X . sikló 5. nyilamában, a széntelep legfelső részébe lencsésen egy-egy 
homokréteg telepszik. Ezek 2 — 3 dm-es vastagságot is elérhetnek s fölöttük 
még 2—3 dm-es szénréteg fekszik. A homoklencsék 30—40 m hosszúak 
és szélesek lehetnek. Az alsó széntelep az Erzsébet-táró elején szintén több 
meddő betelepülést tartalmaz. A táró beljebb eső részében azonban a telepen 
a következő szelvényt állapítottam meg: a széntelep alsó része 1' 10 m-nyi, erre 
8—10 cm-nyi riolittufa, majd 77 cm vastag szénréteg, fölötte néhány mm-nyi 
riolittufa-csík (»fehérhasú«) s e fölött végül még 10—15 cm-nyi szén következeti. 

Az alsó széntelep közvetlen fedőjében, az akna által fejtett területen 
általában szürke, vagy sárga, durvaszemű, laza homok szerepel, amelyben 
helyenkint fekete agyagcsíkok és széncsíkok is megjelennek. Az Erzsébet-
táróban is hasonló homok szerepel a széntelep fedőjében. E homokréteg 
10—30 cm vastag, azonban DNy felé lassankint kiékelődik s a széntelep 
közvetlen fedőjében már a szürke kövületes agyagmárgát találjuk, amely 
az északibb területeken az említett homokréteg fedőjében szokott következni. 
Ebben az agyagmárgában Cardium sp. és Syndesmya ? sp. kagylók héjjai és 
itt-ott Teredo sp. furás-kiföltései fordulnak elő. A kövületek a délibb részeken 
gyakoriak, azonban rossz megtartásúak. A magasabb rétegek homokból 
és agyagból állanak. Az alsó telep fölött kb. 35 m-re megvan itt-ott a 
felső telep is, azonban csak nyomokban. 

A szerkezet. 
Az alsó miocén rétegcsoport s fölötte a középső miocén szénfelepes 

rétegek a somsályi szénterületen általában a rendes településben, KDK-i, 
átlag 5—r°-os dőléssel fekszenek. A szénterület ÉÉK-i végén azonban 

5 
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kissé szabálytalan a település, miulán egyes kiemelkedő kúpokat és lemé* 
lyedő medencéket találtak az alsó telep feltárásánál; a DK*i rész ellenben 
eléggé szabályos településű. A szénvonulat K*i oldalán végighúzódik a nagy 
ÉÉK—DDNy*i csapású fővetődés, amelynek lejtése 45—50—55° NyÉNy* 
felé (1. a III. tábla E —F és G ~ H szelvényét). Ezen túl keletre az alsó 
miocén képződményekből álló rög emelkedik a külszínre. A fővetődéssel 
közel párhuzamosan, tőle Ny*ra másik vetődés van, amely északon, a régi 
műveletek táján még kicsi, D felé mindinkább nagyobbodik, végre az el* 
vetés nagysága 24 m*t ér el, majd még délebbre megint kisebbedik 
8—10 méterre, végül a Somsályi völgy táján a fővetődéssel összefut. Ezen* 
kívül Ny felé még egy kis 2—6 m*cs vetődést s D felé egy 9—12 m*es 
vetődést ismertek meg, amely K felé veti le a rétegcsoporfot. 

II. A S Z É N B Á N Y Á S Z A T . 

TÖRTÉNETI ADATOK. 

A somsályi szénterületen a szénbányászat a legészakibb részen kez* 
dődött, az Ózd határában levő Karúvölgy baloldalán, az úgynevezett karúi 
bányarészen, még 1845 előtt. E bányaművelei táróbányászat volt, amellyel 
a völgy szintje fölött levő teleprészeket fejtették le. 1870. táján a karúi bánya* 
szat már meg is szűnt. PAUL C. M. bécsi geológus 1866*ban a karúi (ózdi) 
széntelepről szelvényt közöl (20) s hozzá néhány soros leírást ad. Szerinte a 
márgák Ózdnál fejtés alatt álló széntelepei tartalmaznak. A széntelep 5—6 
láb vastag, fölötte sárga, kövületmentes homok s erre homokkő következik, 
amelyben Venus és Cytherea (helyesebben Tapes) nyomat vannak. A szén* 
telep alatt 3 öl vastag pala és végül szürke, kövületmentes agyag követ* 
kezett, amely akkor 5 öl vastagságban volt feltárva. P A P P K. (19796—ím) 
I916*ban részletesebben ismertette a somsályi szénterület földtani és bánya* 
szati viszonyait. A Somsályi* és Csahó*vöigyek színe fölött lévő feleprészekef 
tárók segélyével tárták fel, a völgyek szine alatt lévő teleprészeket pedig a 
szállítóaknával. A Csahó*völgy két oldalán hajtott tárók ma már üzemen 
kívül vannak; üzemben VAIÍ még a Somsályi völgyben hajtott ErzsébeMáró 
s a szállítóakna. A Somsályi völgyben a szállítóakna közelében bányakolónia 
épüli s az ózd—nádasdi iparvágányból kiágazó keskenyvágányú vasutat épí* 
tettek a szállítóaknáig, amelyet legutóbb a somsályfői új bányatelepig hosz* 
szabbítottak meg. 
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A SZÉNTELEPEK. 
A somsályi szénterületen az alsó széntelep fejlődött ki fejtésre érdemes 

vastagságban. A telep 0'80—2'50 m vastag, sőt néha, amint ezt az ÉK*i 
részen a III. sz. gurító fölött megállapították, 3 m*re is megvastagszik; az 
átlagos vastagága ezidőszerint 180 m, — P A P P K. (19796) szerint 2 0 0 m. 
A széntelepbe 8—10 cmmyi meddő rioliftufa telepszik, amelyet réselésre hasz* 
nálnak fel. Az alsó szénpadot, amely átlag 0'9 m vastag, palás és nehe* 
zebb fejteni, az átlag 0'8 m vastag felső szénpad fejtése könnyebb és da* 
rabosabb, tisztább szenet szolgáltat. Néhol alárendelten kénkovand jelent* 
kezik a széntelepben. 

Az alsó telep fölött 40—45 m távolságban fekszik a felső széntelep, 
amely e területen általában elvékonyult és elmeddősödött kifejlődésben van 
meg, tehát fejtésre érdemetlen. 

A somsályi szénterület teljes kiaknázása sincs már messze. Az ózdi 
bányaigazgatóság közlése szerint a somsályi szállítóakna segítségével kiaknázás 
alá kerülő összes szénmennyiség még 700.000 tonna körül lehet. 

A SZÉN MINŐSÉGE. 
Az alsó telep szenének színe és karca sötétebb barna, törése darabos, 

egyes részeké palás*leveles, más részeké kagylós; vállapok részben gyéreb* 
ben, részben sűrűbben járják át. így például az ErzsébeWáróban feliárt 
teleprésznek alsó, I'IO m vastag padja kevésbbé szép, ezt sűrűn átjárják a 
hasadékok. A felső szénpad ellenben szép fekete színű, kagylós törésű s 
hasadékok kevésbbé járják át. Szénosztályozás nincs; a termelt szénmennyi
ség nagyobb részét az ózdi vasgyár, kisebb részét a nádasdi lemezgyár 
használja fel. A szenet a szabadban, tapasztalás szerint, a begyulladás ve
szélye nélkül is hosszabb ideig, 2 Va m magasságig lehet raktározni, zárt 
helyiségben még inkább. A szén hosszú sárga lánggal ég s elégése után 
összesülő salakos hamu marad vissza. 

Az ózdi karubányai szénről HAUER K. közölt első ízben vegyi eleme
zést a bécsi Jahrbuch d. k. k. Geol. Reichsanst. 1863. évi kötetének 319. 
oldalán. Ugyanezt az elemzést később főmunkájában (?2is) ismét közölte. 
Ez a következő: víz = 15'5°/o, hamu = 5'6°/o, reduk. ólom sr. 1 7 6 0 % , 
hőegység: 3977. 

A szén átlagos fűtőértéke 1920—25. táján a bányaüzemvezetőség szerint, 
— kb. féléves átlag alapján — 3600 kalória volt. A XIV. sikló tájáról 
gyűjtött szénmintám elemzési eredménye SÜRÜ JÁNOS vegyészmérnök szerint 
a következő: 
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100 súly részben van: Kísérleti fűtőérték: 4247 kalória 
'(•< 46-4S <>/o Számított fűtőérték: 4312 kalória 

H 3 87 s, hamu és HaO'mentes anyagokra 
O 1189 átszámítva: 
N . . • . IMI C 73-37 °/o 
S 401 H 6.11 
Hamu 9-27 O 18T7 
HaO 23-37 N 1T5 

100-00 °/o 100-00 °/o 

A szénbányászat czidőszerint a szállítóakna és az Erzsébet-táró segé* 
lyével történik. A szállítóakna aknagárdja 215 m t. sz. f. mag.-ban van, 
a fekvő alsó miocén homokkőbe mélyül; az alsó rakodó szintjéig 53 m, 
a zsompfenékig 59 m mély. A völgy szintje fölött fekvő teleprészt a Som* 
sályi völgy baloldalán DDK*i irányban hajtott ErzsébeMáró segélyével fejtik 
le. A táró szája 201'6 m t. sz. f. magasságban fekszik s a széntelepig kb. 
470 m hosszúságban a fekvő alsó miocén rétegekben hajtották ki. Ezzel 
a táróval még lefejthető szén aránylag kis mennyiségű, azonban a táró 
segélyével még egy elvetett leleprészt szándékoznak feltárni. A mélyebben 
fekvő teleprészeket a szállítóakna segélyével fejtik le. Régebben az aknából 
a vetőn áthaladva a szénbe jutottak s abban hajtották ki a csapás mentén 
a fővonalat, azonban a duzzadó agyaggal s a nyomással sok baj volt. Ezért 
1914'ben új délnyugati főszállító vonalat hajtottak ki az alsó miocén fekvő 
rétegcsoportban, párhuzamosan a fővetődéssel. E folyosó kifogástalanul áll. 

Meg kell említenem, hogy néha kellemetlen körülmények is akadá* 
lyozzák a bányászkodást. így pl. a fekvő agyag víz hozzájutása esetén duz* 
zad. Ez különösen az északibb bányarészeken okoz komolyabb kellemetlen
ségeket. Egyes vágatok igen gyorsan, néha két-három hét alatt összenőnek. 
A duzzadásos helyek általában sok fenntartást igényelnek. Az ErzsébeHáró 
teljesen száraz. Az aknazsompban a vízhozzáfolyás 1924*ben percenként 
444 liter volt. 

A fejtés alatt álló szénlelep közvetlen fedőjében helyenkinf kb. 
10—30 cm*nyi laza, omlós homok van, amely a fejtésre kedvezőtlen. Ily 
helyeken, mint a X . sikló fáján, a széntelep felső részéből 5—10 cm-nyi 
vastagságú, meglehetősen palás szénréteget hagytak meg a főtében az omlás 
megakadályozására. A fejtés egyébként az omlasztó pillérfejtés módjára történik. 

Néha más bajokkal is meg kellett küzdeni. így pl. a X . sikló 5. nyila-
mából kiinduló feltörésekkel megnyitották a régi szohony-völgyi táróműve-
letekef. Ennek következtében széndioxid és kénhidrogén gázok jutottak az 
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új műveletekbe. A XIV. sikló jobb* és baljáró feltörésével harántolták a 
régi táró műveleteket s ez alkalommal elég jelentékeny vízmennyiséget csa-
pollak le innét. És pedig a jobbjáró feltörésben 1924. jan. 30-án 1T m-rc 
előrefúrva, a 3 cm átmérőjű fúrólyukból 214 liter víz folyt ki percenkint. 
Fcbr. 3-án 132 liter, 6-án 62 iker, 13-án 38 liter, 17-én 16 liter percen* 
kint. Körülbelül hasonló volt az eset a baljáró feltörés előrefúrásánál is. 

P A P P K. szerint (19798) 1910—16. táján az évi termelés átlag 150.000 
tonna körül volt s 1916-ig lefejtettek összesen 500.000 tonnát. Az ózdi 
bányaigazgatóság közlése szerint a régi Karu-bányából 800.000 tonnát és 
a somsályi bányából 1298. végéig 2,679.400 tonnát termeltek ki. Az ózdi 
bányaigazgatóság közlése szerint az utóbbi évek széntermelése a következő 
volt: 1923-ban 85.287, — 1924-ben 100.508, — 1925-ben 93.914, — 
1926-ban 99.552, ~ 1927-ben .87.448 és 1928-ban 27.353 tonna. 

B) A KELETI SZÉNVONULAT. 

4. A borsodnádasdi szénterület. 
I. F Ö L D T A N I V I S Z O N Y O K . 

A széntelepes rétegcsoport mélyebb fekvője az alsó miocén szürke, 
csillámos homok és alárendelten homokkő rétegekből álló rétegcsoportja, 
amely a külszínen jelentékeny elférjedésű a szénterülettől NyÉNy-ra. J ó 
feltárásai vannak a lemezgyártól Borsodnádasdig húzódó völgy mentén, ahol 
uralkodólag DK-i 5—7°«os dőlés mérhető rétegein. Az alsó miocén réteg-
csoport fölött helyenlánt az alsó rioliffufát találjuk meg, a széntelepes réteg
csoport közvetlen fekvőjekénf. A riolitfufa igen tekintélyes tömegben épíii 
fel a Borsodnádasdlól K-re eső Völgyfő-hegyet s jelentékeny tömegben 
lép fel a Szekeresbükki-táró mellett; alárendelt mértékben szerepel a Róna
hegy ÉNy-i és É-i oldalán az alsó miocén és a széntelepes rétegcsoporf hala* 
rán, továbbá a lemezgyári völgy bal és jobboldalán. A régi lemezgyári 
bányászatnál az alsó széntelep közvetlen fekvője helyenkint a riolitfufa 
volt, másutt azonban 2—3 m vastag tályag s ezen világosszínű homokkő 
volta fekvő. (L. KALECSNSZKY 11 ÍM). A z a l s ó s z é n t e l e p 2—2'5 m 
volt a fejtésekben, de délebbre és keletebbre vastagsága jelentékenyen 
ingadozik. A széntelep fedője a bányában KALECSINSZKY szerint agyagos 
homokkő volt. Amint a lemezgyár—balatonyi országút bevágásai mentén 
látszik, a széntelep fedője homok, agyagos homok és homokkő, összlcf, 



T2 DK. SCHRÉTER Z. (68) 

amely helyenkinf elég bőven tartalmaz kövületeket, nevezetesen a Hemitapes 
declivis SCHAFF.-Í. Nyilvánvaló, hogy e rétegek az alsó tapeses rétegössz* 
lctnek felelnek meg. 

Magasabban, egy vetődésen túl az alsó apóka és a pectenes réteg* 
csoport következik. Ezt az utóbbi rétegcsoporfot igen jól feltárva láthatjuk a 
lemezgyár—balatonyi országút mentén. Itt sárga homok, homokkő, szürke 
agyag és márga ismételt váltakozását figyelhetjük meg. A homokok és homok
kövekben az Aequipecien opercularís L. var. hevesiensis n. var. teknői fordul
nak elő, míg a szürke márgaban Corbula (Agina) gibba O L . fordul elő nagy 
tömegben. A felsőbb rétegek a felső apóka rétegekbe mennek át, amelyek 
a délkeletebbre eső lesüllyedt térszínt is felépítik. Mindeme rétegek DNy 
felől, Bekölce határából megszakítás nélkül áthúzódnak ide; a szóbanforgó 
területtől É K felé azonban jellegeik elmosódnak, úgyhogy különtartásuk 
keresztül nem vihető. 

Ami a s z e r k e z e t e t illeti, annyit jegyezhetünk meg, hogy a réteg* 
csoport csapása ÉK—DNy*i s az uralkodó dőlés DK*i 5—10°*os. A terü
leten vetődések húzódnak ÉK—DNy*i irányban. Az eddig lefejtett lemez* 
gyári széntábla egy nagyobb vetődésig terjed K D K felé. Itt az alsó telep a 
nyugati részhez képest kb. 30—60 m*rel levefődött. A Balatony felé eső 
távolibb részek még jóval mélyebbre süllyedtek le. (L. a III. tábla N — O 
szelvényét). 

JI. A S Z É N B Á N Y Á S Z A T . 

TÖRTÉNETI ADATOK. 
A borsodnádasd*lemezgyárvidcki bányászat tulajdonképen a múlté, 

miután jelenleg ott bányászat nem folyik. Foglalkoznunk kell azonban az 
itteni viszonyokkal, mivel a lefejtett terület folytatásában még nagy kiterjedésű 
szénterület vár feltárásra és lefejtésre. A földtani és szerkezeti viszonyok 
nyilván azonosak lévén, némi tájékoztatást fognak nyújtani a régi bányászati 
adatok a majdan megnyitandó bányaterületekre vonatkozólag is. 

KALECSMSZKY szerint (II183-4) a szénbányát már 1845 óta művelik, 
tehát e vidéken egyike volt a legrégibb bányáknak. A szénterület a »Rima* 
murány*Salgótarjáni Vasmű R,*T.« és kis részben a nádasdi közbirtokosság 
tulajdona. Az eddig termelt szenei a nádasdi lemezgyár használta fel. A 
szenet táróbányászattal művelték le. A völgy szintje fölött, a völgy jobb* 
oldalán fekvő teleprész lefejtése után a bányászat e helyütt megszűnt. 
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A SZÉNTELEPEK KIFEJLŐDÉSE ÉS MINŐSÉGE. 

A borsodnádasdi széníerület egy részén csak az alsó széntelep fejlő* 
dötf ki fejtésre érdemes vastagságban, másrészén azonban a felső telep is 
fejtésre érdemes ; mindkét telep meglehetősen szeszélyes módon fejlődött ki. 
Néhol az alsó széntelep vastagsága 2'5 m*t is elér, másutt azonban egé* 
szén kivékonyodik, úgyhogy fejtésre érdemetlen. A lemezgyári lefejtett terü
leten pl. KALECSINSZKY szerint 2—2'5 m volt a telep vastagsága. 

A lemezgyári völgy baloldalán is voltak kutató tárók, amelyek 1*6 m 
vastag teleprészeket tártak fel, amelyek azonban elmeddősültek s ezért itt 
bányászat nem fejlődött ki. Tovább DNy felé, a lemezgyári völgytől légvo* 
nalban 1 km*re, az É*nak irányuló mellékvölgy jobboldalán nyitott kutató* 
táró is feltárta a felső széntelepet. Szelvénye a következő: a telep vastag* 
sága 1*90 m és pedig alul kb. 1 m*es alsó szénpad, fölötte 2 dm meddő s c 
fölött 70 cm*nyi felső szénpad. Fedőjében szürke és sárga homok észlel* 
hető Hemifapes*ekkc\. A lemezgyári fejtés egy ÉK—DNy*i irányú vető* 
dés mentén végétért. Ezen túl D K felé a széntelep lejjebb vetődött kb. 
30—60 m*rel s itt még megvan a megfelelő vastagsága, azonban keletebbre 
a széntclep már nagyobb mélységre is vetődött s egy fúrás szerint itt már 
3—4 vékonyabb telep helyettesíti a széntelepet. A Szekeresbükk táján 
megvastagszik az alsó széntelep kb. 2 m*re, de a fúrások itt is azt bizo* 
nyitják, hogy a széntelep helyenkiní elvékonyodik, továbbá, hogy a felső 
telep is megvan, helyenkint fejtésre érdemes vastagságban. E tájon mindenesetre 
még jelentékeny szénmennyiség várható, bár a bányászat az egyenetlen kifej* 
lődés miatt részben nehéznek ígérkezik. 

A nádasdi (lemezgyár*) szénről KALECSINSZKY közöl egy elemzést 
(11 m) . Eszerint a nedvesség — 16*872; szén—41 "345; hidrogén = 2*905 ; 
kén = 0*781 ; 0 - f - N = 15*961 ; hamu=22* 136; kalória = 3602. 

Az eddig, 1925. végéig kifejtett szénmennyiség a bányaigazgatóság 
közlése szerint 1,000.000 tonna. 

5. A szekeresbükki széníerület. 
A szekeresbükki szénterület az előbb említett borsodnádasdi szénterü* 

létnek közvetlen ÉK*i folytatásába esik, földtani viszonyai tehát azzal meg* 
egyeznek. A földtani viszonyokat illetőleg általánosságban az ott elmondot* 
takra utalok. 
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A szekeresbükki szénferület Járdánháza, Csernely, Borsodnádasd és 
Balatony községek határára esik, amelynek feltárása és lefejtése céljából a 
»R\mamurány— Salgótarjáni Vasmű R.*T.« Borsodnádasdlól KÉK*re, lég
vonalban kb. 3 km*re a Mocsolyási*völgy felső részén, az u. n. Szekeres* 
bükk*dűlőben tárót hajtatott. A táró a völgy baloldalán, 262'5 ni f. sz. f. 
magasságban nyílik s DK*i (8h 4°) irányban, a fekvő rétegcsoportban haj* 
tóttá k ki. A táróhoz az ózd~nádasdi keskenyvágányú iparvasúttói kb. 
2'6 km hosszú kiágazó vonalat létesítettek s a táró környéken új bánya* 
kolónia létesítését is tervezik. 

A táró a következő rétegeken haiol keresztül: a táró eleje kb. 20 m 
hosszban a fekvő sárga homokon halad át, amelyben kevés^kavics is van. 
Azután az alsó riolittufába jut bele, ez tart a táró elejétől számított 84 m 
hosszúságig. Egy helyütt a riolittufának közel É—D*i irányú hasadékából 
gyenge szénsavas víz fakad. A riolittufa általában D*nek dől néhány fok* 
kai. 84 m*lől kezdve a középső miocén legalján lévő kontinentális rétegcsoport, 
nevezetesen zöldes—ibolyásszínű agyag és evvel váltakozó kavics és konglo* 
merátum rétegek következnek, amelyek dőlése szintén általában déli 3—5°*os, 
Kissé beljebb, a táró szájától számítva 440 m körüli távolságban e rétegek 
alól újból felbukkan a riolittufa s tart kb. az 570. m*ig, ahol megint a farka 
agyagok lépnek fel a közbetelepült kavicsrétegekkel D—DDK dőlésben. 1924. 
aug. 3*án 613'8 m hosszú volt a táró; a fovábbhajtás alkalmával 650 m 
távolságban (1925. VII.) elérték az alsó és kb. 840 rn távolságban a felső 
széntelepet. A felső széntelep elérése után 841 m távolságban vetődéshez 
értek, amelyből 1925. augusztus elején igen finom folyóshomok tört be, 
amely a továbbhaladást egyidőre megakadályozta. 

Az ózdi bányaigazgatóság közlése szerint »a kutató, illetőleg a szállító* 
táróval nagy kiterjedésű, iszappal telt földalatti barlangba lyukadtak, amely* 
ben az előrehaladás egyrészt az iszapos talp miatt, de legfőképen azért vált 
lehetetlenné, mert ebből a barlangból hihetetlen nagy nyomás mellett sok víz 
és szénsavgáz tört elő.« 

Ennek a tárónak célja a DK*re és K*re eső terület magasabb fekvésű 
teleprészeinek feltárása és lefejtése volt. A telepek, a fúrások szerint, mint már 
a nádasdi szénterület leírásánál említettem, szeszélyes kifejlődésűek. A felső 
szénfelep helyenkint teljesen hiányzik; így pl. a táró által feltárható nyuga* 
tibb részeken csakis az alsó telep mutatkozik érdemesnek a fejtésre. Helyen* 
kint az alsó telep is elvékonyodik. (L. a ü l . tábla L—M szelvényét). Tá* 
volabb K felé a fúrások szerint mindkét széntelep fejtésre érdemes ugyan, 
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mivel azonban e táróban sok nehézséggel kell megküzdeni s mert eddig a 
hozzáfűzött reményeket nem váltotta be, a »Rimamurányi—Salgótarjáni Vas
mű R.*T.« a Szekeresbükki*tárónak üzemét 1927. óta ideiglenesen szünetelteti. 

Az ózdi bányaigazgatóság közlése szerint a szüneteltetésnek célja tulaj* 
donképen az, hogy a föntebb említett nagynyomású vizeket lecsapolják és a 
barlangot a szénsavgáztól mentesítsék. 

Eddig kitermeltek innét 19^4*ben 37, — 1925--ben 1.155, — 1926*ban 
393, — 1927*ben 413 tonnát, vagyis 1.998 tonna barnaszenet. 

6. A somsályfői szénferület. 
I. F Ö L D T A N I V I S Z O N Y O K . 

A legalsó rétegcsoport itt is az alsó miocén agyagos homok és homokkő 
rétegösszlet, amely fölött rendes rátelepülésben a széntelepes rétegcsoportot 
találjuk. A főtáró s a K D K felé haladó segédtáró ebben a DK*i (7h) 
14°*os dőlésű homok—homokkő rétegcsoportban halad, majd beljebb e fölött 
szürke homokos agyag s erre zöldesszürke agyag következik, amelyre azután 
az alsó széntelep telepszik. Az alsó széntelep vastagsága a fúrások szerint 
igen változó: néhány dm és 2'60 m között ingadozik. Egy helyütt a segéd* 
táróban a következő szelvényt állapítottam meg: a telep alsó szénpadja 
1*15 m, felső padja 1'40 m vastag; a kettőt 9 cm vastag riolittufa réteg választja 
el. Az alsó szénfelep kibúvása K felé a feljebbvetett részletben, a 441 m 
mag. ponttal jelzett kúp DNy*i oldalán állítólag szintén látható volt. Innét 
D felé, a Kónyagerinc KDK*i folytafásában, az u. n. Ozvágyi bánya (táró) 
1862—63*ban szintén az alsó széntelepet tárta fel kis terjedelemben. Itt a 
széntelep 2 m vastagságú és jó minőségű volt, de duzzadó agyagon feküdt. 

Az alsó telep fedőjében, a segédtáróban néhány m*nyi szürke homok 
s fölötte szürke agyag—agyagmárga van, amelyben egy Syndesmya ? féle kis 
kagylófaj héjjai fordulnak elő. Az agyag kb. 10 m vastag s fölötte szürke 
homok következik, amely vizet tartalmaz. Az alsó és a felső szénfelep közt 
lévő távolság kb. 30—45 m. A felső széntelep közvetlen fekvője zöldes* 
szürke kvarchomok, amely kevés vizet is tartalmaz. A felső széntelep kb. 
1'90—2'40 m, átlag 2'20 m vastag s egy 1—5 cm*nyi riolittufa beágyazás 
telepszik beléje. Az alsó szénpad 50 cm*nyi, a felső 86 cm*nyi. A vegyi 
elemzés céljára szolgáló szenminla vétele helyén, a segédtáró légfelförésének 
bal csapásvágatában a széntelep következő szelvényét figyeltem meg: alul 
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60 cm*nyi szén, c fölöff 2—3 cm*nyi riolitlufacsík, majd újból 91 cm*nyi 
szén. A fedőben még 5—6 cm szén maradi az omlás megakadályozására. 
A riolittufa beágyazás fölött e tájon 35 c m i e 1 cm*nyi palásagyag beá
gyazás is van, ami, úgy látszik, csak helyenkint lép fel. A felső telepnek 
kibúvását a vetődések által történt felemelés következtében keletebbre még 
több helyen megfigyelhetjük. így a somsályfői gerinc É*i végén a 441 m 
mag. ponttól ÉNy*ra lévő homok és kavics fejtésben, (ez ma nem látszik), 
a Boroszlófő gerinc DNy*i oldalán s a gerincíől ÉNy*ra lévő völgy bal* 
oldalán a nagy homokfejtés felső részében DK*i (8h) 5°*os dőlésben. Ugyanez 
a telep a Szuhonyvölgy felső részének jobboldala fölöff, az u. n. Bilisz* 
gödörben is kibukkant, sőt e helyütt régebben, 1854—55*ben kis táróval 
művelték is. Az itt feltárt felső telep 1'3 m vastag s jó minőségű volt. 

A felső széntelep magasabb fedő homokrétegeiben a Hemiíapes de 
clivis SCHAFFER és a Teliina (Peronosa) piatata L. fordulnak elő. D K felé 
tovább haladva a felső széntelep egyes vetődések mentén mindig mélyebbre 
süllyedt, úgyhogy Csernely községtől K*re már 100—150—200 m mély* 
ségben fekszik a külszín alatt. 

A mélyebbre süllyedt területeken azután az alsó miocén apokaszerű szürke 
agyagok és agyagmárgák uralkodnak, sőt a középső riolittufa s a tortoniai 
emeletbe tartozó kövületes agyagok s a lajtamészkő foszlányai is fellépnek. 
Ez utóbbi rétegcsoporf főleg Csernely környékén szerepel. 

E terület földtant viszonyairól a következő két fúrási szelvény tájékoztat: 
A C s é p á n y X X I . s z á m ú f ú r á s b a n a somsályi segédtáró 

nyilasától KDK*re kb. 300 m*re a következő rétegeket fúrták át: alul a II. 
s z é n í e l e p e t , amelyet egy 8 cm vastag meddő betelepülés két padra 
oszt; az alsó pad 175, a felső pad 0'40 m*nyi. A fedőben t'2T m szürke 
agyag, fölötte 3"55 m*nyi összeálló szürke homok, majd 0T5 m folyós jel* 
legű homok s magasabban a felső telepig 25'85 m szürke homok követ* 
kezik. Az akó és felső széntelep közt lévő meddő rétegcsoporf vastagsága 
3642 m. 

A f e l s ő s z é n t e l e p 2'35 m vastag, legalsó 0'30 m*es padja 
köves, használhatatlan, a középső 0*65 m vastag padja jó, amely fölött 
20 cm*es barna agyagbeágyazás után a felső 1'20 m*es jó szénpad követ* 
kezett. A felső telep fedőjében 5T0 m*es sárga kavicsos homok, e fölött 
sárga homok következik 43'40 m vastagságban, amelybe alárendelten vékony, 
kemény márgás homokkő rétegek telepszenek. Azután 1'10 m*es barna 
kemény agyag, fölötte 2*30 m szürkéssárga homok, erre 3"20 m barna agyag, 
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8. ábrj. 
A Csépány X X I . sz. fúrólyuk szelvénye. 

majd 210 m sárga homokos agyag, 1 '40 m barna homokos agyag, 0 5 0 ni 
homokkő, T'OO m sárga homok homokkőrétegekkel s végül a külszínig 
6 0 0 m sárga homok következik. A felső telep a külszín alatt 71 '70menyire van. 
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A S o m s á l y I I . sz . f ú r á s b a n a somsályfői scgédfáró nyila* 
sától KDK*re kb. 1 km*re a következő rétegeket fúrták át: az a 1 s ó s z é n * 
t e l e p fekvője zöldesszürke agyagos homok; az alsó telep alsó padja 0'40 m*nyi 
gázos szén, fölötte 1'70 m elmeddősülf telep vékony szénrétegekkel s erre 
20 cm*nyi jó minőségű felső szénpad következik. Az alsó telep fedőjében 
5'58 m vastag szürkésbarna agyagos homok s e fölött 24'95 m vastag 
szürke agyagos homok következett. Erre felépültén egy 30 cm vastag jó minő* 
ségű s z é n t e l e p e f s e fölött 210 m vastag szürke agyagos homokot s 
majd fölötte 0'90 m vastag jóminőségű s z é n t e l e p e t , 5'70 m vastag 
barna agyagos homokot s erre felépültén 30 cm vastag jó minőségű s z é n * 
t e l e p e t fúrtak át. A 9'30 m vastag rétegcsoportban megállapított h á r o m 
t e l e p iulajdonképen e g y ü t t e s e n a f e l s ő s z é n t e l e p n e k felel* 
het meg. Az alsó telep felső padja s a felső telep alsó padja közölt 30'53 m 
vastag meddő rétegcsoporf telepszik. 

A felső széntelep felső padja fölött 14'90 m sárgásbarna agyagos 
homok, fölötte 9'80 m*nyi sárga agyagos homok, majd 3'82 m sárgásbarna 
homok s erre a l e g f e l s ő vékony, 15 cm*nyi s z é n t e l e p e c s k e kövei* 
kezik. A telepecske s a felső (tkp. középső) széntelcp felső padja között 28'52 m 
vastag meddő rétegcsoporf fekszik. A legfelső telepecske fölött 28'58 ni 
vastag kékesszürke agyagos homokot, e fölött 8'25 m sárga homokot s végül 
a külszínig 14'40 m vastag sárga agyagot fúrtak át. 

A szerkezet. 
A rétegeknek s így a szénfelepeknek uralkodó csapásiránya É É K -

DDNy*i s a dőlés uralkodólag DK*i 4—10°. A területet számos É É K ~ 
DDNy*i irányú vetődés hatja át, amelyek mentén a széntelepes rétegcsoport 
lépcsősen feUfelemelődik. A vetődések pontos lefutásának vonala egyelőre 
bányászatilag még nincs megállapítva. Mindössze egy jelentékenyebb vető* 
désen haladtak át a segédtáróval, a táró szájától 468 m*re, amely kb. 80 m*cs 
függélyes elmozdulást hozott létre. E vetődés NyÉNy*felé lejt 65 fokkal. 
A vetődés mentén elég sok víz jön le a segédtáróba a felső telep fedője* 
ben lévő homokból. (L. a Hl. tábla G — H és J — K szelvényét). 

H. A S Z É N B Á N Y Á S Z A T . 
TÖRTÉNETI ADATOK. 

1854—55*ben az u. n. Biliszgödörben tárót hajtottak a felső telepre. 
A telep itt 1'3 m vastag s jó minőségű volt. 1862~-63*ban az Ozvágyi 
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9. ábra. 

A Somsáiy II. sz. fúrólyuk szelvénye. 
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erdőrészben felépítették az Ozvágyi tárót, amely az alsó széntclepet 2 ni 
vastagságban tárta fel. Ujabban, a környéken végzett fúrások kedvező ered
ménye után a somsályfői segédtáró kihajtását 1921. június havában meg* 
kezdtéK] á "f8táFó~"£ín*ájfa"saF ^caíg~u"gyan^ A völgy fejé-
\3én~VSnyaSSÍ5n^~él^éíleírs^á " somsKTyT" vSTgyBen "eplteft iparvasutat is 
meghosszabbították Tdáig. 

A SZÉNTELEPEK ÉS AZOK MINŐSÉGE. 

A somsályfői szénterületen két széntelepet ismerünk, amelyek közt 
30—45 m, áilag 35 m*nyi távolság van. Az alsó széntelep a fúrások és 
feltárások szerint igen szabálytalan kifejlődésű; néhol vastagabb, eléri a 
2—2'60 m vastagságot is, néhol azonban elvékonyodik és elmeddősödik. 
A felső széntelep rendes kifejlődésű; 1'90—2'40 m, átlag 2'2 m vastag 
s ezért a somsályfői bányászat célja fulajdonképen a felső telep lefejtése. 
Az ózdi bányaigazgatóság legújabb közlése szerint a somsályfői bánya feU 
tárásai nagyon szépek, amennyiben várakozáson felül vastag és jóminőségű 
teleprészeket tártak fel. 

A két telep szenének színe és karca sötétebb barna. Az alsó telep 
szenének törése darabos-palás, a felső felepének kagylós*darabos. A felső 
telep szenét szabadban és zárt helyiségben aránylag elég jól lehet raktározni. 
A felső telep szene hosszú, sárga lánggal ég s elégése után porszerű hamu 
marad vissza. A felső széntelepet vállapok általában gyéren hatják át és 
pedig a riolittufa réteg alatt lévő padot kissé sűrűbben, a fölötte lévő padot 
gyérebben szeldelik. A termelést részben az ózdi vasgyárnak, részben a 
nádasdi lemezgyárnak szállítják el; osztályozás nincs. 

A Biliszgödörben régebben feltárt felső széntelepről első ízben HAUER K. 
közölt vegyi elemzést a bécsi Jahrb. d. k. k. geol. Reichsanst. 1863. évi 
kötetének 319. oldalán. Ugyanezt az elemzést HAUER később (?2i,s) ismét 
közölte. Eszerint: 

I. II. 
víz: 14-40 °/o 15T0 °/o 
hamu 29'40 °/o ?60 °/o 
reduk. ólom sr 12-30 °/o 14T0 °/o 
hőegység 2T7900 332200 

A segédfáró légfeltörésének bal csapásvágatából veit átlag szénmintámat 
SŰRŰ JÁNOS vegyészmérnök a következő eredménnyel vizsgálta meg: 
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100 súlyrészben van: Kísérleti fűtőértéke: 4129 kalória. 
C 44-5rn/o Számított „ : 4305 „ 
H 4'06 5_ hamu és H20-mentes anyagokra 
V 11 "43 átszámítva : 
N 0-86 C 73-16 "o 
S 3-28 H 6 6 6 
Hamu 1210 O 18T6 
HaO 23T0 N T42 

lOOW/'o ÍOO'OO "o 

Ezidőszerint csak a felső széntelep van feltárás alatt és pedig a 
segédtáró révén. A főtáró 237 m t. sz. f. mag.-ban nyílik s a mélyfekvő
ben KDK^felé halad. Hosszúságát 3'5 km*re tervezik s fékcs aknákkal 
látják el. Ezidő szerint kihajtás alatt áll. A segédtáró szintén KDK-felé (7h) 
irányul, eleinte a mélyfekvőben halad, majd az alsó széntelepbe jut. A táró 
nyilasától 468 m*re vetődéshez ér, amely a széntelepes rétegcsoportot felveti; 
a vetődés mentén víz jön le a táróba, amelynek mennyisége 1924. aug. 
6*án 235 liter volt percenkint. 

A bányászati munkálatoknak ezidő szerint különösebb nehézségekkel 
megküzdeniök nem kell. Mindössze azt kell felemlítenem, hogy a felső 
szentelep feltárásánál a vető közvetlen közelében némileg hátrányos körül
ményként szerepel a széntelep fedőjében lévő laza, vizet tartalmazó homok
réteg. Az ilyen helyen omlás és a vízbeszivárgás megakadályozása végett 
a főtében 20—30 cm*nyi szénréfeget szoktak meghagyni. A felső szentelep 
fedőjéből — mint már szó volt róla — a vetődések mentén víz jön le. 

Eddig lefejtettek 1923-ban 1.844, — 1924-ben 3.107, — 1925--ben 
16.106, - 1926-ban 28.685, - 1927--ben 102.880, - 1928--ban 217.803, 
összesen 370.374 tonna szenet. 

7. Az ózd-farkaslyuki szénterület. 
I. F Ö L D T A N I V I S Z O N Y O K . 

A farkaslyuki szénterület a somsályfői szénterület ÉK-i folytatása és 
Ózd, Sajóvárkony, Ománycsokva és Csernely községek határára esik. 
A fekvő rétegcsoport itt is az alsó miocén szürke, csillámos, agyagos ho
mok és homokkő rétegcsoport, amelyben néha előfordul a Pseudamussium 
corneum Sow. kagylófaj. Nagy kiterjedésben szerepel az alsó miocén 
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rétegcsoportja a szénferülettől Ny-ra, ahol különösen az ózd— farkaslyuki 
normálvágányú vasút bemetszései tárják fel jól. Az alsó miocén réteg* 
csoportjának legfelső rétegei közé barnásszürke konglomerátum padok tele* 
pülnek. Ezeket észleljük a bányateleptől kissé ÉNy*ra a vasúti bemetszés 
mentén s délre, a csernelyi út nagy kanyarulata mentén. 

Az alsó széntelep közvetlen fekvője néhány m*nyi kékesszürke plasz* 
tikus agyag, amelyet kerámiai célokra is fel lehet használni. A vegyi elem* 
zésre gyűjtött szénminta vétele helyén, az alsó telep fekvőjében a követ
kező rétegeket állapítottam meg felülről lefelé: 2 dm szürke agyag, alatta 
55 cm*nyi fekete, széncsíkos agyag, ez alatt 40 cm-nyi szürke agyag, majd 
megint fekete, széncsíkos agyag. 

Az alsó széntelep átlag 1 '80—2 00 m vastag s a közepe táján 
5—8 cm-es riolittufa réteg van. A telep szelvénye helyenkint változó. így 
a VI. sz. táró fővonaláról hajtott II. feltörésben a VIII. siklón túl, a telep 
észlelt vastagsága 2 20 m. Ebben a fekvőtől 70 cm-re 5—6 cm vastag riolittufa 
réteget s 1*10 m*re 10 cm*nyi kemény agyagbeágyazást figyeltem meg. 
Odébb, a XI. táró IV. sikló 2. jobb nyilamában, a vegyi elemzésre gyűjtött 
szénmintavétel helyén a telep vastagsága 1 '80 m volt a következő szelvény 
nyel: alul 37 cm*nyi szénréteg, fölötte 3—6 cm-nyi riolittufa, erre 13cm 
szén, majd 4—5 cm agyagréteg, 90 cm*nyi szén két vékony agyagcsíkkal, 
5 cm meddő agyagbeágyazás, 10 cm*nyi szén, 2—3 cm meddő agyag 
és végül 18 cm szén. 

Az alsó telep közvetlen fedője többnyire csekély vastagságú homok, 
de néha szürke, jól rétegzett agyagmárga, amelyből Cardium sp. és Teliina 
sp. ? kagylófajok kerülnek elő. Az agyag 28—32 m vastag s fölötte né* 
mely helyen 1*5—2'5 m vastag folyóshomok következik. A homok fölött, 
vagy esetleg az előbbi agyagrétegösszlet fölött közvetlenül 2'5—4 m vastag 
szürke, agyagos homokréteg fekszik, amelyre a felső szénfelep telepszik. 
Néha azonban a felső telep közvetlen fekvője sárga homok. Az alsó és 
felső széntelep közt lévő meddő rétegcsoporf vastagsága 30—50 m közt 
váltakozik. 

A felső szénfelep átlagosan 1 '00 m vastagságú, de vastagsága jelenté* 
kény ingadozásoknak alávetett. A telepet, a főte alatt 20—60 cm*nyire 
fekvő riolittufa réteg két szénpadra osztja; sokszor vagy az alsó, vagy a 
felső szénpad elvékonyodik. A fővonal mentén a VI . sz. táróban a felső 
széntelep vastagsága 2'40—2'60 m*nyi, ennek itt az alsó egyharmadába 
települt a 2—4 cm*nyi riolittufa réteg. 
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A felső felep fedője barna, rétegzett agyag, amelyben helyenkint a 
Myíilus Haidingeri M. HORN. (gy.), Ostrea gingensis SCHI.OTH. (r.), Car-
diu'm sp. (gy.) és Buccinum sp. (r.) fordulnak elő. A magasabb fedőben 
sárga, finomszemű homok szerepel, amelyben helyenkint kövületek bőven 
vannak. így pl. a VI. sz. táró eleje a kövületes fedőhomok réfegcsoportba 
mélyül. Ugyanez a kövületes homok van feltárva a bányakolónia melletti 
kis feltárásban, ahol tele van Hemitapes declivis SCHAKF., Cardium (Ceras' 
íoderma) sociale KRAUSS, Buccinum (Dorsanum) Haueri MICH. stb. fajok
kal, amelyekhez még lekoptatott Turritella példányok is csatlakoznak. EU 
vétve Lamna fogak is találhatók benne. A magasabb rétegösszlet is homok 
és agyag rétegekből áll, amelyek közé, 50—60 m*re a felső széntelep fölött, 
még egy harmadik, legfelső széntelepecske is ékelődik, amelynek vastagsága 
15—20 cm, de néha 0'5 m*re is megvastagszik. 

A szerkezet. 
A széntelepes réfegcsoporf általános csapásiránya ÉK—DNy*i, a 

rétegek dőlése uralkodólag DK*i, 5—10°*os. A területet számos vetődés 
hatja át, aminek következtében a nyugatibb részeken a széntelepek kisebb 
táblákra darabolódtak, amelyek jórészét a denudáció már eltávolította. A 
keletibb, mélyebbre süllyedt széhtáblák ellenben érintetlenek. A vetődések 
iránya ÉK—DNy*i s a szerkezet a lépcsős vetődés képét nyújtja. Eddigelé 
három nagyobb vetődés jelenlétét állapították meg, amelyeknek függőleges 
irányban mért nagysága 80—150 m*nyi. (L. a III. tábla E — F szelvényét.) 

H. A S Z É N B Á N Y Á S Z A T . 

TÖRTÉNETI ADATOK. 

A terület keletibb részein, Sáta határában, a mai vasúti alagúttól 
DNy*ra és a Hagymás völgyben a kibúvásokra telepített régi tárók által 
(Sándor* és Emma*tárók) kisebb fejtéseket végeztek magánosok a felső tele
pen. Ez a jelentéktelen kisebb bányászkodás az 1840. és 1858. években 
folyhatott. A »Rimamurány—Salgótarjáni Vasmű R.-T.« számos fúrást 
mélyített e tájon, amelyeknek alapján bebizonyult, hogy itt a felső széntelep 
mindenütt jelenvan és pedig fejtésre érdemes vastagságban, az alsó szén* 
telep azonban csak helyenkint. Ennek alapján megindult 1914-ben a fő* 
táró (245 m a t. sz. f.) és az I. sz. táró kihajtása s kiépült az ózdi vasgyár* 

6 * 
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tói Farkaslyukig vezető normálvágányú vasút, amely Ózdnál fogaskerekű 
szakasszal kezdődik, továbbá új bányakolónia építését kezdték el. Azóta 
több tárót hajtottak ki s a széntelep feltárása és fejtése erőteljesen folyik. 

A SZÉNTELEPEK. 
A farkaslyuki szénterület legnagyobb részén csak a felső széntelep, 

egy részén csak az alsó széntelep, míg más részén mindkét széntelep jelen 
van fejtésre érdemes vastagságban, sőt ezek fölött még itt-ott egy jelenfék* 
telén, fejtésre érdemetlen, harmadik íelepecske is kifejlődött, amely megfelel 
a királdi legfelső telepnek., Az alsó széntelep átlagos vastagsága 2 m, azon* 
ban egy-két meddő betelepülés van benne. Ez a vastagság meglehetősen 
állandó, csak a keletibb részeken bizonyult a fúrások révén néhol erősen 
elvékonyodónak. A felső széntelep igen szeszélyes kifejlődésű: néha teljesen 
kiékül, máskor 2'50 m*re, sőt ritkán 3 m*re is megvastagszik. Átlagos vas* 
tagsága 100 m, azonban ebbe is vékony meddő (riolittufa; réteg telepszik. 
Néha a riolittufa alatt lévő szénpad, máskor a fölötte levő pad elvékonyo* 
dik. Ez a telep a vegyi elemzésre gyűjtött szénminiavétel helyén, a VI. táró 
VIII. sikló 5. nyilamában 1 m vastag volt. A régi sátai bányák táján 
0T0—0T5 m vastagságú. A kiskapudi nagy vasúti kanyarulat táján a szén* 
telep részben hasonló vastagságú, részben teljesen hiányzik. 

A SZÉN MINŐSÉGE. 
Az alsó széntelep szenének színe tompább barnaszínű, karca sötét* 

barna, törése darabos*palás; a felső széntelep szenének színe fényesebb 
feketésbarna, karca sötétebb barna. A két telep szenét a szabadban általa* 
ban sokáig és jól el lehet raktározni. A szénhalmaz legfelső része t. i. elbom* 
lik és széthull, de a felső rész megóvja az alatta lévőt az clbomlástól s 
így már egy évig is elállt baj nélkül, néha azonban jóval hamarabb begyúlt 
az ily módon raktározott szén. A termelt szenet nem osztályozzák, mivel 
az egész iermelést az ózdi vasgyár részére szállítják. Mindkét telep szene 
hosszú, sárga lánggal ég s az alsó telep szenének elégése után salakos hamu, 
a felső telep szenének elégése után porszerű hamu marad vissza. Meg 
kell itt jegyezni, hogy a felső széntelepben néha kovásodotf részletek is elő* 
fordulnak, amelyek kiválogatásra kerülnek. 

A farkaslyuki szenet FABINYI JÖZSEF dr. kohómérnök megkísérelte 
lepárolni s kísérlete igen jó eredménnyel végződött; a lepárlást gyakorlatilag 
azonban nem valósították meg. 
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Dr. EMSZT KÁLMÁN m. kir. fővcgyész a farkaslyuki széntclcpck szenét 
a következő eredménnyel vizsgálta meg: 

I. (alsó) széntelep. 
100 súlyrészben van: Kísérleti fűtőérték . . 3630 kalória 

C 36TT °/o Számított , . . 3H0 
^21 S, hamu és H2O -mentes anyagokra 

O 13' 11 átszámítva: 
N 1-41 C . 6r46 °o 
S 2-46 H 5-89 
Hamu 2981 O 24"06 
HaO . . . . . . . 1323 N 2'59 

100.00 °/o ÍOO'OO ",o 

II. (felső) széntelep. 
100 súly részben van : Kísérleti fűtőérték . . 4615 kalória 

C 49-80 °/o Számított fűtőérték . 4f60 kalória 
• • • ' °* S, hamu és HaO'mentcs anyagokra 

O 16T1 átszámítva 
N 1*31 C r0-51 °/o 
S . . . . . . . . 104 H 401 
Hamu 8-22 O 23-62 
H2O 20-02 N T86 

100-00 °/o 100-00 °/o 

Eddig lefejtettek az ózdi bányaigazgatóság szerint 1928. végéig 
971.000 tonna szénmennyiséget. Az utóbbi évek termelési eredményei az 
ózdi bányaigazgatóság közlése szerint a következők: 1923-ban 72.643, — 
1924*ben 105.729, - 1925--ben 125.039, - 1926--ban 125.443, -
1927--ben 162.466 és 1928--ban 183.190 fonna; 

8. A bánszállási szcníerüleh 
I. F Ö L D T A N I V I S Z O N Y O K . 

A legalsó rétegcsoportot ezen a területen is az alsó miocén korú szürke 
agyagos homok és homokkő rétegei képviselik. Fölöttük zöldesszürke agyag 
következik, amely 2—5 m vastag és duzzadásra hajlamos. Az agyag fölött 
következik a z a l s ó s z é n t e l e p , amely átlag 2—3 m vastag, de 
néha 15 cm*re elvékonyodik, viszont" 4 m-re is megvasfagodhaiik. A 
vegyi elemzésre szánt minta vétele helyén, a VIII. fékesakna fáján a szén^ 
telep 2'50 m vastag volt s benne a fekvőtől számítva 1'33 m magasság-
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ban 4—5 cm vastagságú meddő riolitfufa réteget láttam. A riolittufa réteget 
úgyszólván az egész szénterületen megtalálhatjuk 3—10 cm vastagságban. 
Ennek a telepnek kibúvásait Centertől DK*re már régen ismerték s már 
HINGENAU (8214) megemlékezett róluk. 

Az alsó telep fölött sötétszürke, finoman rétegzett, barnásán sávozoft 
agyag, majd 15—35 m vastag szürke homokos agyag következik. Erre 
10—20 m vastagságban finomabbszemű, sokszor folyós természetű homok, 
majd néhány dm-nyi agyag s végül az alsó telep fölött kb. 30 m*re a 
f e l s ő s z é n t e l e p következik. Néha azonban a felső telep fekvőjében 
durvaszemű, kissé agyagos homok foglal helyet. A felső széntelep általában 
0'5—2 m vastag, de néha 15 cm*ig is elvékonyodik. A telep közepe táján, 
60—80 cm*re a fekvőtől, 3—10 cm vastag, meddő riolitfufa betelepülés 
van. Néha a riolittufa alatt lévő alsó szénpad helyett meddő agyagréteg fej* 
lődött ki 50—60 cm vastagságban. A felső széntelep erősen hullámos tele* 
pülésű és néha vastagsága is változó, de nem oly gyorsan, mint Farkas* 
lyukon. A felső telep teljes vastagsága az elemzésre vett szénminta gyűjtési 
helyén, a III. sikló környékén 1'50 m; itt a riolittufa betelepülés 2—5 cm 
vastag s 71 cm*re van a fekvőtől. A telep közvetlen fedőjében helyenkint 
szürke homokos agyagban Myíilus, Osírea, Cardium és Buccinum (Dor* 
sanum) Hauerí MICH. fordulnak elő. A fedő különben 3—4 m vastagságú 
szürke agyag, barnásfekete agyagsávokkal. E fölött laza sárgásszürke homok 
és magasabban agyagrétegcsoport következik. A bánszállási bányakoló* 
niától kissé DK*re, a temetőn túl s az itt K felől lejövő völgyecske jobból* 
dalán lévő feltárásokban finomszemű sárga homokban és homokos kavicsban 
a következő kövületeket gyűjtöttem: Hemifapes declivis SCHAFFER, Cardium 
(Cerastoderma) sociale KRAUSS, Chione (Clausinella) Haidingeri M. HORN., 
Turriiella sp., Buccinum (Dorsanum) Hauerí MICHT. A rétegek között, a 
felső telep fölött 20—25 m*re még egy legfelső széntelepnek is megvan 
a nyoma, amely 2—35 cm vastag. Ez a telep a királdi szénterületen már 
nagyobb vastagságban fejlődött ki. Az aknától É felé eső kis vízmosásban 
a fedő sárga és szürke finomszemű homok és márga rétegek É*i 68°*os 
dőlésben, jó feltárásban láthatók. 

A szerkezei. 
A rétegek csapása általában É É K - DDNy*i s dőlésök néha ÉNy*i, 

máskor DK*i, átlag 7—8°*os, kivételesen 15°*os. A település azonban néha 
meglehetősen szabálytalan. A szénterületet Ny*on s K*en (már a királdi 
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szénbányászat területén) egy-egy nagy vetődés határolja. E fővetődések csapása 
ÉÉK—DDNy-i irányú s ezekkel párhuzamosan néhány nagyobb s számos 
kis vetődés szeldeli a szénterületet. Négy nagyobb vetődést észleltek, amelyek 
által létrehozott függélyes elmozdulás nagysága 10—30—80—100 m-nyi. 
A kisebb vetődések néha oly sűrűn lépnek fel, hogy a telepek lefejtését lehe-
tétlenné teszik. A vetődések egész sereg kisebb-nagyobb sasbércre és árok*-
süllyedésre tagolták a széntelépeket. (L. a III. tábla A — B és C—D szel* 
vényeit.) 

II. A S Z É N B Á N Y Á S Z A T . 
TÖRTÉNETI ADATOK. 

Sajóvárkony és Center határában már régen ismerték a széntelepek 
kibúvásait, sőt kezdetleges bányaműveleteket is létesítettek rajtuk. HINGENAU 
1862-ben felemlíti (8214), hogy már 1847-ben ismerték a Center és Királd 
közt lévő dombvonulat vízmosásaiban a széntelépeket, sőt tárót is kezdtek haj
tani, amely 1849-ig működött. 1853-ban újból megkezdték a széntelep fejté-
tését, de csak rövid időre. Végül 1862. fáján rendszeresebb műveléséhez kezd
tek. HINGENAU szerint az akkor feltárt telep fekvője zöldeskék agyag volt, 
amely néha duzzadt, fedője pedig szénpala. A szénfelep (alsó telep) átlag 
2 öl vastagságú volt, amelyet egy hüvelyk meddő közbetelepülés két padra 
osztott; az alsó szénpad 6 láb, a felső szénpad 4—6V2 láb vastag volt. A 
szén fénylő fekete, kagylóstörésű volt, itt-ott barnás faszerű sávokkal. A 
telep csapása É—D-i, dőlése NyÉNy-i 5° volt. Felemlíti, hogy a szenet az 
ózdi vasgyár üzemei használták fel. 

NENDTWICH KÁROLY 1851-ben szintén megemlékezik a várkonyi szén
ről, annak minőségét elég részletesen ismerteti (16) s már ő is megemlíti, 
hogy a szenet az ózdi vasgyár használja fel. NENDTWICH adatait KALECSINSZKY 
is közli (II280). HANTKEN (6306-7) csak éppen megemlékezik a várkonyi és 
centeri szénelőfordulásról. KALECSINSZKY (H232) beküldött adatok alapján 
leírja a bánszállási bányászat 1900. táján fennállott viszonyait. P A P P K. (19) 
is csak röviden emlékezik meg a bánszállási szénbányászatról. 

A sajóvárkonyi—centeri (bánszállási) szénbányászat tehát a kibúváso
kon kezdődött s eleinte táró-bányászat volt. A szén kiaknázásának jogát az 
1868-ban kelt szerződés alapján a »Rimavölgyi Vasmű Egyesület«, később 
1881-ben jogutódja a »Rimamurány—Salgótarjáni Vasmű R.-T.« bizto
sította magának (II77), amely azóta itt rendszeres bányászatot folytat. Két 
táróval tárták fel a völgyek színe felett lévő feleprészeket és pedig az I. sz. 
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táróval mindkét telepet, a II. sz. táróval csak a fekvő telepet művelték. A 
völgyek színe alatt fekvő teleprészek lefejtése céljából 1895-ben a bánszál
lási bányakolóniától délre eső völgyben, kb. 600 nvre új aknát mélyítettek 
a fekvő alsó miocén rétegcsoportban. Ez az akna 103 m mély, aknagárdja 
190'0 m t. sz. f. magasságban van. Az aknával elérhető szénteleprészek 
legnagyobb részét két szintből (124'8 és 88'0 m t. sz. f.) már lefejtették, 
úgyhogy az aknából aránylag már csak kisebb lefejthető szénmennyiségre 
lehet számítani. 

A SZÉNTÉLEPEK. 

A bánszállási szénterületen két széntelep van jelen fejtésre érdemes 
vastagságban és minőségben. Az alsó széntelep átlag 2—3 m vastag, 
néhol azonban erősen elvékonyodik, másutt viszont 4 m*Te is megvastagszik. 
Egy meddő (riolittufa) réteg telepszik beléje 3—10 cm vastagságban. A felső 
széntelep 0'5 —2 m vastag s benne a közepi táján 3—10 cm vastag meddő 
(riolittufa) betelepülés van. E telep igen egyenetlen kifejlődésű, vastagsága 
gyorsan változik. A riolittufa alatt lévő szénpad néha el is palásodik. A 
két széntclep közt lévő távolság 28—35 m közt ingadozik, átlag 30 m*nyi. 
Néha az apró vetődések sűrű fellépése és az elmeddősülés miatt a két telep 
nem érdemes a lefejtésre. Az É-i teleprészeket ma már lefejtették, csakis a 
szállító aknától D*re eső területen vannak lefejtésre váró területek. 

A SZÉN MINŐSÉGE. 

A két telep szene feketésbarna, karcuk sötétebb barna, az alsó telep 
szenének törése darabos*kagy!ós, a felső telepé darabos*kockás; rendszerint 
legszebb a felső telep felső padjának a szene, amely kagylós törésű. A váU 
lapok néhol sűrűbben, másutt gyérebben járják át a széntelepeket. Szénosz* 
tályozás nincs, mivel az egész termelést az ózdi vasgyárnak szállítják. A két 
telep szene együttesen darabos állapotban kb. 2—3 hétig raktározható, az
után lassan szétesik. Apródarabos állapotban 1—2 hónapig is, zárt helyiség* 
ben pedig 2—3 hónapig változatlanul eláll. A telepek szene hosszú sárga 
lánggal ég. Mivel az alsó telepnek az alsó padja rendesen gyengébb minő* 
ségű s a felső telepnek az alsó padja szintén sokszor palás, mindkét telep 
szenének elégése után salakos hamu marad vissza. 

A várkonyi szén első elemzését NENDTUTCH K. adta 1851-ben (16). 
Később K. R. v. HAUER közöl két elemzést a Jahrb. d. k. k. geol. Reichs* 
anst., Wien, 1863. évi kötelének 319. oldalán. 
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Ugyanezt a két elemzést közli HAUER K. később (Tus). Az elemzések 
a következők: j TT 

víz: . . . . . . . . 19-00 °/o 15'60 °/o 
hamu: . , 2560 °/o T50 °/o 
reduk. ótom sr. . . . . 12T0 °/o 1650 °/o 
hőegység 2870 3729 

KALECSINSZKY S. (Ü78) szintén közöl két elemzést; ezek a következők: 
I. (felső) telep II. (alsó) telep 

H2O 24-650 °/o 24910 %> 
C . . . . . . . 32-530 45390 
H 3100 3440 
S 0827 0738 
O + N . 17T93 19162 
Hamu . 21-100 6360 
Kalória 2846 3822 
1 kg. szén fejleszt vízgőzt 2970 40D0 

P A P P K. (19798) szerint a bánszállást szén (általában) 32—45% C, 
3 -1-3-4% H, í r — 1 9 % O + N , 0-8% S, 6 - 2 1 % hamut, 2 4 - 2 5 % 
nedvességet tartalmaz és 2846—3822 kalóriájú. 

DR. EMSZT KÁLMÁN, m. k. főgeológus^fővegyész a bánszállási felső és 
alsó telepből gyűjtött szénmintáimat a következő eredménnyel vizsgálta meg: 

I. (felső) telep 
100 súlyrészben van: Kísérleti fűtőértéke: 4612 kalória 

C 50W °/o Számított „ : 4584 „ 
"• 3'39 S, hamu és HaOíinentes anyagokra 
O 1529 átszámítva: 
N 129 C 71-49 °/u 
S '. '. ' . ' . ' . ' . '. '. 1-10 H 4-84 
Hamu 1066 O . . . . . . . . » 2183 
HaO . . . . . . . 18-20 N 184 

100-00 °/o 100-00 o/o 

II. (alsó) telep 
100 súly részben van: Kísérleti fűtőértéke: 4592 kalória 

C 4906 °/o Számított , : 4634 kalória 
S, hamu és HaO'tnentes anyagokra 

° , 6 '38 átszámítva: 
N 153 C 69T1 °/n 
S 094 H 485 
Hamu 1T62 O 2327 
HaO . . . . . . . 1705 N 217 

10000 °/o 10000 °/o 
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A két telep feltárására és lefejtésére a szállitó*akna szolgál, amely a 
bánszállási kolóniától D-re kb. 600 m*re fekszik. Az akna az alsó miocén 
rétegcsoportba mélyül; az aknagárd 190 m t. sz. f. magasságban van s 
mélysége 103 m, a zsomppal együtt 106 m. A szállító aknával elérhető 
teleprészeket már majdnem teljesen lefejtették. Az ózdi bányaigazgatóság 
közlése szerint a szállítóakna déli, legmélyebb főszállító folyosójával sikerült 
még egy kisebb szénterületet feltárni. Ennek a kb. 250.000 tonnát ered* 
ményező feleprésznek lefejtését már megkezdték. 

A bányászatnál nagy nehézséget okoz a víz, illetve annak követkéz* 
ményekép fellépő talpduzzadás. A talpduzzadás különösen az alsó széntelep* 
nél jelentékeny, ahol az 1*80 m magas vágatszelvény néha két hét alatt 
teljesen összenő. A víz leginkább a fedőből, a vetők mentén jön le, rész* 
ben pedig a régi kifejtett területekből szivárog át. A felső telepnél az elő* 
vajasokban néha folyóshomok betörések vannak a főiéből. 

Általában azonban a fekvőben lévő homok vízzel van tele és szintén 
folyóshomokká válik s megnehezíti a bányaműveleteket. Az alsó széntele* 
pen a bányatűzre való hajlamosság is megvan, azonban ezt kellő elővigyá* 
zat mellett kiküszöbölik. A 2,969.157' m2 adom. területen az eddig lefejtett 

\ szénmennyiség KALECSINSZKY szerint 1888*tól 1898. végéig 1,455.402 tonna 
: (117s) ; P A P P K. szerint 1868*161 1916*ig 3,200.000 tonnát fejtettek le 
(1979a). A bányaigazgalóság közlése szerint az itt kifejteti szénmennyiség 
[1928. végéig 4,534.000 tonna volt. Az utóbbi évek termelési eredményei 
az ózdi bányaigazgatóság közlése szerint a következők : 1923*ban 32.011, — 
1924*ben 31.677, — 1925*ben 37.901, - 1926*ban 44.535, — 1927*ben 
42.470 és 1928*ban 47.131 tonna. 

9. „A Kovácsbükki Szénbánya Társaság" szén
bányászata Hódoscsépány határában. 

I. F Ö L D T A N I V I S Z O N Y O K . 

A Somsályi völgy baloldalán, a Kovácsbükknek nevezett hegyoldalon 
terül el a »Kovácsbükki Szénbánya Társaság«*nak kicsiny szénbirtokjoga. 
A legalsó rétegcsoport itt is az alsó miocén agyagos homok és homokkő, 
amely a lesüllyedt széntelepes rétegcsoporl alatt s a vetődéseken túl, a fel* 
emelkedett rögökben uralkodik. A homokkő*rétegcsoport fölött, az alsó szén* 
telep közvetlen fekvőjében barnás és zöldesszürke agyag fordul elő. Erre 
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felepszik az alsó széntelep, amely 1'80—2'00 m vastag; a telepet a fekvőtől 
számítva 1'43 m magasságban 10 cm*nyi riolittufaréteg két padra osztja. A 
széntelep közvetlen fedőjében szürke homok van, magasabban agyag és 
homok váltakozik. A felső széntelep nincs meg. 

A szerkezet. 
A rétegcsoporf s a széntelep dőlése uralkodólag DK*i 6—7°*os. A 

délnyugati részen azonban meredekebb, kúpszerű kiemelkedése van, ahol 
48—50°*os dőlés is mérhető volt. A széntelepet bezáró tábla kb. 180 m 
széles; a tábla Ny-i és K*i oldalán egy*egy ÉÉK—DDNy-i (1 —13h) 
csapású s NyÉNy*i lejtésű vetődés húzódik, a széntelepes rétegcsoporf 
tehát egy lépcsősen lejjebbvetett részletben fekszik. 

II. A S Z É N B Á N Y Á S Z A T . 

TÖRTÉNETI ADATOK. 
1904. táján hat fúrást mélyítettek, amelyekkel a széntelep fekvését meg* 

állapították, majd az alsó tárót hajtották ki. Később, 1916*ban a második s 
1923*ban a harmadik tárót nyitották. A szénbirtoktulajdonos jelenleg 
OCHTINSZKY ANDRÁS hódoscsépányi lakos, ki az összes termelt szenet az 
ózdi vasgyár részére szállítja. 

P A P P K. (1979s) 1916*ban csak annyit említ fel, hogy a Kovácsbükki 
Társaságnak is van egy kisebb (4 bányamértékű) barnaszénterülete, amelyen 
1913*ban 5800 tonna barnaszenet termelt. 

A szénjog 58 magyar holdra terjed ki, de ennek kb. csak egy har* 
mada produktív s ennek nagyobb része már lefejtetett. A jelenlegi tulajdonos 
azonban bérbevett a »Rimamurány—Salgótarjáni Vasmű R.*T.« szénterüle* 
léből egy kis elvetett részt, amely e területfél közvetlen szomszédos s amely 
a nevezett társaságra nézve kicsisége miatt jelentőséggel nincs. E megszer* 
zctf terület kb. 60.000 tonnányi szénmennyiséget jelent. 

A SZÉNTELEP ÉS ANNAK MINŐSÉGE. 
A széntelep vastagsága 1'80—2'00 m ; néha, mint a DNy*i részen 

lévő kiemelkedő kúpon, 80 cm*re vékonyodik. A fejtés alatt álló széntábla 
átlag 180 m széles. A fejtés alatt álló alsó széntelep alsó, kb. 1"43 m vastag* 
ságú padja gyengébb minőségű, jól rétegzett, meddő beágyazásokkal is lisztáta* 
lanított. Vállapok igen sűrűn járják át s apró kockás*darabos szén termelhető 
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belőle. Az alsó pad felső része, a közbetelepülő rioliítufaréfcg alatí kb. 2 — 3 dm 
vastagságban szép, kagylóstörésű. A riolittufa fölött következő felső szén
pad 35 cm*nyi, szép és jó minőségű, de ebből 5—6 cm-nyit a laza homok-
fedő miatt többnyire a főtében kell hagyni. A széntelepnek a domboldalban 
kibúvása volt s ennek közelében a telep gyenge minőségű volt. A szén 
színe és karca sötétebb barna s általában apró*darabosan törik. Régebben 
a termelt szénnek 7 %*a darabos, TO °/o*a 5—8 cm nagyságú kockaszén s 
23 %*a dara* és porszén volt. 1907\ óta osztályozás nincs, miután az egész 
termelést az ózdi vasgyárnak szállítják. A szenet a külszínen 8 napig jól 
el lehet raktározni, de azontúl a felső rész kezd széthullani. A szén hosszú 
sárga lánggal ég s elégése után salakos hamu marad vissza. Vegyi össze* 
tétele és hőféjlesztő képessége körülbelül a somsályi szállító akna szenével 
egyezik. 

A széntelep fejtésénél néha nehézségek merültek fel. így néha talp* 
duzzadás lépett fel, néha pedig folyós homok, vagy száraz homok betódulás 
történt, komoly bajt azonban eddigelé nem okoztak. A bányatűzre való haj* 
landóság megvan. 1923*ban bányatűz ütött ki s az elgátolt teleprész hosz* 
szú ideig égett. 

10. A királdi szcnícrület. 
I. F Ö L D T A N I V I S Z O N Y O K . 

A királdi szénterület az ózdvidéki szénterületnek közvetlen folytatása 
KEK*i irányban. A földtani felépítés és a szerkezet az előbbivel azonos 
ezen a területen. 

A legrégibb képződmények itt is az alsó miocén zöldesszürke agya* 
gos homok és homokkő rétegek, amelyek a külszínen sárga színűre málla* 
nak el. E rétegcsoport a külszínen a királdi fővölgy mentén húzódó, 
ÉÉK—DDNy*i csapású sasbérc (horst) tömegében nagy elterjedésű, a kül* 
szín alatt pedig a velezdi lejtősaknában s a királdi Zsigmond*aknában ha* 
rántolták rétegeit. KÁPOSZTÁS P . főmérnök szerint a királdi és velezdi aknák* 
ban helyenkint 250—300 m vastagságban is harántolfák e rétegcsoportot. 
A velezdi lejtősaknával áthatolt rétegösszlet egyik homokkőrétegében bőven 
fordult elő a Pszudamussium corneum Sow. kagylófaj. 

A helvetien szénfelepes rétegcsoport legalsó rétegeként néhol világos, 
fehéres*szürkés, finom muszkovitpikkelyeket tartalmazó, kissé homokos agyag 
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fordul elő, amelyet egy helyütt, a III. telep egy felkúposodása alatt áthajtott 
meddővágatban, a Zsigmond*akna északi fejtési mezején volt alkalmam látni. 
Fölötte 10—60 cm*nyi zöldesszürke agyag következett c helyütt. A III. 
telep közvetlen fekvője általában zöldesszürke agyag, amelynek vastagsága 
3—8 m*nyi szokott lenni. Erre következik az alsó, vagy III. széntelep. 
KÁPOSZTÁS főmérnök szerint az alsó miocén glaukonitos homokkövekre he* 
lyenkint 15—3 m vastag, kövületmentes zöld agyag s erre 0'3—0'8 m fe* 
kete szénpalás agyag telepszik. Mindkét agyag erősen duzzadó. 

A III. telep átlag 3 0 m vastagságú s benne két meddő betelepülés 
van, két riolittufa rétegecske. A telep szelvénye általában a következő: alul 
0'80—1 m szénpad, e fölött 5—10 cm riolittufa, fölötte 0'6—1 m-es szén* 
pad, majd a felső riolittufa betelepülés, amely szintén 5—10 cm vastag s a 
tapasztalás szerint az egyes ieknőszerű mélyedések szélein fekete palás agyagba 
megy át. Végül legfelül még 0'3—l'50 m vastag szénpad következik. Néha 
a telepben elkovásodott részletek is vannak. Az alsó telep közvetlen fedője 
barna és szürke, meglehetősen tömött agyag, amely a királdi szénterületen 
5—14 m vastag. Benne itt*ott csak kövület töredékekre akadtam. KÁPOSZTÁS 

P.*) főmérnök jobb kövületeket is talált a telep közvetlen fedőjében. Szerinte 
előfordul itt a Mytilus fuscus M. HORN. és Cardium sp., kissé magasabban, 
1 — l T m T e a Mytilus Haidingeri M. HORN., Mytilus fuscus M. HORN., 

Cardita sp. és Congeria sp. 
Az említett fedő agyagrétegek fölött homok következik mintegy 10—20 rn 

vastagságban, amelynek egy része folyóshomok természetű. A III. és II. 
széntelep között átlag 25—30 m vastag a meddő rétegcsoport. A II. telep 
közvetlen fekvője rendszerint durvaszemű sárgás homok, amely vizet elég 
bőven tartalmaz s ezért a telep fejtését gyakran hátráltatja. KÁPOSZTÁS P . 
szerint néhol a közvetlen fekvő O'l—0'3 m barna agyag, amelyben ostreák, 
Mytilus fuscus M. HORN. és Modiola sp. fordulnak elő. 

A II. telep vastagsága átlag 200 m ; a szénfelepbe az egész egykori 
fejtési területen mindenütt közbetelepült két riolittufa réteg. Az egyik 50—80 cm* 
nyire a fekvőtől, 3—8 cm vastag; a középső szénpad 0'6—100 m, e fölött 
van a másik riolittufa betelepülés átlag 0'6 m*re (0'4—0*7) a főtétől, amely 
1—5 cm*nyi. Ez utóbbit úgy, mini az ózdi szénterülelen, a szénbányászok 

*) KAPOSZTÁS főmérnök úr szívességéből alkalmam volt a királdi szénterülettel foglal* 
kozó, kéziratban lévő értekezésének a sztraiigrafiai viszonyokról szóló részét átolvasnom. 
Néhány adatot, amelyeknél külön»külön hivatkozom a főmérnök úrra, az ő értekezéséből 
vettem át. 
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„ fehérhasú "*nak nevezik. A széntelep a Zsigmond-akna északi fejlési terű* 
lefén — eltekintve ettől a két vékony rioliftufa betelepüléstől — tiszta volt; 
ellenben a déli fejtési mezőn ezenkívül még több vékonyabb*vasfagabb meddő 
agyagos beágyazás települt beléje, amelyek megszaporodva a telep egy részé
nek elmeddősülését is okozták. A déli fejtési terület legdélkeletibb részén 
1918. VII. 29*én a következő telepszelvényt észleltem: alul 20 cm szén, 
fölötte 7 cm meddő agyagos beágyazás, 22 cm szén, 10 cm agyag, 40 cm 
szén, 2 cm*nyi riolittufa, 7 cm szén, 8 cm szürke agyag, 55—60 cm szén, 
6 cm palás agyag, 35 cm szén, 3 cm*nyi felső riolittufa réteg s végül még 
30 cm-nyi szén, ami fölött a fedő rétegcsoport következik. 

A I I . és I. telep között lévő meddő rétegcsoport vastagsága kb. 30—45 m. 
A II. telep közvetlen fedője a déli részéken helyenkint 5—10 cm*nyi apró 
kavicsos homok, amely kövületeket is tartalmaz, de fölöttébb rossz megtartású 
állapotban. Megállapítható volt köztük a Mytilus Haidingeri M. HORN. jelen* 
léte. KÁPOSZTÁS P . szerint a II. telep fekvőjében Ostrea (Crassos/rea) 
crassissima LAM.*DÓ1 álló ostreapadok vannak. Néhol a közvetlen fedő 
015—0'30 m vastag kavicsos homok, amelyben szerinte az ostreákon kívül 
a Mytilus Haidingeri M. HORN., FUSUS sp. és Melanopsis sp. fordul elő. 

E rétegek fölött, néha azonban közvetlenül a II. telep fölött követke
zik a kékesszürke igen finomszemű agyagos homok, amely nagy mennyiség* 
ben tartalmaz vizet. Ha fejtésekkel, vagy fúrásokkal ezt a réteget vigyázat* 
lanul megütik, az folyóshomokként1) ömlik a bányaműveletekbe s árasztja el 
azokat. Vastagsága helyenkint 7 m. Magasabban azután durvaszemű kavics 
és homokrétegek váltakozása következik. 

A bányakolóniától kevéssel délfelé, a vasúti bevágásban szürke és sárga 
apokaszerű homokos csillámos agyagot és agyagos homokot látunk, amelyek 
fölött Ny*i 20°*os dőléssel a II. széntelep kis kibúvását is megtaláljuk. 
Fölötte kevés szürke agyag, majd főleg finomszemü sárga homok következik. 

Ebben Cardium (Cerastoderma) sociale KRAUSS, és Hemitapes de* 
clivis SCHAFF. fordulnak elő. Ugyanezek a rétegek a kolónia mögött, az éle* 
lemtár fölött szintén megvannak. Itt a sárga homokban: Cardium (Ceras* 
todermá) sociale KRAUSS, Hemitapes declivis SCHAFF., Chione (C/aus/* 
nella) cfr. Haidingeri M. HORN. fordulnak elő. Feljebb a domboldalban 

J) A folyóshomok elnevezést alkalmazom, mert ezt tartom a legmegfelelőbbnek. A 
bányászok által használt .futóhomok" elnevezést kiküszöbölendőnek ajánlom, mert a geológia és 
a geográfia más fogalom megjelölésére használja már fel. Az „úszóhomok" megjelölést sem 
találom olyan megfelelőnek. „Folyóhomok" alatt pedig folyóból lerakódott homokot érthetnénk. 
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lévő homokbányában szintén kibukkannak a homok, homokkő és márga vál* 
takozásából álló rétegek. Itt is az előbbi kövületek lelhetők. 

Az előbb felsorolt rétegek fölött következik a felső, vagy I. széntelep, 
amely itt 0'40—1'20 vastag. Egy helyütt, a ZsigmoncUakna közelében 
191 f-ben ezt a felepet sikló tárta fel. Dőlése itt déli (13h) 5° s minősége jó, 
tiszta volt. Fedője sötétszínű agyagos, kavicsos homokréteg volt, amely kevés 
vizet tartalmazott. Az említett homokbánya felső rétegei közé települve egy 
15—20 cm vastagságú széntelepecske észlelhető, amely nyilván a felső telep* 
nek felel meg. Bóta és Sáta felé azután a magasabb rétegek, majd a torto* 
niai fehér márgák, riolitfufák s Mercse vidékén a piroxénandezittufák szere* 
pelnek (26os-7o.). 

A szerkezet. 
A rétegcsoportnak, tehát a széntelepeknek települése hullámos. A szén* 

bányászat által megállapítást nyert az a tény, hogy a rétegek (tehát a szén* 
felepek is) helyenkint kiemelkedő kúpokat s ezek között bemélyedő teknőkef 
formálnak. Egységes csapás—dőlés irány tehát nincsen, hanem az egyes 
kúpoknak és teknőknek megfelelőleg, a különböző égtájak felé irányuló csa* 
pás és dőlés észlelhető. Bizonyos mértékig mégis uralkodik az É É N y ~ D D K * i 
csapásirány. Nyilvánvaló, hogy a harmadkori rétegcsoport a harmadkor 
vége felé gyűrődésnek, majd utóbb vetődésnek volt alávetve. DÉRY 1900*ban 
irja (I123), hogy „a Hurokvölgy és a Zsigmond*akna közli szénmezőben a 
széntelepek undulációkat képeznek, az alapkőzet domborzati viszonyainak meg* 
felelőleg, amelyen tompa dombok és mélyedések gyakran felváltják egymást." 

A királdi fővölgy baloldalán a fejtés alatt állott szénferületen három 
kiemelkedő kúpot és két bemélyülő teknőt észleltek; a Zsigmond*akna által 
feltárt területen pedig két jelentékenyebb kúpot és egy bemélyülő teknőt álla* 
pítottak eddig meg. A dőlés szöge 3—5—8°. A felpúposodás erősebben 
jelentkezik a III. telepen s gyengébben a II. telepen. 

A területet É É K - D D N y * i irányú vetődések járják át. Három nagyobb 
vetődés ismeretes eddig. A legnyugatibb az I. sz. királdi fővetődés, amely 
a királdi fővölgy baloldalán húzódik végig, a bányakolóniáfól délre azonban 
átcsap a fővölgy jobboldalára, ahol az Egresdomb nyugati oldalán húzódik 
tovább. E vetődéstől Ny*ra a lejjebb süllyedt széntelepes réfegcsoporf fekszik, 
keletre pedig az alsó miocén rétegekből álló felemelkedett rög terül el. Ennek 
a 700—1000 m széles rögnek északibb részein a széntelepes rétegcsoport 
teljesen hiányzik, délebbre azonban, az Istenhegy—Szárazoldal fáján már fellép. 
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Keletebbre, (a Zsigmond-aknától keletre) 
húzódik a II. számú királdi fővefődés, 
amely K D K felé lejt s a határt szol
gáltatja az előbbi felemelkedett rög s a 
keletibb lejjebb süllyedt rög közt. Ez ÉÉK 
felé egész a Sajó völgyéig követhető. Ettől 
kb. 600 m távolságban kelet felé húzódik 
az u. n. III. számú királdi fővetődés, amely 
szintén K D K felé lejt. E vetődés délen 
kb. 90 m*nyi, É É K felé azonban 150 in
ig is megnagyobbodik a függélyes elmoz* 
dúlás nagysága. A vetődés az északibb 
részén ÉÉK—DDNy^i, délibb részén 
azonban D-i, sőt DDK*i csapásúvá válik. 
Ezenkívül a fővetődésekkel párhuzamosan 
kisebb vetődések is észlelhetők. 

n . A S Z É N B Á N Y Á S Z A T . 

TÖRTÉNETI ADATOK. 

Az első bányászkodás tulajdonké-
pen Center község határában kezdődött 
1886*ban. Eleinte az ENGLENDER, MELCZER 
és Társa cég táróbányászattal fejtette itt 
a II. és III. telepet, az üzem azonban 
1890*ben bányafűz következtében meg* 
szűnt. 

1891-ben a » Borsodi Szénbányák 
R.*T.« a királdi völgy baloldalán kezdte 
meg a bányászatot. Itt két táróval és két 
lejfősaknával művelték a II. és ü l . telepet. 
Ezek voltak északon a Hönsdutáró, a 
mai vasúti állomás közelében, az I. sz. 
lejtősakna s a Mária-táró a koloniabeli 
kaszinóépület fölött, majd délebbre a 
Margit*táró s végül a II. sz. lejtősakna. 
A bányászat itt 1899*ig tartott. 
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I893*ban kezdődött a királdi fővölgy jobboldalán, a vasúti állomással 
szemben lévő Hurokvölgyben a hurokvölgyi bányászat. A völgy felső részén 
egy lejtősaknát hajtottak D K felé a II. és III. telepre; ennek kihajtását a 
víz és folyóshomok miatt két ízben sikertelenül kísérelték meg, csak a har
madikkal értek le a telepre. Ennek ferde hossza 150 m volt 25°-os dőléssel 
(I124). A két telepen csak csekély feltárást és fejtést végeztek s a víz, folyós* 
homok és talpduzzadás miatt nemsokára abbahagyták. 

A Zsigmond«aknát a fővölgy délről jövő nagy mellékvölgyében 1894* 
ben kezdték mélyíteni az alsó miocén képződményekből álló sasbércen. 
Mélysége 128 m. Az aknából vágatot hajtottak a vetődésen túl DK-re eső 
lesüllyedt tábla II. telepére. Ennek kihajtását a fővetődés elérése után a 
telep fedőjéből betóduló folyóshomok két ízben meghiúsította; ez a munka 
csak harmadszorra sikerült. Ezután a II. telepet s utóbb a III. felepet fel* 
tárni és fejteni kezdték a keleti határvetődésig. 

1921*ben a széntelepes rétegcsoportof a legészakibb részén, a Sajó* 
völgy jobboldalán kezdték kutatni. A kutatófúrások kedvező eredménye után 
a széntelepek fedőjében kutató lejtősaknát hajtottak, amely a II. felepet el is 
érte, de a sok víz és nagy nyomás miatt ennek fenntartása nem sikerült. 
Ezután 1923. áprilisában az előző .lejtősaknától nyugatra, kb. 600 m*re a 
vetődésen túl fekvő felső oligocén rögben kezdték lehajtani DNy*i irányban 
az új velezdi lejtősaknát, amely 154'5 m t. sz. f. magasságban nyílik. Ebből 
szándékoztak— a vetődésen áthaladva — a széntelepeket feltárni s idővel 
a Zsigmond*aknai műveletekkel összeköttetésbe jutni. A lejtősakna további 
kihajlása ezidőszerint szünetel. 

A királdi szénterületről az első számbavehető ismertetés KAI.ECSINSZKY 
S. tollából jelent meg (11146-149). 1916*ban P A P P K. írta le földtani és 
bányászati viszonyait (1979a), majd újabban SCHRETER Z. ismertette 1923*ban 
a földtani viszonyokat (26«4-7i). 

A SZÉNTELEPEK. 

A királdi szénterületen három széntelep ismeretes. Az alsó, vagy III. 
széntelep 2'5—3'5 m vastagságú s nagy elterjedésű, tiszta, jó minőségű. 
Két meddő betelepülés van benne és pedig a talptól számítva kb. 0'80— 
1 '20 m magasságban és kb. 2 ni magasságban egy*egy riolittufa rétegecske, 
amelyek csak néhány cm*nyi vastagságúak s amelyek közül az alsót rése* 
lésre használják fel. Ez a telep jelenleg a Zsigmond*aknában feltárás és 
előkészítés alatt áll. 
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Az alsó és középső, vagy II. telep közötf 25 m-nyi meddő réteg* 
csoport fekszik. A középső vagy II. széntelep vastagsága 2 — 2*40 m*nyi. 
Ebbe meddő rétegek is beletclepszenek, amelyek a minőségét rontják. A 
telepben mindenütt megvan a két riolittufa betelepülés. A Zsigmond*akna 
fejtési mezejének északi részén a széntelep — eltekintve e két riolittufa 
rétegtől — tiszta volt. A déli fejtési mezőn azonban a riolittufa rétegeken 
kivül még vékonyabb*vastagabb agyagbeágyazások is települtek a szénbe, 
úgyhogy a széntelep néhol annyira elmeddősülf, hogy fejtésre érdemetlenné 
vált (pl. a 3. és 4. sikló közt). Az I. és II. telep között 30—35 m vastag 
meddő rétegcsoport következik. 

A felső, vagy I. széntelep a királdi fővölgy baloldalán, Bánszállás és 
Farkaslyuk környékén még vékonyabb, kb. 2—35 cm-nyi; a Zsigmond
akna táján azonban már megvastagszik 0*40—1*20 m-re. E területen £ 
felé elvékonyodónak, D felé vastagodónak észlelték. A szén tiszta, meddő 
beágyazás nincs benne, de csekély vastagsága miatt a bányaüzemvezetőség 
szerint fejtésre nem méltó. 

A SZÉN MINŐSÉGE. 
A III. telep szenének színe és karca sötétbarna, már a feketébe megy 

át. Ez a három telep között a legjobb minőségű. A II. telep szenének 
színe és karca az előbbinél világosabb, de ez is sötétbarna. Ez a telep meddő 
beágyazásokkal helyenkinf erősen tiszta talán íf ott s mivel a meddőt a váloga* 
tás és mosás sem távolítja el teljesen, ennek a telepnek szene minőségileg álta* 
Iában jóval gyengébb a III. telepénél, bár egyébként maga a szén jó minő* 
ségű. Az I. telep elég tisztának látszik, de fejtésre nem érdemes. 

A III. telep szene kagylós és darabos törésű, a II. telep szene apróbb* 
darabos—kockás törésű. A forgalomba kerülő szénnek (ezidőszerint a Hl. 
telepből) kb. 50°/o*a 60 mm szemnagyságon felüli darabos szén, 40°/o*a 
10—60 mm szemnagyság közt lévő aknaszén és 10%*a a 10 mm*en alul 
lévő dara* és porszén. A szenet zárt helyiségben hosszú ideig, hónapokig 
lehet raktáron tartani, szabadban azonban csak rövidebb ideig alkalmas arra. 
A daraszén, ha néhány m*nél vastagabban áll raktározva, hosszabb időn 
túl begyullad. A szén hosszú sárga lánggal ég és elégése után összesülő 
salakot ad. 

A királdi szén minőségére, vegyi összetételére és hőfejlesztő képességére 
vonatkozó vizsgálatok elég bőven vannak. [Jahrb. d. k. k. geol. Reichsansf. 
Wien, 1892, p. 160, — 1895. p. 8. és 189f. p. T44; BITTÓ B. (11), 
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(ÍRITTNER A . (4) és SCHWACKHOFER (lásd 11)]. KAI.ECSINSZKV S. munkája 
szerint (11146-149) a királdi szén (a két telep szenét együttesen kell érteni) 
hőfejlesztő képessége 3705—4855 kalória közt ingadozik. P A P P K. (I9702) 
szintén közöl szénelemzéseket és 3800—4200 kalória értékűnek jelzi a királdi 
szenet, azonban szintén a telepek külön megjelölése nélkül. 

A jelenleg fejtés alatt álló III. sz. telepből, a Zsigmond-*aknából vett 
szénmintát dr. EMSZT K. m. kir. fővegyész a következő eredménnyel vizs* 
gálta meg: 

100 súlyrészben van: Kísérleti fűtőérték: 3389 kalória 
C 36'84 °/o Számított fűtőérték: 3450 „ 

H . 3'19 S, Hamu és HaO mentes anyagokra 
O 14'06 átszámítva: 
N T13 C 66T1 °o 
S 2-66 H 5T8 
Hamu . 2422 O 2546 
H2O • 1T90 N 2-05 

100-00 °/o 10003 °0 

A széntelepek fejtését több körülmény jelentékenyen hátráltatja. A II. 
telep feltárásánál a nehézségeket egyfelől a fekvőben, de főleg a telep fedő
jében lévő f o l y ó s h o m o k okozza. Emiatt a feltárást és előkészítést kb. 2—3 
évvel a fejtés előtt végezték mindig el, hogy a kihajtott párhuzamok és sik
lók által az összes fejtésre kerülő területeken a vizet lehetőleg már előzőleg 
teljesen le lehessen vezetni. A II. telep fekvőjében levő vizet tartalmazó 
homok aránylag durvábbszemű és ezért nem oly veszélyes. Sokkal hátrányo
sabb a fedőben lévő folyóshomok jelenléte. Ha ezeket a kisebb—nagyobb 
lencséket formáló folyóshomokot vigyázatlanul megütötték, a folyóshomok 
betódult a vágatokba s azokat elárasztotta. Régebben a fedőhomok*rétcgck 
víztartalmát oly módon igyekeztek elvezetni, hogy 5—5 m-kint egy—egy 
vascsövet illesztettek a fedőbe a fővágatokban. Ezek azonban nemcsak a 
vizet, hanem a homoknak egy részét is elvezették, úgyhogy kisebb—nagyobb 
üregek mosódtak ki a széntelep fedőjében, ami viszont a fejtésnél volt 
hátrányos. Ma előfurásokat végeznek s ahol vízben dús rétegek jelenlétét 
állapítják meg, ott kideszkázott és szalmával kidöngölt szűrőgátakat alkaU 
máznak. A biztosabb főte nyerése céljából a telep felső részén 10 cm 
vastagságú szénréteget hagynak meg. Már 1900*ban megjegyzi DERY (I123), 
hogy »a II. sz. telep fedőjében helyenkint úszóhomok réteget állapítottak meg, 
amely vizével az egyes dombok közötti mélyedéseket, mint tavakat betölti ; 
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ez némikép megnehezíti ezen máskülönben kétségtelenül szép vastagságban 
letelepedett és jóminőségű széntclep lefejtését«. 

A II. telep szenét, amikor ez volt fejtés alatt, a sok meddő miatt 
kézzel válogatták s ezután mosásnak vetették alá. A „Bány. Koh. L." 
1911. évf. szerint (805. old.) a szénmosó építését 191 l*ben befejezték. Az 
ülepítéshez szükséges vizet a bányavíz szolgáltatta ; a vízszükséglet 1'5 m!i 

volt percenkint. 

A III. telep fejtésénél nagy nehézséget okoz a t a l p d u z z a d á s , 
amelynek a telep fekvőjében lévő agyag az oka. A talpduzzadás követkéz* 
tében az újonnan kihajtott folyosók néha már 14 nap alatt járhatatlanokká 
szűkülnek, az ácsolatok helyükből kicsavarodnak s összetöredeznek. Ezért a 
III. telepre irányuló feltáró vágatokat újabban részben a fedőben, részben a 
fedőben és szénben hajtják ki. 

A v í z elsősorban a rétegcsoport gyűrt volta következtében előállt 
teknőkben s a vetődések mentén jelentkezik. A III. telep feltárásai a rendes 
körülmények között teljesen szárazak. A fejtésekbe csak abban az esetben 
jön le a víz a megrepedezett fedőréteg*csoporton keresztül, ha a fejtések a 
II. telepnek a völgyelései, teknői alatt folynak. A II. telep teknőinek szár* 
nyai alatt folyó műveletek már teljesen szárazak. 

Felemlítendő pl., hogy a Zsigmond*akna déli bányamezején az 5. 
siklót kihajtva a keleti III. fővetődésig, itt olyan nagy vízmennyiséget kap* 
tak, hogy azt be kellett szüntetni s helyette másikat kihajtani, vigyázva, hogy 
a keleti fővetőt el ne érjék. 

B á n y a t ű z r e v a l ó h a j l a m o s s á g is megvan a III. telepen. 
Régebben többször is volt bányatűz a III. telepen, de ez mindannyiszor 
csak kicsi volt. A III. telep fejtésénél néhol csekély mennyiségű s ú j t ó * 
l é g e t is észleltek, amely eddigelé azonban semminemű komolyabb bajt 
nem okozott. F ő t e n y o m á s mutatkozott a II. telepen a tektonikai tek* 
nőkben, továbbá helyenkint a III. telepen is. WAHLNER 191 l*ről szóló 
jelentése szerint (35so5) »a régi alsófelepi műveléseknek megkísérelt újranyitása 
a nagy főtenyomás és falpduzzadás miatt nem bizonyult racionálisnak s a 
munkálatok az alsó telepen ismét beszüntettettek«. 

Az ezidőszerint üzemben levő bányaműveletek a következők : 1. a Zsig* 
mond*akna, a királdi fővölgy egyik jobboldali mellékvölgyében. Az akna* 
gárd 238 m f. sz. f. magasságban fekszik, az akna mélysége 128 m. 
A Zsigmond*akna az alsó miocén rétegekbe mélyül s ebben hajtották ki 
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a főszállitó folyosót is, miután ebben a rétegcsoportban sem a talpduzzadás, 
Sem víz, sem folyóshomok, sem nyomás veszélye fenn nem forog. P^weí 
az aknával régebben a II. telepet, újabban, 1922*fől kezdve a III. telepet 
fejtik. 2. A velezdi lejtősakna a szénterület északibb részeinek a feltárására 
és lefejtésére fog szolgálni. A velezdi lejtősakna a Sajó közelében 154'5 ni 
t. sz. f. magasságban nyílik s DNy*felé irányul. E lejtősaknáf 1923. ápr. 
20*án kezdték hajtani, 1923. X . 2*án 163 m hosszú volt s mindvégig A 
meddő fekvő zöldesszürke, csillámos, agyagos homokrétegekben hajtották ki. 
A lejtősakna akkori vájatvégén percenkinf 4 1 víz szivárgott össze. A 
lejtősakna célja az, hogy délfelé a fekvőben a Zsigmond*akna bányameze* 
jéig irányvágatot hajtsanak ki. Ebből beható és feltáró vágatokkal és siklók* 
kai történik majd a széntelepek feltárása és lefejtése. A lejtősakna tovább* 
hajtási munkálatai 1925. óta szünetelnek. 

Fel kell említenem azt, hogy a mai lejtősaknálól keletre kb. 600 m*re 
a szénlelepek fedőjében 1921. jan. 19*én kutató lejtősakna mélyítését kezd* 
ték meg. Ez az akna 80 m hosszú volt s ebben a távolságban a II. telepet 
elérve, azt 110 m hosszúságban a csapás mentén fel is tárták. Az 
ÉK—DNy csapású telep 145—2'00 m vastag volt. A jobboldali ÉNy*i 
vágatban azonban folyóshomok betörés történt észak felől. Emiatt, továbbá 
azért, mert a nagy nyomás miatt a fenntartás nagy nehézségekbe ütközött, 
a lejtősakna továbbfejlesztését félbehagyták s az említett új velezdi lejtős* 
akna hajtását kezdek meg két évvel később a fekvő réfegcsoportban, ahol 
ezekkel a bajokkal előreláthatólag nem kellett küzdeni. 

Jelenleg a királdi II. és III. sz. vetődések közt levő terület a lefejtés* 
hez már közel áll s ezért nemsokára a III. sz. vető által mintegy 100 
m*rel levetett teleprészek feltárására kell gondolni, annyival is inkább, mivel 
a Zagmond*aknai déli bányamező széntelepeit azok sok szénpala beágyazása 
miatt a művelésből kivonták. E célból a Zsigmond*aknát a jelenlegi 110 
m*es szintről tovább mélyítik a - j - 5 m t. sz. f. mag.*ig, ahonnét a veiő* 
désekre merőlegesen irányított, mintegy 1000 m hosszú kereszfvágattal tárják 
fel a II. felepet. Az újonnan megnyitandó bányamezőn, a III. és IV. sz. 
fővetődések közt a szénfelepek közül a II. telep a legnyugodtabb és leg* 
állandóbb kifejlődésű s így a bányászat főcéljának tárgya voltaképen a II. 
telep lesz. Ezzel szemben a III. telep csak szabálytalan medencékben fordul 
elő, az I. telep vastagsága pedig legtöbbször a művelés határán alul marad. 

Eddigelé a következő szénmennyiségei fejtették le Királdon: DÉRY 
szerint (I139) 1891-iől 1899. végéig 1,240.663 tonnát. P A P P K. szerint 
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(19792) 189MŐI 19ICMg 2,536.365 W termeltek ki. Végül 1910--től 1928. 
végéig a bányaigazgatóság közlése szerint 1,277". 193 tonnát, vagyis összesen 
1929-ig 3,813.558 tonna szenet termeltek ki Királdon. 

Az utóbbi évek termelési eredményei a bányaigazgatóság közlése szerint 
a következők: 

1910 == 98.f36 tonna 
1911 = 82.805 
1912 = T2.061 
1913 = 102.558 
1914 = 86.683 
1915 = 99.368 

u 

n 

» 
tf 

* 

1916 = 80.36T tonna 
191? ='69.629 
1918 = 54.520 
1919 == 23.293 
1920 = 29.649 
1921 = 40.891 
1928 = T6.00r 

n 

n 

n 
„ 

n 

1922 -= 54.820 tonna 
1923 = 63.666 » 
1924 = 65.905 . 
1925 == 55.556 , 
1926 ^ 59.552 . 
192f --- 61.12r „ 



MÁSODIK KÉSZ. 

A SAJÓVÖLGYI 
BARNASZÉNTERULET. 

I. F Ö L D T A N I V I S Z O N Y O K . 

Míg az egercsehi—ózd—királdi bar<.„ozénterülct miocén rétcgcsoportja 
a salgólarjáni szénterülct rétegsorával egyezik meg, vagyis azt mondhatjuk, 
hogy többé-kevésbbé salgótarjáni fáciesben fejlődött ki, addig az upponyi 
paleozoikus képződményekből felépült szigethegységtől s annak ÉÉK*i 
irányban meghosszabbítva gondolt tengelyétől K felé elterülő medencerész réteg
sora az előbbiétől meglehetősen eltérőleg, önállóan fejlődött ki. Ez a keleti 
medencerész a s a j ó v ö l g y i b a r n a s z é n t e r ü l e t , „amelynek sajátos 
önálló középső miocén rétegcsoportját „sajóvölgyi fácies"-bcn kifejlődöttnek 
nevezhetjük. Ez a kifejlődés legjobban emlékeztet a gráci medencéhez tar* 
tozó St. Flórian vidéki helvétien kifejlődésre, de rokonságban van az Ulm 
vidéki és bajor molassz képződményekkel is. 

A középső miocén elején beállott nagy denudációs időszak az alsó 
miocén, oligocén és eocén képződmények egy részét eltávolította, úgyhogy 
a széntelepes középső miocén alsó része, a széntelepes helvétien rétegcso
port néha közvetlenül az oligocén, az eocén, sőt a triász rétegeken fekszik. 

Itt azok a rétegösszlefek, amelyek a salgótarjáni—egercsehi fáciesíí 
középső miocén (helvétien) területen megkülönböztethetők, nincsenek meg. 
Itt a helvétien rétegcsoport egységes és egyveretű; jellemző erre a fáciesre, 
hogy benne a széntclepek száma nagyobb: helyenkint csak 2—3, de több
nyire 6—7 is. Jellemző továbbá a telepek minősége. A Sajóvölgy szénte* 
lepei általában gyengébb minőségűek, tompább barna színűek, nem fénylők 
és mintegy átmenetül szolgálnak a lignitek felé. Jellemző erre a fáciesre még 
az Osírea- crassissima padok gyakori, nagy vastagságban és nagy kiterjedés
ben való fellépése. 

A sajóvölgyi medencerész területén a következő rétegcsoportokaf külön* 
böztethetjük meg: 
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I. MIOCÉN. 

a) Alsó miocén (burdigalien). 

1. HOMOK ÉS AGYAGRÉTEGCSOPORT. 

A középső miocén szénfelepes rétegcsoport fekvőjében zöldesszürke 
homok és agyagrétegeket észleltek helyen kint a fúrások segélyével, amelyek 
az egercsehi—ózdi analógia alapján az alsó miocénbe helyezhetők. 

2. ALSÓ PLAGIOKLÁSZOS RIOLITTUFA (DACITTUFA). 
A fehér, vagy világosszürke, biotitos, kvarcos riolittufa jelenlétét a 

sajóvölgyi medcncerészletben csak néhány helyen tudtam megállapítani; min
denütt a széntelepes rétegcsoport fekvőjében. Nevezetesen Varbó mellett a 
külszínen, Kurittyán mellett és Szuhakálló mellett a külszín alatt, a bánya* 
feltárásokban, kicsi, a helvétien előtti denudációtól megkímélt foszlányokban. 

b) Középső miocén alsó része (helvétien). 

1. KONTINENTÁLIS ÜLEDÉKEK. 

A medence szélein helyenkint kontinentális lerakódások: kvarckavics, 
konglomerátum és homok s fölötte tarka agyagok lépnek fel. Előfordulnak 
ezek a rétegek a diósgyőri Baross*akna táján, a széntelepes rétegcsoport 
fekvőjében. A tarka agyagok Sajóivánka mellett bukkannak ki s a mész
konglomerátumok és a kavicsok pedig Bánfalva mellett. 

2. A SZÉNTELEPES RÉTEGCSOPORT. 

Mivel az előbb említett rétegösszlet csak lokális jelentőségű, a középső 
miocén kezdefét nagy általánosságban az első széntelep felléptében láthatjuk. 
A rétegcsoporf -rétegei agyagok és homokok, amelyek közé széntelepek telepe-
szenek különböző számban. A rétegcsoport rétegsora vázlatosan a követ* 
kező, alulról felfelé haladva : 

a) Az alsó szénfelep fekvőjében vékonyabb, néha kissé vastagabb 
agyag, vagy homok rétegösszlet van. Az a l s ó , v a g y e l s ő s z é n * 
t e l e p , délen a Baross*akna, Pereces és Sajókazinc táján még vékony, 
40—60 cm*nyi; északabbra Ivánka és Nagybarca táján megvastagszik, de 
egyszersmind eipalásodik. A Sajó balpartján általában vastag, 1 '80— 4 0 0 m 
(Sajókaza, Szuhakálló, Mucsony, Kurittyán, Disznóshorvát, Ormospuszía). 
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A széntelep fedőjében Cardium (Cerastodermá) sociale KRAUSS, Poiamides 
(Clavá) bidentatus DEFR., Neritina (Clithon) picfa FÉR., Meretríx (Cordi* 
opsis) islandicoides LAM., Buccinum hungaricum n. sp., Natica (Naticina) 
catenata DA COSTA var. helicina BROCC. fordulnak elő. A széntelep fölött 
következő meddő rétegösszlet 30—50 m. 

6) Fölötte következik a II. vagy c o n g e r i á s s z é n t e l e p , amely igen 
nagy kiterjedésű. Fedőjében Cbiiger/a*réteg van kisebb, vagy nagyobb vas* 
tagságban, amely a Congeria clavaeformis KRAUSS héjjaiból áll.1) Ez a telep 
megfelelhet a salgótarjánvidéki középső, vagy congeriás széntekpnek s az 
egercsehi—ózd*vidéki alsó telepnek. A széntelep fekvőjében bőven fordulnak 
elő a következő kövületek: Cardium {Cerastodermá) sociale KRAUSS, Me-
retrix (Cordiopsis) islandicoides LAM., Poiamides (Pirenella) moravicus 
M. HORN., Poiamides (P). borsodiensis n. sp., Pyrula (Melongena) cor-
nuta A G . E Z a széntelep a perecesi Baross*akna táján kezdődik (Adriányi
telep), innét továbbhúzódik Kondó, Sajókazinc (Sándor^telep), Bánfalva, 
Nagybarca, Sajóivánka, Sajóvadna határába. A Sajó baloldalán Sajógalgóc, 
Sajókaza, Szuhakálló, Kurittyán, Felsőnyárád, Mucsony, Disznóshorvát és 
Ormospuszta környékén fordul elő, a megadott vidéken mint felső telep. 
A széntelep fölött 5—6 m*re hallenyomatok fordulnak elő, amelyek több* 
nyire a C1upeidák*hoz tartoznak. 

Sajókazincbányatelep—Tardona táján a II. széntelep fölött kb. 50 — 
60 m*re kövületekben dús homokkőréteg van. Ebben előfordulnak egyebck 
mellefi: Psammobia (Psammocola) Labordei BAST., Teliina (Peronaea) 
planata L., Poiamides (Clava) bidentatus DEFR. A II. és III. széntclep 
között kb. 70—84 m a meddő rétegcsoport vastagsága. 

c) A I I I . s z é n t e l e p aránylag vékony és kis kiterjedésű. Előfor
dul Sajókazinc, Alacska, Berente, Bánfalva, Mucsony, Felsőnyárád vidé*-
kén, átlag 70 cm vastagságban. Fekvőjéből a Psammobia (Psammocola) 
Labordei BAST., Poiamides (Clava) bidentatus DEKR. kerül elő gyakrab* 
ban. A széntelep alatt 6—10 nvre rendszerint vékonyabb kísérő széntele-
pecske is van. A III. széntelep fölött átlag 30—40 m*re, ahol a III. telep 
nem fejlődött ki, a II. telep fölött kb. 120 m*re a IV. széntclep fekszik. 

d) A IV. s z é n t e i e p 1—2 m vastag s nagy területen fejlődött ki. 
Fellép már Pereces táján (Wiesner*telep) s áthúzódik Sajószentpéter tájára 
(Alfréd*telep), Berente, Alacska, Sajókazinc határába (Ciéza-telep) és 
Mályinka mellé. A Sajó völgyének baloldalán pedig Mucsony cs Hdclény 

*) Megjegyzendő, hogy a többi széntclep kíséretében is akadnak alárendelten coujjeriák. 
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határában van meg. A IV. széntelcp fedőjében kövületek bőven vannak, 
nevezetesen a Nerítina (CJiihon) picta FÉR., Melanopsis (Lyrcaea) impressa 
KRAUSS var. monregalensis SACCO, Potamides (Clava) bidentatus DEFR. 
stb. A széntelep fekvőjében pedig rendszerint vékony kísérőtelep is van. 
Diósgyőr táján e széntelepet már 3, sőt néhol négy elkülönült telep képvU 
scli. A IV. széntelep fölött az V. telepig kb. 80 m vastag meddő agyag 
és homokrétegcsoport következik. 

e) Az V. s z é n f e 1 e p, vagy f e l s ő t e l e p . Kisebb területen ismer
jük, gyenge minőségű, vékony (0'80—1'20 m) és meddő betelepülések is 
vannak benne. Előfordul Diósgyőr, Pereces (Máryás*felcp), Lászlófalva, 
Kondó, Sajószentpéter (Erzsébetet.) és Edelény környékén. A széntelep fek* 
vőjében előfordulnak: a Mereírix (Cordhpsis) islandicoides LAM., Nerítina 
(Clithon) picta FÉR., Melanopsis (Lyrcaea) impressa KRAUSS var. mon--
regalensis SACCO ; a fedőjében Ostrea (Crassostrea) crassissima LAM. héjjai-
ból álló osfreapad, vagy lencse, máskor szürke agyag, amelyben a Me/a-
nopsis (Lyrcaea) impressa KRAUSS, var. monregalensis SACCO és a Neri* 
tina {Clithon) picta FÉR. fordulnak elő. 

Az V. széntelepef rendszerint vékony kísérő telep kíséri, amely a főte
lep alatt kb. 15 m*re van meg. Az V. telep fedőjében megint agyag és 
homok váltakozásából álló rétegösszlef következik, amelyben vékonyabb-vas
tagabb, Ostrea (Crassostrea) crassissima LAM. héjjakból felépült osfreapadok 
fordulnak elő. Ilyen ostreapadok egyébként a mélyebb rétegcsoportokban is 
fellépnek. 

c) Középső miocén felső része: tortonien. 
1. A középső miocén közepén, a tortoniai emelet elején a sajóvölgyi 

szénterüteten először riolithamuhullás történt. A riolitvulkánok kitörésének szét
szórt anyaga, a r i o 1 i 11 u f a ezen a területen tulajdonképen folytatása az 
egercsehi—ózd—királdi szénterületen ismeretes középső plagioklászos riolittu-
fáknak. Csakis a szénterület nyugatibb részein ismerjük Bántapolcsány, Bán
falva, Bánhorvát, Nagybarca vidékén. 

2. A magasabb szintájbeli tortoniai emelefbeli r i o l i f t u f á s f e h é r 
és v i l á g o s s z ü r k e a g y a g m á r g á k szintén csak a szóbanforgó terü
let nyugatibb részein ismeretesek s csak egy-két kisebb foszlányban vannak 
meg keletebbre is, mint Sajóbábony mellett és Miskolctól északra, az Ágazat-
völgyben. A nyugatibb részeken: Bántapolcsány, Bánfalva, Bánhorvát, 
Nagybarca, Sajókazinc és Sajógalgóc határában ez a rétegcsoporf elég jelen* 
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tős elterjcdésű. Egyes rétegei foraminiferákat, továbbá csigákat és kagylókat 
elég bőven tartalmaznak; ugyanazok a fajok szerepelnek a faunákban, mint 
az egercsehi—ózdi szénterületen. 

A tortoniai l á j t a m é s z k ő n e k ezen a területen semmi nyoma 
nincs. Kétségtelen, hogy a kiképződött tortoniai üledékek a felső miocén denu-
dációs időszaknak — különösen a keletibb részeken — áldozatul estek. 

d) Felső miocén. 
A felső miocén elején újból erőteljes denudáció pusztított a sajóvölgyi 

medence területén, amely az eddig lerakódott, kissé meggyűrt és összetört har* 
madkori üledékek egy részét megint eltávolította. Ennek a körülménynek 
köszönhetjük, hogy a felső miocén képződményei, a kontinentális kavics és 
homokrétegek, a riolittufák, andezittufák és agglomerátumok a harmadkori üle
dékek különböző szintjei fölött fordulhatnak elő. A felső miocén képződ* 
menyei a következők: 

1. KONTINENTÁLIS EREDETŰ KAVICS ÉS HOMOK. 

A kavics uralkodólag kvarckavics, alárendelten kristályos kőzeftörme* 
lékből álló kavics, amelyek, valamint a kavicsok kíséretében lévő kvarc* 
honiokok is kétségtelenül az északi kristályos pala hegységéből származtak. 
Alárendelten akad mészkőkavics is a kvarckavicsok mellett, amely esetleg 
a Bükk*hegységből származhatik. Az ide sorolható üledékek nagyobbrész* 
ben a riolit- és andezittufa takarók alatt, részben közbül és részben talán ezek 
fölött fekszenek. Az utóbbiakat, mivel azokat a pliocénbe sorolható kavi* 
csóktól és homokoktól nem lehet elválasztani, az egyszerűség kedvéért 
mind a pliocénbe helyezem. Ez a réfegcsoport előfordul: Dédes, Bántapol* 
csány, Tardona, Bánfalva, Bánhorvát, Nagybarca, Sajóvadna, Sajókazinc, 
Kondó és Alacska határában, továbbá a Sajó balpartján Sajógalgóc, Sajó* 
kaza, Felsőnyárád, Kurittyán, Disznóshorvát, Edelény, Ormospuszta kör* 
nyékén. 

2. FELSŐ PLAGIOKLÁSZOS RIOLITTUFA (DACITTUFA). 

Görömböly vidékén a szarmata rioliftufa jellemző elegyesvízi szarmata 
kövületekkel van a felszínen. Ide Bogács vidékéről húzódott át s innét a fedő* 
jében lévő andezittufákkal együtt északnak vonul át Miskolc felé, ahonnét 
Sajóbábony, Sajószentpéter felé húzódik tovább. További folytatását csak 
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kisebb foszlányokban ismerjük, mint Pereces, Bercnte, Alacska, Sajó* 
kazinc határában s a Sajó baloldalán Edelény, Disznóshorvát, Ormospuszta 
és Felsőnyárád táján. 

3. PIRCXÉNANDEZITTUFÁK, AGGLOMERÁTUMOK ÉS BRECCSÁK. 

Ezek a fiatal vulkáni képződmények a sajóvölgyi barnaszénmedencé* 
ben jelentékeny kiterjedésűek s fontos szerepűek, mivel a legtöbb kiemeU 
kedő dombgerincet és csúcsot ezek a vulkáni képződmények építik fel. 

Az andezitfufa és agglomerátum Görömböly vidékéről a szarmata 
(felső) riolittufák fedőjében áthúzódik Miskolc vidékére s innét É felé Sajó* 
bábony, Sajószentpéter, Pereces vidékére. 

Nyugatabbra jelentékeny kiterjedésben fordul elő Varbó, Kondó, 
Alacska, Sajókazinc, Sajóvadna, Sajóvelezd, Mercse, Uppony és Tardona 
között és mindenütt a dombok felső részeit építi fel. Itt több helyütt két
ségtelen kitörési központokat is megállapíthatunk az crupciós breccsák révén 
(Uppony, Bánfalva, Tardona, Varbó, Sajóvelezd). 

A Sajóvölgy baloldalán Putnok, Dubicsány, Sajógalgóc és Sajókaza 
környékén húzódnak végig az andezittufák és agglomerátumok; néhol az 
crupciós breccsát itt is megtaláljuk. 

2. PLIOCÉN. 
A fiatal harmadkori képződmények legkülönbözőbb szintjei fölött fiata* 

labb kavics, homok és agyag rétegcsoport fekszik, amely a legtöbb esetben 
a szarmata emeletbe sorolt és egészen hasonló jellegű üledékektől nem is 
választható el. A pliocén elején a medence északibb része, úgy látszik, kissé 
behajlott, vagy besüllyedt, úgyhogy Ormospuszta fáján, majd északabbra 
Szuhogy, Rudabánya, Szendrő stb. táján az alsó pannóniai (ponfusi) emelet 
agyagos üledékeinek alkalmuk volt kiképződniök, nyílván a csendesebb vizű 
beltóban vagy öbölben. Erről alantabb még bővebben lesz szó *). A kétség* 
telén alsó pannóniai képződményeket kövületek alapján Ormospuszta mellől 
ismerjük, az ottani téglavető gödrének legfelső részéből, ahonnét nyílván É 
felé húzódik a rátelepülő fiatalabb homok és kavics réfegcsoport alatt. Az 
itt előforduló kövületek a Melanopsis Sturí FUCHS s a Melanopsis (Lyr-
caeá) cfr. impressa KRAUSS var. Bonelli SISM.2) 

') Lásd a felsőborsodi lignitterületről szóló 3. fejezetet. 
2) L. részletesebben: SCHRÉTER Z.: Adatok a Sajómedencc . . . stb. geológiai viszo* 

nyaihoz. A m. kir. Földtani Intézet Évi jelentése 1921— 23*ról, 35. old. 
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Vagy még alsó pannóniai, vagy ennél magasabb szintájba tartozik 
az agyagos rétegcsoport fölött következő homok és kavics rétegcsoport, 
amely viszont a miocén rétegösszletck fölött D felé meglehetősen messze 
elnyúlik s összeolvad a szarmata emeletbelinek vett kavicsokkal és homo
kokkal. D felé a kövületes agyagos kifejlődés teljesen hiányzik. Nagy álta
lánosságban a magas fekvésű kavicsokat, különösen azokat, amelyek az 
andezittufák fölött fekszenek, az egyszerűség kedvéért a pliocénbc helyezem. 

Ezek a ka/icsok általában kvarcitkavicsok s a homokok durvaszemú 
kvarchomokok, amelyek vasoxidhidráttói néha sárgára, vagy barnára festődtek, 
sőt a vasoxidhidrát laza homokkövekké kötötte őket össze. Néha triászmészkő 
kavicsok bőven fordulnak elő egyes kavicstelepekben, amelyek nyílván a Bükk-
hegység területéről származhattak. Ezek az üledékek Ormospuszta, Edelény, 
Disznóshorvát, Sajókaza, Sajógalgóc vidékén; a Sajó jobbpartján pedig: 
Sajóvelezd, Sajóvadna, Nagybarca, Bánhorvát, Bánfalva, Sajókazinc, Alacska, 
Sajószentpéter, Kondó, Tardona, Dédes és Bántapolcsány vidékén fordulnak elő. 

3. PLEISZTOCÉN ÉS HOLOCÉN. 
a) A p l e i s z t o c é n b e n főleg k a v i c s p á r k á n y s í k o k (terraszok) 

fejlődtek ki. Jelentősebb párkánysíkjai a Sajónak a jobboldalán, Sajószent
péter—Bábony—Miskolc vonalában vannak. Ugyancsak jelentékenyek a Sajó 
és a Boldva által közösen felépített párkánysíkok Mucsony és Edelény között. 

Kisebb párkánysíkok vannak a Szuha-patak jobboldalán, Felsőnyárád 
és Szuhakálló között s a Harica-(v. Nyögő) pataknak baloldalán Parasznya, 
Sajókápolna és Sajószentpéter környékén. 

Ezenkívül lösz t és a lösznek megfelelő üledékként b a r n á s s á r g á s , 
h o m o k o s a g y a g o t találunk, helyenkint a régibb képződmények fölött. 
A lösz csak Sajószentpétertől DK-re van meg, ellenben a barnássárgás 
<>gyag több helyütt fordul elő, így a Kazinci völgy alsó részén, a Harica-völgy 
baloldalán s különösen Miskolctól ÉNy-ra fejlődött ki nagyobb kiterjedésben. 

b) A h o l o c é n b e a mai folyók és patakok hordalékai: kavics, ho
mok és iszap tartoznak. Ide tartozik mindenekelőtt a Sajó széles árterülete, 
amely Putnoktól Miskolcig 2—3 km szélességben kíséri a folyót. Ide tar
toznak a Sajó baloldali mellékvizeinek többé-kevésbbé széles völgyei, mint a 
Zsuponyó völgye, a Szuha-patak völgye, a Rudabányai völgy s a széles 
Boldva völgye, továbbá a jobboldali mellékvizek völgyei: a Bán-patak völ
gye, a Kazinci völgy, a Harica- (Nyögő) patak völgye, a Bábonyi víz völgye 
s a Szinva-pafak völgye, valamint ezeknek kisebb-nagyobb mellékvölgyei. 
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II. A szerkezet (tektonika). 
A sajóvölgyi medencerész is, miképen az egercsehi-ózdi széníerület, 

a középső miocén végén gyenge gyűrődésnek volt aláverve. Egyes felemel
kedő kúpokat yagy dómokat s köztük lévő bemélyülő teknőket állapíthatunk 
meg helyenkint, pl. Disznóshorvát táján. 

A rétegek általános csapásiránya DDNy~ÉÉK*i , a rétegek dőlés
foka általában csekély: 2—7° KDK, vagy NyDNy felé. A terület szerkeze* 
íének főjellegét azonban a vetődések szabják meg. Az itt jelentkező egye* 
dűli vetődési irány a DDNy^-ÉÉK*i, amely helyenként egész É—D*i 
irányba megy át, néha pedig DNy—ÉK*ivé válik. Egész kivételesen észleltek a 
disznóshorváti szénterületen erre merőleges ENy—DK*i irányú vetődéseket 
is. A vetődések többnyire kicsinyek: 10—20 m, vagy 40—60 méteresek, 
néha azonban 100—200 méteresek. A szénbányászat a vetődések jelenlétét 
pontosan kimutatta. Egyebek mellett megállapítható volt az is, hogy a vető* 
dések többnyire kis lépcsővel kezdődnek, bizonyos távolságon belül nagyra 
növekszenek, azután megint kisebbednek, míg végül egészen eltűnnek. Ter* 
mészetes, hogy a vetődéseknek a szénbányászatra nagy befolyásuk van. A 
vetődések általában lépcsőzetesek, de vannak felemelkedett sasbércek, két 
oldalt lejjebbsüllyedt rögsorozattal és mélyebbre vetődött ároksüllyedésekkel. 
Az egyes rögök rétegei többnyire néhány fokkal K, vagy KDK feíé lejtó 
nek, néha azonban éppen ellenkező irányú dőlést is meg lehetett állapítani. 

A) 
A SAJÓVÖLGY JOBBOLDALÁN 

LÉVŐ BARNASZÉNTERÜLET. 
1. A diósgyőr—pcrcccsi állami vasgyári barna-

szénterülel. 
I. FÖLDTANI VISZONYOK. 

a) Réíegtani adatok. 
A diósgyőr—perecesi barnaszénterület magában foglalja Diósgyőr köz* 

ség határának nagy részét, továbbá Parasznya, Varbó és Radistyán községek 
határát. A szénterület a délnyugati részen rátámaszkodik a Bükk*hegység 
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mezozoikus képződményekből álló tömegérc, míg K felé általában fokozatosan 
mélyebbre süllyed a széntelepeket tartalmazó középső miocén rétegcsoport, 

A rétegsor a következő: 

1. Triász. 

A Bükkhegység nyúlványai a l s ó és k ö z é p s ő t r i á s z kor* 
szakbeli m é s z l£;ö v e k b ő 1, alárendeltebben a g y a g p a l á k b ó l állanak. 
Fellépnek Diósgyőrtől D*re, a széles diósgyőri völgy jobboldalán, majd a 
papírgyár táján átlépnek ezek a képződmények a fővölgy baloldalára, ahonnét 
a Csányikvölgy alsó részén, a Forrásvölgy mentén nyugat felé húzódnak. 
Ettől a tájtól észak felé, a Kőlyukoldal, Galyaforrás, Békafó, Andókút és 
Vöröstóbérc fáján azután nagy kiterjedésű mészkő*fennsíkká szélesednek ki 
a triász képződményei. 

2. Eocén. 

A triász mészkőhegység szegélyén a f e l s ő e o c é n képződnie* 
nyeinek keskeny szalagját találjuk, amely azonban csak itt-ott van meg. 
Diósgyőrtől D*re homokfejtés van, ahol alul fehér kvarchomokot, magasabban 
lithothamniumos mészkőpadokat találunk. Az utóbbiakban az uralkodó litho-
thamniumok mellett Kocsis J . szerint1) egyik Nummulina faj és pedig való* 
színűleg a Nummulina incrassata DE LA HARPE (=Boucheri DE LA HARPE), 
Plecanium, Truncatulina, Rotalia sp.*ek, Gypsina globulus Rss., továbbá 
a Clavulina Szabói HANTK. fordul elő. A Clavulina Szabói mindenesetre 
a legfelső eocénre, esetleg már az alsó oligocénre utal. Tovább ÉNy felé, 
a papírgyárral szembenlévő triász mészkőrögök északi oldalán, majd a 
Forrásvölgy mentén találjuk meg az eocén mészkövet és márgát, amelyben 
nummulinák, koraitok és kagylók fordulnak elő. Nagyobb kiterjedésben van 
meg azután Varbótól délre, a Gyertyánvölgynek és mellékárkainak fene* 
kén és oldalán. Mindenesetre nagyobb kiterjedésben van itt meg a külszín 
alatt, azonban a föléje települő középső miocén barnaszéntartalmú rétegcso* 
port elfedi. A bányaműveletekben azonban itt-ott rájutottak az eocén mész* 
kőre is (pl. a »új táró«*ban). 

A gyerfyánvölgyi mészkőbe mélyített kőbánya anyagából Kocsis J . 
(i. m. 143. o.) számos foraminiferát sorol fel, köztük a Nummulina Fabianii 

J) Kocsis J . : Adatok a Bükkhegység óharmadkori rétegeinek geol. és palaeont. 
viszonyaihoz. Földtani Közlöny, X X X . k„ 146. old., 1900. Budapest. 
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PRKVER 1 N. inlermedia D'ARCH. és Fichteli MICH.), a N. Chavannesl 
ÜÍ: LA HARPE (-- N. Toumouerí Kocsis, non DK I.A HARPK) S .a N. in' 
crassata DK I.A HARPK (--• N. Boucheri DK I.A HARPE) fajokat; a kagylók 
közül Pecfen Biarritzensis D'ARCH. fajt. 

3. Oligocén. 
Az oligocén rétegek a szóban forgó szénterülefen s ennek köze* 

lében elég tetemes vastagságban fejlődtek ki. A felszínen ugyan úgyszólván 
nincsenek feltárva, néhány fúrásban azonban teljes határozottsággal ki lehc* 
tett mutatni jelenlétüket. Kocsis J . említi első ízben (i. ni. 146. o.), hogy 
Parasznya határában, a Belházy*táró közelében mélyített fúrólyukban a 
40 in mélységtől lefelé 220 m mélységig folyton kiscelli agyagban moz* 
gott a fúró. A perecesi m. kir. bányagondnokságtól kapott adatok szerint 
a perecesi főakna közelében mélyeszteti fúrólyukban 274'5 m mélységben 
akadtak a kiscelli agyagra. A Királykútnál lemélyített fúrásban a külszín 
alatt 385'65 m mélységben érték el a fúrónapló szerint a kiscelli agyagot, 
az egresvölgyi fúrásban pedig ugyancsak a fúrónapló szerint a térszín alatt 
284'5 m mélységben érték azt el. Varbótól nyugatra, a Lippa erdőrészletben 
lemélyített 63'5 m mély fúrás alsó része a kiscelli agyagot harántolta. A 
fúrásból kikerült s a fúrás mellett heverő szürke agyagban, amelyet a hely* 
színén gyűjtöttem be, iszapolás útján a következő foraminiferákaf sikerült 
megállapítanom: Clavulina Szabói HANTK., Gaudryina siphonella Rss., 
Crisíellaría Weí'hereilii JON. , Cr. calcar L. var. cuUrata MONTF., Xn* 
generina capreolus D'ORB., Spiroplecta carinata D'ORB., Rofalia Soldanii 
D'ORB., Truncatulina Duiemplei D'ORB., Uvigerina pygmaea D'ORB., JVocfo* 
saria raphanistrum L., stb. 

A Varbótól, Parasznyától és Radistyántól ÉNy*ra elterülő lankás 
dombvidék, amelyen a vastag mállási takaró miatt feltárást nem falálunk, 
úgy látszik, szintén kiscelli agyagból áll. Ugyanígy kiscelli agyag terül el a 
Dobrica felől lejövő völgy mindkét oldalán is, azonban a vastag felszíni 
málladéktakaró itt is elfedi a szálban álló rétegeket. Egyhelyütt, a 33f m 
mag. ponttól ÉNy*ra a szántásban felvetett szürke agyagból a következő 
foraminiferákaf iszapolfam ki: Clavulina Szabói HANTK., Crisíellaría cal
car L. var. cultrata MONTF., Cr. Welherellii JÓN. , Truncatulina Dulem* 
plei D'ORB. 

Az eddig leírt képződményeket a középső oligocénbe, a rupélienbc 
helyezhetjük. A felső oligocént ezen területen kimutatni nem lehet. 
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4. Alsó miocén (burdigalien). 
Az alsó miocénbe sorolható képződmények csak alárendelten szerepel* 

nek a szóbanforgó feriileten. Ide sorolhatjuk a diósgyőri homokbányában, 
a nummulinás mészkő fölött következő barnás*sárgás homokköveket, valamint 
egyes fúrásokban a kiscelli. agyag s a széntelepes rétegcsoport közvetlen 
fekvője közé eső homokoS'-'agyagos rétegösszletet. Ide sorolhatjuk azonkívül a 
királykúti fúrásban (13. ábra) a 257'9 m—386'6 m, az egresvölgyi fúrás* 
ban a 240T m—284'5 m közé eső rétegeket s talán a perecesi fúrásban 
a 266'0 m*től a 274'5 m*ig terjedő rétegeket is. 

Az alsó miocénbe sorolhatjuk továbbá a csak egy ponton ismeretes 
alsó rioliltufáf is. Ezt az előfordulást a Baross*aknáfól nyugatra a gerinc 
közelében, a dűlőút bevágásában ismerjük és ott kétségtelenül a széntelepes 
rétegcsoport fekvőjében van. Ez az előfordulás fontos, mivel a kondói, 
kuriftyáni és szuhakállói előfordulásokkal együtt lehetővé teszi az egercsehi— 
ózdi szénterületfel való párhuzamosítást. Tudomásom szerint a bányákban a 
széntelepes rétegösszlet fekvőjében seholsem észlelték.1) 

5. Középső miocén alsó része: helvétien. 

A középső miocén alsó része, a helvéciai emelet rétegcsoportja a meg* 
előző denudációs periódus után különböző korú képződmények fölé transz* 
gredálva képződött ki a Diósgyőr vidéki szénterületen. így a triász mészkő, 
eocén mészkő, középső oligocén agyag és alsó miocén homok—agyagréteg* 
csoport fölött egyaránt elterjedt. 

A rétegcsoport alján helyenkint kvarckavics, konglomerátum és homok 
fordul elő. E rétegeket legalsó részében s a főszállító vágatának (IV. szint) 
az elején a Baross*akna tárja fel. A külszínen az Andóbikk s a Dobrica 
iáján találunk ezeknek megfelelő rétegeket, a perecesi akna táján mélyített fúrás* 
ban pedig a 241*8 m és 266*0 m között haránfolták át. A Baross*aknában 
fölöttük kb. 50—70 m vastagságú szürke agyag következik, amelybe vör* 
henyes és zöldes homokos agyag is közbefelepszik. 

A Baross*akna Iáján az Adriányi*telep alatt kb. 40 m*re vékony 
szénielepecske jelenlétét állapították meg, amely a főkeresztvágatban 60 cm 

*-)BÖCKH Hooó tévesen hivalkozik „Geológiaijának II. k., T12. oldalán GESEUL 
adatára, amely szerint a széntelep Parasznyán dacittufára települt. GESELL adata t. i. a Tárd 
mellett levő COBURO hercegi nagymajornál egykor fejtés alatt állott lignittelepre vonatkozik; 
egyébként a legutóbb végzett fúrások bebizonyították, hogy ez az adat is téves. 

8 
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vaslagságú volf; fekvője agyag, fedője lazább márgás agyag. Ugyanazt a 
széntelepecskét a perecesi fúrásban is harántollák és pedig 60 cm vastag* 
ságban, azonban itt csak 22'4 m vastag szürke agyagréfegösszlet választja 
el az AdriányMelepiől. Az egresvölgyi fúrásban pedig 23 cm vastagság
ban fúriák át, az Adriányi*telep alatt 25'86 m távolságra. 

/ / . ábra. 
Bányaföldtani szelvény a diósgyőri m. k. állami vasgyár Barossa-aknáján át. 
1. Alsó miocén kavics és konglomerátum. 2. Alsó miocén szürke agyag, alárendel* 

fen homok. 3. Az AdriányUtelep fedőjében: 0'05—0'5 m congeriaréteg, fölötte OT—0'9 m 
szürke agyag és efölött 0'2 m mytiluspad. 4. Szürke agyag. 5. Uralkodólag homok. 

A Baross-akna főszállítóvágatában kb. 20—30 m*rel a főtelep alatt a 
Cardium {Cerastoderma) sociale KRAUSS példányai jelentkeznek már, amely 
faj a felsőbb rétegekben nagy szerepet játszik. A főtelep közvetlen fekvő* 
rétege kövületekben igen dús agyagmárga. Ebben előfordulnak: Laurus cfr. 
Fürstenbergerí A. BR., Cinnamomum polymorphum A. BR., Mereirix 
(Cordiopsis) islandicoides LAM., Cardium (Cerastoderma) sociale KRAUSS, 
Potamides (Pirenella) moravicus M. HORN., Poiamides (Pir.) borsodiensis 
n. sp., Buccinum (Hebra) hungaricum n. sp., Buccinum (Hebra) cfr. terno' 
dosum HTLB., B. (Uzita) obliquum HTLB., Neritina (Clithon) picía FÉR., 
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N. (Neverita) Josephinia Risso, Pyrula (Melongena) cornuta A G . és var. 
gauderndorfensis SCHAFF. Előkerültek innét még halknyomatok is, amelyek 
a Clupeidák-hoz tartoznak, továbbá a Myliobates serraius MEY. úszótövise. 

A perecesi aknában néhol kisebb lencse alakjában congeriák és 
ostreák is előfordulnak a széntelep fekvőjében. így az északi fővágatban 
kb. 2 cm vastag congerialencsét találunk a főtelep fekvőjében; az I. szint 
északi fővágatában pedig egy helyütt 20 cm-nyire a főtelep alatt falálunk 
egy vékony congeriás—uniós réteget. A Congeria faj a C. cfr. clavae= 
formis KRAuss.*nak s az Unió faj valószínűleg a Disznóshorváton megállapí
tott Unió borsodiensis n. sp.*nek felel meg. A perecesi akna I. szintjén, 
az északi fővágat 3. siklóján a fekvőből az Osirea (Crassostrea) crassissima 
LAM. került elő. 

A f ő t e l e p , a l s ó , v a g y A d r i á n y i - t e l e p 2—3 m vastag, 
az északibb részeken tisztább, csak egy vékony meddő rioliftufa betelepülés van 
benne, D felé azonban a meddő riolitfufa és agyagos betelepülések száma 
szaporodik s azok vastagsága is nagyobb lesz. 

Az AdriányWelep közvetlen fedőjében kb. 2 ujjnyi, néha 1—2 dm* 
nyi, sőt 0°5 m*nyi congeriaréteg telepszik. Ez úgyszólván kizárólag a Congeria 
clavaeformis KRAUSS héjjaiból épült fel s benne csak igen ritkán fordulnak 
elő a Melanopsis (Lyrcaea) impressa KRAUSS. var. monregalensis SACCO 
példányai is. A congeriaréteg néha el is vékonyodik s egészen el is tűnik; 
ilyenkor a bányászok tapasztalata szerint a széntelep megvastagszik. Máskor 
ellenkezőleg a congeriaréteg megvastagodásával a széntelep vékonyodik ki. 
A külszínen a Parasznyától délre vezető kocsiút mellett az út elágazásán 
túl lévő útbevágásban kb. 0'5 m vastagságban látható a congeriaréteg. 

A congeriaréteg fölött rendszerint 7—9 dm vastag kékesszürke agyag 
következik, amelyben Meretrix (Cordiopsis) islandicoides LAM., Cardium sp., 
cfr. (Cerastoderma) sociale KRAUSS, Potamides (Pirenella) borsodiensis n. 
sp. és Potamides (P.) moravicus M. HORN. fordulnak elő. Ezenkívül elő
fordulnak még állítólag ebben a rétegben — a bányahivafal mérnökei sze* 
rint — levéllenyomafok s az említett két Pyrula faj is. 

A szürke agyag fölött, kb. 1 m-nyire a szénteleptől egy mytiluspad 
fejlődött ki. Ez a pad kb. 2 dm vastag s úgyszólván kizárólag a Mytilus 
Haidingeri M. HORN. leknőiből áll. A fenti elegyesvízi rétegek fölött uraU 
kodólag szürke agyagból és agyagmárgából, alárendeltebben homokból álló 
tengeri eredetű (Meretrix, Turritella) réfegcsoport következik. 

Ez a rétegcsoport az I. és II. széntelep között kb. 120 m vastag. A 
8* 
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percccsi fúrásban az Adriányi-telep fölött 49'38 m--re, a térszín alatt a 
134'47 m és 1666? m között egy 32 m vastag vízdús szürke homokréfe-
get haránlolíak, amely az aknák mélyítésénél nagy nehézséget is okozott. 
Pereces fáján ez a réteg nagyfontosságú; É felé a fúrási naplók szerint 
csak vékonyabb homokrétegek ismeretesek, amelyek itt is tartalmaznak vizet 
(263) kb. 40 m-re az Adriányi telep fölött. A Wiesner-íelep alatt kb. 
21—26 m-re mintegy 20—30 cm vastag, néha tisztátalan széntelepecske 
telepszik; sőt a királykúti fúrásban ezalatt 13'61 m-re még egy 20 cm-es-
széntelepecske is fellép. A Wiesner-felep közvetlen fekvőjében zöldesszürke 
agyagos homok van kb. 1—2 m vastagságban. Ebben a rétegben, amely a 
perecesi bányamezőben általános elterjedésű, a következő kövületek fordul
nak elő: Roíalia Beccarü L., Polystomella críspa L., Spongia-ivk, Neri* 
ima (Clithori) picta FÉR., Melanopsis (Lyrcaeá) impressa K R . var. moti* 
regalensis SACCO, Potamides (Clavá) bidentatus DEFR., Poi. (Pirenellá) 
moravicus M. HORN., P. borsodiensis n. sp., P. (Pir.) nodosoplicatus 
M. HORN. Különösen jellemző erre a rétegre a nerilinák töméntelen meny* 
nyiségben való szereplése. 

A neritinás réteg fölött fekszik a m á s o d i k , v a g y W i e s n e r-
t e l e p , amely átlag 1 m vastag. A telep fölött a következő, a felső, vagy 
M á t y á s - t e l e p i g 81—85'6 m vastag meddő réfegcsoport következik 
(amely a Királykúlnál kivételesen csak 74'59 m vastag) és pedig: 

A Wiesner-felep közvetlen fedőjében néhol vékony, 1 —2 ujjnyi feke
tésbarna agyag található, a következő kövületekkel: Neritina (Clithori) picta 
FÉR., Melanopsis (Lyrcaea) impressa KRAUSS var. monregalensis SACCO 
s gyérebben az Ostrea (Crassostrea) crassissima LAM. E Z a réteg többnyire 
átmegy valódi osfreapadba, amely az O. crassissima LAM. példányaiból 
épült fel. Ez rendszerint 1—2 dm-nyi, de néhol 1 —1*5 m-re is megvas
tagszik. Az e fölött következő réfegcsoport a Mátyás-telepig uralkodólag 
szürke agyagból áll. Valószínűleg a rétegösszlet felső részéből került elő a 
Köpüs-völgyben, Perecestől DNy-ra a Solenocurtus (Azor) antiquatus 
PULT. 

A Mátyás-telep alatt 1T'8 m-re vékonyabb szénfelep van jelen. Ez 
a telep az 18r3-ból származó adatok szerint DK-re, a perecesi bánya
kolónia felé elvékonyodott és kiékült, ÉNy felé ellenben megvastagodott s 
az egykori Péch-akna Iáján már vastagabbá vált (0*6 m), mint ezen a tájon 
a Mátyás-telep, amely viszont 0'2 m-re vékonyodott el (6301). Hogy tovább 
ÉNy felé hogyan viselkedett a telep, azonos vastagságú maradt-e, vagy 
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12. ábra. 
Bányaföldtani szelvény a diósgyőri m. k. állami vasgyár perecesi aknáján át. 

1. Mélyebb fekvő szürke alsó miocén agyag, alatta k. oligocén kiscelli agyag. 2. Zöldesszürke 
homok és homokkő. 3. A 60 cm*es vékony telep. 4. Szürke agyag kagylókkal. 5. AdriányUvagy 
III. széntelep, kb. 3 m vastag. Fedőjében congeriapad és mytiluspad 0'2—l'O m. 6. Szürke 
agyag kövületekkel. 7. Szürke, vízben dús homok. 8. Homokos agyag kövületekkel és széncsíkok
kal. 9. A 0'2—0"3 m vastag széntelepecske, fedőjében kagylóréteg. 10. Szürke homok, laza 
homokkő. 11. Wiesner*, vagy II. széntelep, kb. 1 '2 m vastag. Fedőjében 0'2 — 1 '5 m vastag ostrea-
lencsék, helyenkint kövületes agyag. 12. Szürke agyag. 13. Főleg szürke homok. 14. Felső, 
Mátyás*, vagy I. széntelep, l '2m vastag. Fedőjében ostrcalencsék. 15. Főleg sárga homok. 
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megint elvékonyodott, arra nincs adat. Nagyobb távolságban, a VI. számú 
radisfyáni fúrásban 22'35 m*re a Mátyás-telep alatt már csak 10 cm vas* 
tagságban fúrták át ezt a kísérő telepet, a királykúti fúrásban pedig a fúrási 
napló szerint egyáltalában nem találták meg. A kísérő telep fekvőjében kb. 
0'5 m#nyi zöld agyagmárga, fedőjében 1'3 m vastag, kékesszürke agyag* 
márga réteg van kagylókkal, azután szürke homok és agyagmárga válta* 
kozása következik, amelyek közé ostrearéfegek telepszenek. Felemlítésre érdé* 
mes, hogy a királykúti fúrásban a Mátyás*lelep alatt 18'6 m*re 4'86 m 
vastag homokréteget fúrtak át, amely felszálló vizet szolgáltatott. 

A M á t y á s * l e l e p átlag 1 m vastagságú s meglehetősen gyenge 
minőségű; néha, mint a Péch*akna táján, 0'2 m*re is elvékonyodik. Megvan 
a perecesi bányatelep táján (ahol jórészt már lefejtették), továbbá ettől a 
vidéktől ÉK*re és K*re, továbbá DK felé is. Az utóbbi két irányban a 
völgyek talpa alá süllyed s nagyobb elterjedésűvé válik. A Máfyás*felep és 
kísérő rétegei ezidőszerint sehol sem láthatók a külszínen jó feltárásban. Az 
18r3*ból származó rétegszelvény szerint (29, 5, 6301) a Péch*aknában a 
következő rétegsort állapították meg: a széntelep fekvője zöldes agyag 1*1 m 
vastagságban, fedője szürke agyag, kagylókkal, azután 6 m vastagságban 
szürke agyag következik, két rétegben kagylókkal. E fölött 12'5 m vastag 
sárga, részben folyós jellegű homok, majd 4'4 m vastag fehéresszürke agyag, 
ezután 2'8 m finom sárga homok s legfelül 0'4 m felevény következett. 
A felső fínomszemű homok a Péch*aknától kissé ÉNy*ra már kb. 40 m 
vastagságú a dombokban. A királykúti fúrás a Mátyás*telep fölött 76 m 
vastagságban a külszínig szürke agyag, homok, homokos agyag és homokkő 
váltakozását tünteti fel. 

6. Felső miocén. 

a) A középső miocén rétegcsoporf fölött helyenkint a felső fehér r i o* 
li i t u f a (szarmata em.) következik, amely az egykori nagyobb kiterjedésű 
takaró máig megmaradt foszlányai alakjában van meg a Nagyerenyő*tetőn 
s a miskolcz—bábonyi dombvonulafban. 

b) Ennél fiatalabb szarmalaemeletbeli a p i r o x é n a n d e z i t t u f a 
és b r e c c s a , amely a Nagybakos, Ostoros, Nagy* és Kiserenyő*tetőn, 
a Csernallya, Perecps, Bikkes oldalon s a Bakortás—Morgófető vonulata* 
ban terül el. Nagy kiterjedésben van meg továbbá a miskolcz—bábonyi 
dombvonulatban. Az andeziltufa felső részében bőven van mészkőkavics és 
kvarckavics is. 
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7. Piiocén és holocén. 
a) Az előbbiek alkoila dombok tetején 

rendszerint egészen elkülönült kvarc— 
mészkőkavics takarót látunk, amely 
valószínűleg már pÜocén kori. 

b) A diósgyőr—miskolci Szinva* 
völgy mentén széles s a belé torkoló 
mellékvölgyek, valamint más irányokban 
a Sajó felé siető völgyek mentén keske* 
nyebb a 11 u v i á 1 i s völgysíkok húzódnak. 

b) A szerkezei. 
A sajóvölgyi medence szóban levő 

részlete is gyengén gyűrődött, gyűrődött 
volta azonban nem szembeötlő. 

A széntelepeknek és kísérő rétege
iknek csapása általában É—D*i, vagy 
ÉÉK~DDNy*i. A dőlésirány uralkodó* 
lag K*i, vagy KDK*i, 3—5°*os. A szén* 
területet számos vetődés járja át, amelyek 
egyes ÉÉK—DDNy*i irányú hosszú láb* 
Iákra szeldelik szét azt. A vetődések csa* 
pásiránya ÉÉK—DDNy*i. A vetődések 
lejtési síkja részben NyÉNy*i, részben 
KDK*i. A vetődések között egyes táblák 
árokszerűen lejjebbsüllyedtek, egyes rész* 
letek lépcsősen lejjebbzökkentek, más rész* 
letek sasbércszerűen azonos magasságban 
maradiak. (Lásd a II. táblát.) 

Északnyugaton a varbói Berektető— 
Andóbikk táján a széntelepes rétegcsoport 
legmagasabbra emelkedett ki. Ezen a tájon 
a legalsó széntelep is a völgyek szintje 
fölött feküdi. K felé haladva a széntelepes 
rélegcsoport gyorsan a mélybe süllyed s 
ismételt vetődések után a perecesi bánya* 
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ielcp Iáján már a legfelső (Mátyás) széníelep is a patakvölgyek színe alá 
kerül, a Királykút táján pedig 76 m*re fekszik a völgy alatt. 

A vetődések elég ritkán darabolják szét a szénterületet, a bányamű* 
velés előnyére. A Baross^akna művelési területén pl. nagy kiterjedésű 
terület teljesen zavartalan volt. A Gránzenstein*alagút táján, arra majdnem 
merőlegesen hat nevezetesebb vetődés húzódik, amelyeknek helyzete a mel* 
lékelt II. táblán feltüntetett bányaföldtani szelvényen is látható. A velő* 
dések 20—40 m-re vetették el a szénlelepeket. 

H. A SZÉNBÁNYÁSZAT. 

TÖRTÉNETI ADATOK. 

Mivel mind a három széntelepnek úgy Diósgyőr, mint Parasznya és 
Varbó határában kibúvásai voltak, a szénterület már régen ismeretessé vált. 
A szakirodalomban 1842*ben első ízben FRIVALDSZKY IMRE (3385) emlék* 
szik meg róla, 1859*ben JURENAK (10), majd K. RITTER V. HAUER közöl 
először a bécsi Jahrbuch der k. k. geol. Reichsanst. XIII. kötetében (Uber 
das Verháltnisse des Brennwerthes der fossilen Kohlén, p. 319) 1863*ban 
a diósgyőri barnaszenekről vegyi elemzéseket. Majd amikor 1865-ben szén
vizsgálati eredményeit könyvalakban kiadja (?2i8-i9), ugyanazokat a vegyi 
elemzéseket ebben a munkájában ismét közli s azonkívül még a következő
ket írja: » . . . Wiesner bányamező, második telep, amely táróval van feltárva. 
A telep vastagsága 372—5 láb. Termelési képessége 1860-ban: 13.000 mázsa. 
A szén sötétbarna színű, amely bizonyos meghatározott irányban könnyen 
hasad.« Tizenöt szénminta vegyvizsgálaíi eredményeit és BERTHIER szerint 
való kalóriaértékeit adja. REITZ F. (21174) 1867*ben csak felemlíti a Diós* 
győr vidéki barnaszenet. WOLFF H. (3726a) 1867*ben azt írja, hogy Varbó, 
Parasznya, Bábony és Diósgyőr határában kb. 3 négyszögmérföld területen 
több egymás fölött fekvő barnaszénielep van, amelyek egyelőre négy kettős 
bányamértékkel vannak lefoglalva. Mindegyik telep átlagos vastagsága 2—3 
láb. Azok a telepek, amelyek az alaphegységhez csatlakoznak, 10—12 láb 
vastagságiaknak mutatkoznak a kibúvásokban. 

18734)01 a TRIBUS ANTAL bányamérnök által készített bányatérkép és 
bányaföldtani szelvény (29) maradt fönn, amely az akkori bányászati viszo* 
nyokat híven tükrözteti vissza. Ez a munka a m. kir. Földtani Intézet könyv* 
tárában van. 
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BOCKH J . ') rövkíen színién megemlékezik a diósgyőri szénferületről s 
felsorolja az ift leggyakraban előforduló kövületeket. 

18f8*ban HANTKEN MIKSA írja le először részletesebben a diósgyőri 
barnaszénbányászatot (6aoo). Leírja a Péch-akna szelvényét, a Csánik*vÖlgy* 
ben, a perecesi völgynek a diósgyőri völgybe való lorkollásánál s a Miskolcra 
vezető út mellett lemélyített fúrások földtani szelvényét s felsorolja a szén* 
lelepek kíséretében található kövületeket, továbbá közöl több, a széntelepekre 
vonatkozó vegyi elemzést is. 

MÁRKI SÁNDOR (1425S) 1882*ben a következőket írja: »A diósgyőri 
vasgyár részére a szenet egy 10 km hosszú iparvasúton Varbó és Parasznya 
vidékéről, a Bikkes és Ostoros hegyről szállítják; egyébiránt 1881*ben maga* 
ban Diósgyőrben is, a plébániatemplomtól keletre, a Szinva medrében szin* 
íén jó széntelepre bukkant a szabályozó mérnök. E szénből ÍO métermázsa 
heh/beszállítva 2 forint.« 

1885*ben a budapesti országos kiállítás VI. csop. katalógusában (12i5) 
találunk újból adatokat a diósgyőri szénbányászatra vonatkozólag. A kafa* 
Iógus szerint 1885. táján csak a Wiesner* és Adriányi*ielepeket fejtették. 
Az előbbi l - l ' 3 m vastag s csaknem vízszintes fekvésű telepen 1883. végén 
kb. 800.000 q szén volt előkészítve. A 2—2'5 m vastag Adriányi*íelepen 
1880*ban a Frigyes*táró s 1882*ben egy aknamű (Baross*akna) létesült. 
Itt mintegy 2.5 millió tonnás szénteleprészt tártak fel s a főakna segédszint* 
jében kb. 3,500.000 q barnaszenet készítettek elő a fejtésre. 

1900*ban DÉRY K. (I52) igen kimerítően ismerteti a diósgyőri szén* 
bányák történetét és statisztikai adatait. 

1901*ben KALECSINSZKY SÁNDOR (H187-190) ismerteti az eddigi adatok 
alapján a széntelepek rétegtani és települési viszonyait s közöl az itteni szén* 
telepek anyagáról több elemzést, továbbá részletesen közli a bányászat fejlő* 
désének történetét. 

1910*ben a diósgyőri vas* és acélgyár leírását tárgyaló könyvecske (2) 
részletesen tárgyalja a szénbányászai történetét és fejlődését is. 

MÁDAI (13) 1911*ben éppen csak felemlíti, hogy Varbón, Parasznyán 
és Radistyánon barnaszén van. 

1916*ban PAPP KÁROLY ismerteti részletesebben a földtani és bánya* 
szati viszonyokat (19784-86). 

*) BöCXH J . Dk geol. Verhalinisse des Bűkk'Gebirges u. der angrenzenden Vor« 
bcrge, Jahrb. d. k. k. geol. Rekhsansi., Wien, Bánd \T, Heft 2, p. 235, 186T. 
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1917*ben pedig SCHRÉTER ZOLTÁN az országos földtani felvételek kap* 
csán részletesebben foglalkozik a szénterület rétegtani viszonyaival (25334-341). 

A szénbányászat történetét ezek alapján a következőkben foglalhatjuk 
összet 

A szakadékos árkokban lévő szénkibúvások mindenesetre már korán 
felhívták a figyelmet a szóbanforgó szénterületre. Ilyen kibúvások voltak 
Pereces környékén a Máfyás*telepen, a Pálinkás* és Bikkes*árokban a Wies* 
ner*felepen és a Gyerlyánvölgyben az Adriányi*telepen. Már az 1830*as 
években volt itt valamelyes bányaművelés, de a termelt szenet csak ten* 
gelyen szállították el és így a termelés nagyobb lendületet nem vehetett 
(11187). Az 1840*es években már jól ismerhették a szénterüleíet, mert FRI* 
VALDSZKY J . 1842*ben megemlékszik róla. Az 1885. évi kiállítási kalauz 
szerint (12is) a szénterüleíet 1858*ban tárták fel, amikor is négy szénfelep 
jelenlétét állapították meg kb. 22.000 hektárnyi területen. 

A bányászat kezdetben kizárólag fáróművelésre szorítkozott. Az első 
tárók Diósgyőr határában, a perecesi völgyben, a Máfyás*telep kibúvásain 
létesültek, ezek voltak az Alsó és Felső János-, az Alsó, Közép és Felső 
Mátyás* és Franciska-tárók. Később a Wiesner*lelep kibúvásain, Parasznya 
község határában, a Pálinkás*völgyben nyitották meg az I. II. III. és IV. 
számú Wiesner*fárókaf, továbbá a Bálint*fárót (lliss) s a Qsányik*völgy* 
ben a Beria*tárót (ím). 

A szóbanforgó széntelepek értékesítése céljából 1868*ban a m. k. Pénz* 
ügyministerium rendelete folytán Miskolc és Diósgyőr között vasgyár létesült, 
amelyet a perecesi Máfyás-barnaszénbányával 7 km hosszú lóvonafú vasúttal 
kötöttek össze 1869*ben (U2). A lóvonafú vasutat azonban, az azzal elért 
kedvezőtlen üzemi eredmények következtében alig egy évi üzem után gőz* 
mozdonyú vasúttá alakították át (2s). A Mátyás*szénbánya azonban silány 
és salakdús szenet szolgáltatott, amelynek kalorikus értéke oly csekély volt, 
hogy az kohászali célokra hasznavehetetlennek bizonyult s ezért egyidejűleg 
a 2330 m hosszú Granzenstein*alláról építették ld abból a célból, hogy a 
hegy túlsó oldalán lévő, már szintén feltárt és sokkal jobb szenet szolgáltató-
Wiesner* és Adriányi* (== a Scheuchenstuel bányában) telepek hozzáférhetők 
legyenek (2«). A Gránzenstein*alfáró kihajlását 1869*ben kezdték megs átlyu* 
kasztása 1873*ban történt meg (I53). Kibúvásai alapján találták meg a Palin* 
kás*völgyben a Wiesner*felepet s ezen létesültek az I—IV. Wiesner*, Bálint* 
és Berta*fárók. Ugyancsak kibúvásai alapján találták meg a később Adri* 
ányi*telepnek nevezett telep egy elvetett részét s ezen telepítették a Scheu* 
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chensfuel*tárót. Ez a feleprész 3 m vastag s az előbbinél jobb volt ugyan, 
de pala* és agyagbeágyazások erősen tisztátalanífották s ezért ez a teleprész 
nem is került ekkor fejtés alá. Ugyancsak az Adriányi*telepen létesült 18f4*ben 
Varbó határában a Csirikosár*dűlőben az Adriányi*táró, majd 1880*ban a 
Frigyes*táró. 

TRIBUS ANTAL bányamérnök 1873*ból származó bányatérképe szerint 
(29) 1873. táján több táróval feltárták és fejtették (1. föntebb) a Mátyás* 
telepei Pereces mellett. A Gránzensfein*altáró ekkor már készen állóit 
s ennek ÉNy*i vége körül a Wiesner*telep feltárására és lefejtésére szintén 
több táró (1. föntebb) irányult. A Gyertyánvölgy táján látjuk az egyik mel* 
lékárokban az AdriányWelepen a Röszner*kufatást, a másikban a Scheuchen* 
sfuel*íárót s az Adriányi*kufatásokat a Csirikosár*dűlőben, a Csányik*völgy 
felső részén a Wiesner*ielepre hajtott Berta* és Irén*tárókat, alsó részén a 
Constanz kutatóaknát, a Köpüsvölgy középső részén a Mátyás*telepre hajtott 
Görgey*fárókaí s alsó részén a Borbála*fárót, végül a Pálinkásvölgy legfelső 
részén szintén a Mátyás*telepre hajtott Procop* és Tamás*tárókat. A szénszál* 
lítás Perecesig eleinte tengelyen, majd az altáró kiépülése után lóvasúlon történt. 
Az altáró vasútját még 18r3*ban a Gyertyán völgyig meghosszabbították. 
Perecestől a vasgyárig 1873*101 mozdonnyal való vontatás volt üzemben 
(IBS). 1882*ben a mozdonnyal való szénszállítás az egész vonalon megkez* 
dődött s a Wiesner*, Adriányi* és Frigyes*tárókból is közvetlenül mozdony* 
nyal szállították a szenet a vasgyárba. Ekkor a Mátyás* és Wiesner*tele* 
pek fejtését, valamint az Adriányi*telepnek a Scheuchenstuel bányarészen 
való feltárását és fejtését fokozatosan abbahagyták s az üzemet az Adriányi* 
telepnek az Adriányi*táró, utóbb a Frigyes*láró útján való lefejtésére összpon* 
tosították. 1883. végén kb. 800.000 q szén volt előkészítve a Wiesner*telepen; a 
Frigyes*táróban pedig 1885*ben még 500.000 q szén volt kitermelhető (12i5). 
Az Adriányi*táró 1883*ban, a Frigyes*láró 1895*ben kiaknázás követkéz* 
tében megszűnt (lliss). 

A diósgyőri vasgyár kiépítése és folytonos fejlődése a szénszükséglet 
nagyobbodását vonta maga után s ezért 1882*ben az Adriányi*felep mélyeb* 
ben fekvő részeinek feltárása és lefejtése céljából a Baross*aknáf mélyítették 
le. Ez a széntelepet 26 m mélységben harántolta s annak feltárása az első, 
majd a második szintből északi és déli irányban megkezdődött. Utóbb az 
aknát ismételten mélyítették s újabb szinteket hajtottak ki. A szénfelepek 
további felkutatása céljából 1894—5*ben Perecesen fúrólyukat mélyítettek, 
amely áthatolt a három szénfelepen. 1896—T*ben Radisfyán határában az 
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Egres^völgyben, továbbá 1897*ben Bábony határában a Királykútnál mélyí
tettek egy*egy fúrást, amelyekben szintén mindhárom felepet átfúrták (156, 
2l6, 11189). 

1892*ben Varbó határában 1476 kat. hold és 72 négyszögöl területen 
megszerezték a szén ldaknázási jogát. 

1896*ban szerződésileg megszerezték a diósgyőri vasgyár részére a Ra* 
distyán község határában előforduló szén ldaknázási jogát 919 hold 1235 
négyszögölnyi területen. 1896-ban megkezdték a gyertyánvölgyi teleprésznek 
láróművelei útján való fejtését; ezt 1912*ben be is fejezték. 

1897. év folyamán szerződésileg megszerezték a Parasznya község 
határában előforduló ásványszén ldaknázási jogát 1223 hold és 1281 négy
szögölnyi területen, miáltal a diósgyőri gyár rendelkezésére álló szénferület 
összesen 8584 hold és 121 négyszögölre bővült ki. Az említett fúrások elég 
kedvező eredménye után 

1898*ban megkezdték a perecest két ikeraknának mélyítését a Wies-
ner* és Adriányi*lelepek feltárása és lefejtése céljából, miután a Baross^akna 
a vasgyár céljaira nem tudott elegendő szenet termelni. Az I. számú aknát 
132 m mélységre mélyítették le, de egy vízdús homokréteg a továbbmélyítést 
rendkívül megnehezítette. 

1900*ban megkezdték a II. sz. akna mélyítését, az I. akna első szint
jét (a WiesneMelepen) kihajtották és a telep feltárását megkezdték. 1901*ben 
a Wiesner*lárók üzeme teljesen megszűnt. 19024>en a perecesi I. sz. aknát 
az említett veszélyes homokrétegb*:n 27 menyire kifalazták s az aknát 200'8 m 
mélységig mélyítették le. 

1908*ban a varbói határban levő (Üppai) szénterülefen kutatásokat 
végeztek; ezeknek eredménye azonban kedvezőtlen volt, úgyhogy a fo* 
vábbi kutatásokat beszüntették (2u). Radistyán határában 1909-ben négy 
fúrólyukat méryítetlek, amelyek mindegyike átfúrta a vastag (alsó) széntelepef; 
a fúrásokat 1910*ben folytatták. 

A Baross*akna művelési területével ÉNy felé szomszédos területen 
fúrásokkal megállapították az AdriányWelep tovább folytatódását; ennek fel* 
tárására és leművelésére 1912*ben a gyertyánvölgyi vasút mentén, a vasút 
fölött 5 m=rel magasabban egy tárót, az u. n. új tárót hajtották ki. 

A Radistyán határában korábban fúrásokkal megállapított széntelepek 
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lemélyítései a kedvezőtlen gazdasági viszonyok bekövetkeztekor abbanhagy
ták, sőt a már kész aknát is üzemen kívül helyezték. 

1924*ben a perecesi ikeraknak~öldálan omlások állottak elő, amelyek 
ellen kellően védekezni nem tudtak. Mivel az omlások az aknák létét vég* 
legesen veszélyeztették, azokat teljesen le is szerelték. 

A SZÉNTELEPEK. 
A diósgyőri m. kir. vas* és acélgyár által lefoglalt, részben üzemben 

tartott, vagy már leművelt terület Varbó, Parasznya, Diósgyőr, Üjdiósgyőr, 
Radistyán és Bábony határába tartozik. Ezen a területen három leművel* 
hető széntelep ismeretes. 

1. A z alsó, III., vagy A d r i a nyi*t e l e p. Vastagsága 2—3m. 
A telep a legrégibb fejtési területen, az Adriányi* és Frigyes*lárók területén 
tiszta és jó minőségű volt, ellenben a Scheuchenstuel nevű bányarészen 
meddő betelepülések léptek benne fel, úgyhogy egy része fejtésre érdemetlen 
volt. A Baross*akna művelési területén a széntelep általában jónak bizo* 
nyúlt, meddő alig fisztálalanííoíta. É felé a telepben levő meddő beágyazások 
vékonyodnak és nagyobbrészt el is tűnnek, D felé ellenben vastagszanak. 
Általában £ felé a telep minősége jobbnak bizonyult, míg D*re, a perecesi 
aknák felé gyengébb minőségűvé vált (1. a vegyi elemzéseket). A Baross* 
aknában a vegyi elemzésre vett szénminta vétele helyén, a déli mezőn 
2*80 m vastag volt a szenfelep, amelyben mindössze csak egy, kb. 1 cm*nyi 
meddő beágyazást észleltem a fekvőtől 1T0 m*re. A perecesi aknák által 
művelt szénterülefen a széntelep kb. 3 m vastagságú, itt azonban nagyobb 
számú és vastagabb meddő riolillufa beágyazás van benne. Itt általában a 
széntelepef három vékony meddő közbetelepülés négy leleprészre tagolja. Felül* 
ről számítva az első meddő réteg 30 cm*re van a telep főtéjétől, a második 
1 '5 m*re, a harmadik kb. 2'5 m*re. Az utolsó meddő beágyazás alatt még 
rendesen 30 cm vastag szén van. A meddő rioliftufa és agyagos beágya* 
zások általában csak néhány ujjnyiak, de a középső 2—3 dm*re is megvas* 
tagszik. A perecesi akna fejtési területén É*ra, a Baross*akna felé a telep 
minősége javult, D felé ellenben a meddő betelepülések vastagodása és meg* 
szaporodása következtében gyengébb minőségűvé vált, olyannyira, hogy 
néhol fejtésre érdemetlen volt. Hozzájárult még az is, hogy a telep egy része 
helyenkint elkovásodorí és így hasznavehetetlen volt. A legfelső 30 cm*nyi szén* 
réteget a bányászatnál a meddővel együtt meghagyták a főtében a főte bíz* 
fosítása végett. A tdep a Baross*akna fejtési területén nagy kiterjedésben 
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teljesen nyugodtan feküdt s általában csak kisebb vetődéseket állapítottak 
meg rajta. A keresztvágat vége felé azonban már nagyobb vetődések is jelent
keztek, így a déli ereszke táján egy 16 m*es vetődés van. Az Adriányi
telep kibúvása két helyütt ma is jól látszik. Egyfelől Parasznyától délre a 
főárok fenekén, a Töviskes*árok kitorkollásával szemben, ahol a fedőjében 
levő congeria*réleget is tanulmányozhatjuk jó feltárásban a kocsiút bemetszésé* 
ben. Felszínre kerül továbbá a telep a »Lippa« nevű dűlő egyik árkában, 
ahol 2 m vastagságban van meg. Fedőjében itt is jelen van a congeriaréteg. 

Az Adriányi*telep fölött kb. 118*90--123*80 m vastag (a Királykútnál 
kivételesen csak 102*68 m vastag) meddő rétegcsoport következik, amely 
főleg szürke agyagból áll. 

2. A k ö z é p s ő , II., v a g y W i e s n er--s zé n t e l e p 1 —1'2 m 
vastag, átlagos vastagságát azonban csak 1 m*nek vehetjük. A szén általa* 
ban tiszta, meddő beágyazástól mentes s jó minőségű. Mindössze a közepe 
táján mutatkozik helyenkint egynéhány mm*nyi meddő betelepülés. így a 
vegyi elemzésre vzü szénminta gyűjtési helye táján (a perecesi I. sz. akna, 
déli rész, 2. siklójában) a telep vastagsága 1.18 m volt s ebben, a fedőtől 
58 cm*re egy kis, 5 mm vastag, agyagos, meddő betelepülést láttam. 

Ezt a felepet az északibb részeken a Pálinkásvölgy fáján az I—IV. 
Wiesner* és a BálinWárók segélyével, a délkeletebbre eső, mélyebbre süly* 
lyedt táblákat pedig a perecesi aknák segítségével fejtették le. A radistyáni új 
aknában a szénfelep l'OO—1*40 m vastagságú. A telepben az akna fáján 
néhány meddő közbetelepülés jelentkezik, Ny felé ezek eltűnnek s csak egy 
vékony, néhány mm*nyi riolillufa rétegecske mutatkozik állandóbbnak. 

A Wiesner*telepnek a külszínen is több helyütt van kibúvása. A 
Pálinkás* és Bikkes*völgyekben kibúvások régóta ismeretesek voltak s eze* 
ken létesítették az első táróműveleteket, A Csányik*völgy felső részén a 
Berta* és Irén*tárók szintén a Wiesner*telepet tárták fel és fejtették. 

Parasznyától DK*re, a »Hagymás« felől Ny*ra lejövő u. n. Töviskes 
völgy déli oldalán kibukkanó vékony, palás széntelep valószínűleg szintén a 
Wiesner*leleppel lesz azonos. Radisfyán község déli végén, az egyik árok 
alsó részén kibukkan 1 m vastagságban a Wiesner*felep. A fekvőjében 
szürke, homokos agyag, fedőjében egy ostreapad látható, amely fölött szürke 
és sárga agyag és homok váltakozása következik. 

A Wiesner*felep fölött kb. 86 m vastag, agyagból és homokból álló 
meddő réfegcsoporl következik. Föléje telepszik 
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3. A fe l ső , L, v a g y M á t y á s - s z é n f e l e p , amely átlag 1 m 
vastagságú. Ennek a telepnek a kibúvásait ismerték a perecesi völgyben, a 
mai perecesi bányakolónia táján s az ismert kibúvásokon létesített tárókkal 
kezdődött a bányászat az egész diósgyőri szénlerületen. Ennek a lelepnek 
anyaga silány minőségű volt s ezért művelését csakhamar abbanhagyták. D felé 
az Erenyő*völgy kilorkollásánál az Erzsébet*aknával, a Pálinkás-völgyben a 
Procop* és TamásWárók által, a Köpűs*völgyben a Görgey- és Borbála*tárók 
által tárták fel e telepet. LÁNG MIKSA főfelügyelő úr közlése szerint az eg-
resvölgyi fúrás környékén kis tárót hajtottak a Mátyás-felepre s a kitermelt 
szenet a fúrás szükségleteinek fedezésére használták fel. 

A SZÉN MINŐSÉQE. 

A diósgyőri szénlerületen fejtett három széntelep anyagának minősége 
más és más. A legjobb minőségű és legmagasabb kalória értékű általában 
az alsó, vagy Adriányi*íelep szene. Ez a telep a legjobb minőségű 
Varbó határában az Adriányi* és Frigyes*fárók területén volt, ahol fűtőér
téke a 4000 kalóriát is elérte. Igen jó minőségű a telep a Baross-akna ferüle* 
tén is és pedig az északi fejtési területen tisztább és jobb, délfelé ellenben 
gyengül. A perecesi aknák fejtési területén a telep minősége az előbbinél 
gyengébb s itt is folytatólagosan északról—dél felé gyengül a meddő betele
pülések felszaporodása és megvaslagodása következtében. A Scheuchenstuel 
nevű bányarészen a meddő betelepülések megvasfagodása miatt a telep egy 
része nem volt alkalmas a lefejtésre. 

A Wiesner*telep szenének minősége az előbbinél kisebb értékű, azon* 
ban előnye, hogy minősége általánosságban egyforma volt. 

Leggyengébb minőségű volt a felső, vagy Mátyás*telep szene, amely 
ugyan elég szép darabosan törő volt, de alacsony fűtőértéke, nagy salak
és kéntartalma miatt vasgyárfási célokra alkalmatlannak bizonyult. 

A két első, fejtés alatt álló telepben elkovásodott s ennek következte* 
ben használhatatlan részletek is vannak, de csak igen alárendelten. 

Az alsó, Adriányi*felep szene feketésbarna, néha fénylő, karca is sötétebb 
barna, törése nagyobb és apróbb darabos. Zárt helyiségben hosszabb ideig 
el lehet raktározni. HOSZTJÁK A. bányafőfelügyelő úr közlése szerint kellő 
szellőztetés mellett úgy a szabadban, mint fedett csúzdákban, önbegyulladás 
veszélye nélkül halmozható, illetve raktározható 2—2'5 m magasságig, álfa* 
Iában 4 m széles és 2'2 m magas prizmákban. Hosszú sárga lánggal ég s 
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elégése uián porszerű hamu marad vissza, összesülő salak csak akkor kép* 
ződik, ha a hamut nem távolítják el, hanem a hamura halmozzák az el* 
égetendő szenet. 

A Wiesner*felep szenének színe és karca világosabb barna, egyes 
részeiben néha fás szerkezetű. Törése közepes nagyságú darabos. Zárt és 
nyílt helyiségben HOSZTJÁK ALBERT bányafőfelügyelő úr közlése szerint olyan 
természetű, mint az Adriányi*telep szene. Hosszú sárga lánggal ég el s 
elégése után porszerű hamu marad vissza. Salak ugyanolyan körülmények 
között e telep szenéből is képződik HOSZTJÁK főfelügyelő úr szerint, mint 
ahogy ezt az AdriányMelep szenénél felemlítettem. 

LÁNG M. főfelügyelő úr közlése szerint 1924*ben a különböző helye* 
ken (Perecesen a két telepen, a Baross*aknában, az új táróban és a radis* 
fyáni aknában) és különböző széntelepekből termelt szénnek átlagosan kb. 
40%*a darabos szén, 40%*a rostált aknaszén és 20°/o*a a 20 mm--en 
alul levő szemnagyságú dara és porszén volt. 

A széntelepek anyagára vonatkozó vegyi elemzéseket elég bőséggel 
találunk az irodalomban. K. R. V. HAUER (T218-9) 1865*ben tizenöt elem* 
zést közöl a diósgyőri szénterűletről, a következő nevek alatt: Köpűsvölgy, 
Lippavölgy, Bikkesvölgy, Csirikosár, Andóforrás, Parasznya, Pálinkavölgy 
(3 elemzés), Perecesvölgy és ötöt a Wiesner*bányákból. Az általa megadott 
kalóriaérték, miután a vizsgálatot BERTHIER módszere szerint végezte, csak 
közelítő értékű. 

GRITTNER A. (4) négy elemzést közöl Diósgyőr (Parasznya) akna* 
szén jelzéssel; nincs megadva, hogy az elemzés melyik telepből, melyik 
bányából vett szénre vonatkozik. A kalóriaérték 3Z36 és 4454 kai. közt 
ingadozik. 

KALECSDÍSZKY S. (II189) három elemzést közöl: 
1. Wiesner*bánya, Wiesner*telep, fűtőértéke: 3795 kai. 
2. Baross*akna, Adriányi*telep déli oldal, I. sikló: 4318 kai. 
3. Baross*akna, Adriányi*telep északi rész, IV. sikló: 4295 kai. 
Ezenkívül KALECSTNSZKY, a HAUER és GRITTNER féle elemzések ismétlé* 

sén kivül még két más elemzést is közül. 
Az én begyűjtött szénmintáimat DR. EMSZT KÁLMÁN m. kir. főgeo* 

lógus*fővegyész úr és SŰRŰ JÁNOS vegyészmérnök úr a következő eredmény* 
nyel vizsgálták meg: 
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1. Az alsó, vagy Adriányi--telep a Baross*akna deli részéből. (Gyűj* 
törtem 1924. IX. 11.) Elemezte EMSZT K. 

100 súlyrészben van: Kísérleti fűtőérték: 3559 kalória. 
C 38'49 °/o Számított fűtőérték 3620 
" 3'34 S, hamu és HaOmentes anyagokra 
O 11'74 átszámítva: 
N 1-32 C rOl2°/o 
S 252 H 609 
Hamu . . . . . . . 2295 O 2139 
HaO . . . . . 1964 N 2'40 

10000% 10000 °/o 

2. Perecesi akna, II. szint, ereszkei 3. sikló északi 7. nyilam, alsó, 
vagy AdriányUielep. Gyűjtöttem 1924. IX. 10.) Elemezte: SŰRŰ J . 

100 súlyrészben van: Kísérleti fűtőérték: 3452 kalória 
C • 38*66 °/o Számított fűtőérték: 3586 kalória 

2 9 S, hamu és EfeOmenies anyagokra 
vJ . . . . . . . . 8'86 átszámítva: 
N r i 3 C T"4-43 D/o 
S 3-17 H 633 
Hamu 15-99 O 1706 
HaO 28-90 N • 2'18 

100.00 °/o 100-00 °/o 
3. Perecesi akna, déli rész II. sikló, középső, vagy Wiesner*telep. 

(Gyűjtöttem 1924. IX. 10.) Elemezte: EMSZT K. 
100 súlyrészben van: Kísérleti fűtőérték: 3654 kalória. 

C 41-29 °/o Számított „ : 3852 » 
H 2'62 S> hamu és HaO*mentes anyagokra 
O • 12*84 átszámítva: 
N 1*77 C 70*56 % 
S 1T9 H 447 • 
Hamu 17*42 O 2194 
H2O 22*27 N 3*03 

ÍOO'OO °/o 100-00 °/o 

A szénfelepek fejtésénél helyenldnl kisebb-nagyobb n e h é z s é g e k 
merültek fel.. Amíg a Baross«akna területén úgyszólván semmi nehézségbe 
nem ütközött a bányászat, addig ugyanennek a telepnek a feltárása s fejtése 
a perecesi aknában már igen nehéz volt az óriási talpnyomás miatt. A folyo
sók talpa gyorsan felnyomult s oldalai is összenyomódtak, úgyhogy a folyó* 
sók csakhamar jelenfékenyen összeszűkültek s a vastag ácsolafgerendák rövid 
idő (1—2 hét) alatt összeroppantak. LÁNG M. főfelügyelő úr közlése szerint 
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a lágy fekvő agyagos réteg a vágatokban felduzzadt, azonkívül oldalnyomás 
is állott elő, úgyhogy amíg egy*egy fejtési nyilamot lefejtettek, 6—10*szer kel* 
lett azt újra kihajtani. Kiemelendőnek tartom azt a körülményt, hogy azok a 
vágatok, ahol a talp felnyomulását észre lehetett venni, tapasztalásom szerint 
(1916.) teljesen szárazak voltak, tehát nem a víz hozzájutása okozta a kő* 
zetek felsajíolódásáf, hanem, úgy látszik, kizárólag a nyomás. 

A nagy nyomás miatt a főszállító folyosón 1916. táján vasfraverzeket 
kezdtek alkalmazni. Eleinte 2—2 m távolságban szerelték fel a traverzeket 
négyszögű szelvényben, de miután ezeket is elgörbítette a hatalmas nyomás, 
utóbb V2—V2 m*kint állították be a vasácsolatot. 

A Wiesner*felep fejtése a perecesi bányamezőn, miután nyomás nem 
volt, semmiféle nehézségbe nem ütközött. 

Figyelemreméltó, hogy a Wiesner* és Adriányi*széntelepek között egy 
vízdús homokréteg van, amely, úgy látszik, eléggé általános elterjedésű. Az 
I. sz. perecesi akna mélyítésénél ez a vízdús réteg nagy nehézséget oko* 
zott. Kb. 130 m táján a külszín alatt rájutottak a vízzel felt rétegre s ez a 
mélyítést rendkívül megnehezítette (222). A vízdús homokos réteget 21 m 
vastagságban kifalazták (235). A légakna 146 m mélységben érte el a víz* 
dús homokréfegef. Ekkor egy 84 m mély fúrólyuk segélyével a vizet lebo* 
csátották s az aknát továbbmélyítették. Ugyanezt az alsó széntelep fölött 
40 m*nyire fekvő, víztartalmú homokréteget a Radistyán határában végzett 
fúrások mindegyike átfúrta. Az ezen a területen lemélyítendő aknára nézve 
tehát eleve feltételezhető, hogy úgy, mint a perecesi akna mélyítésénél, itt 
is sok nehézséggel kell majd megküzdeni (2es). Meg kell jegyezni, hogy a 
radistyáni aknát eddig csak a Wiesner*íelepig mélyítették le. 

Ügy látszik, hogy a tűzveszély esete sincsen teljesen kizárva a diós* 
győri széntelepeknél. Erre utal az az adat, hogy 1913*ban az Adriányi*telep 
északi I. számú sikló mezejében öngyulladásos tűz ütött ki s a tűzfészek 
kiszedése sok akadályba ütközött (1978B). 

A SZÉNTELEPEK ELTERJEDÉSE. 
A varbó—parasznyai völgy mentén az oligocén rétegcsoport bukkan 

ki s erre, valamint a gyertyánvölgyi felső eocén mészkőre rátelepszik a középső 
miocén széntelepes rétegcsoport, amely innét DK, K és ÉK felé tovább* 
húzódik. Ezenkívül Ny felé is fellép (a »Lippa« dűlő táján) újból a szén* 
telepes rétegcsoport, amely innét Ny*nak Tardona—Mályinka felé és ÉNy*nak 
Sajókazinc felé továbbhúzódik. 
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Az Andóbikk—Berektető vonulatában az oligocén és eocén rétegek 
fölött települt az a l só , v a g y A d r i á n y i s z é n t e l e p , amely itt a 
völgyek talpa fölött feküdt s láróműveletekkel már lefejtették. Elterjedését a 
Gyeriyánvölgy s ennek északi folytatása megszakítja; azon túl K és DK 
felé továbbfolytatódik s mindjobban a mélybe vonul. A völgyek feneke alatt 
lévő részt a Baross*akna fejti le ezen a tájon. Keletebbre haladva az egres* 
völgyi fúrólyuk 173*8 m mélységben 2*58 m vastagságban (külszín kb. 
200 m 1. sz. f.) s még keletebbre a királykúti fúrásban 255.08 m mélység* 
ben 2'20 m vastagságban (külszín kb. 178 m. t. sz. f.) fúrták át az Adri* 
ányUtelepet. 

DK felé a perecesi akna mellett mélyített fúrásban a külszín alatt 
(kb. 150 m t. sz. f.) 216'05 m mélységben 2'95 m vastagságban volt jelen 
ez a telep. 

I n n é t dél , d é l k e l e t és d é l n y u g a t i é lé e t e l e p min* 
d e n e s e t r e n a g y t á v o l s á g o k i g t o v á b b h ú z ó d i k . 

Nyugat felé a »Lippa« nevű erdőrészlet egy árkában (Halastó) ennek a 
telepnek kibúvását is megfigyelhetjük 1*2 m vastagságban. 

A telep felkutatása céljából a kibúváson tárót hajtottak s a közelben 
több fúrást mélyítettek. A fúrások eredménye a következő volt: 

1. A Harica*völgyben a IV. sz. fúrólyukban a széntelepet a külszín 
alatt 84*80 m mélységben 2*60 m vastagságban harántolták. 

2. A »Békató«*nál mélyítették a II. sz. fúrást. Ez a fúrás 125 m 
mélységig széntelepet nem harántolt. 

3. A »Papharaszt« völgyben az I. sz. fúrólyuk a térszín alatt 20*90 m 
mélységben 1*50 m vastag széntelepet hatolt át. 

4. A »Lippa« dűlőben, az említett szénkibúvás közelében, attól délre 
kb. 100 m*nyire mélyítették a Ül. sz. fúrást, amely 63*50 m mély volt; ennek 
alsó része jellegzetes középső oligocén kiscelli agyagban mozgott, széntelepet 
azonban nem hatolt át. 

Mivel a fúrási eredmények ennyire változók voltak, a területet erőseb* 
ben zavartnak, vetődöttnek kell feltételeznünk. Emiatt a vasgyár a terület fel* 
tárásának tervétől el is állott. Feltételezhetjük, hogy ez a telep, esetleg a 
középső telep is ÉNy felé, a magasabb dombvidéken szintén megvan. Mivel 
azonban ez a terület, a Péterné*tető, Bakortás, Cserestető stb. andezitbreccsával 
és tufával fedett, amely nyilván helyben kitört, explozív természetű képződ* 
meny, számításba kell vennünk azt is, hogy a terület alatt a széntelepek, ha 
jelen vannak is, erősebben zavartak lesznek. 

9* 
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A k ö z é p s ő , v a g y W i e s n e r * t e l e p elterjedése az előbbinél 
kisebb, miufán a Gyerryánvölgy, Baross*akna, Varbó és Parasznya tájá
ról, (ahol a legmélyebb telep jut közel a felszínhez), a denudáció már eltávo* 
lította. A Wiesner*felep a Granzenslein*altáró ÉNy*i vége fáján kezdő* 
dik, ahol az egykori fáróművelefek segélyével már leművelték. Csapásirányban 
DNy felé, a Csányik*völgy legfelső részén bukkant megint fel a külszínre, 
ahol a Berta* és Irén-tárókkal fejtették egyideig. Innét DK felé haladva a 
Wiesner*telep mindig mélyebbre kerül, közben néhány vetődés is szeldeli, 
míg végre a perecesi aknák táján a külszín (kb. 150 m t. sz. f.) alatt 
93'4 m mélységben fekszik. 

Innét tovább DK felé, továbbá D és K felé még jobban a mélybe 
süllyed. É felé haladva ennek a telepnek a Töviskes völgyben van kibú* 
vasa, majd Radistyán mellett, a községtől D*re levő árokban. Ettől a 
tájtól K felé, a lankásan D felé dűlő telep lassankint a mélybe vonul és 
nyílván vetődések is szeldelik. A radistyáni aknában már a külszín (kb. 
260 m t. sz. f.) alatt 115 m mélyen ( = kb. 145 m t. sz. f.) 1*20 m vas* 
tagságban, az egresvölgyi fúrásban (külszín kb. 200 m t. sz. f.) 50 m mé* 
lyen a külszín alatt ( = 1 5 0 m t. sz. f.) 1*4 m vastagságban s a királykúti 
fúrásban (külszín kb. 178 m t. sz. f.) 152'1 m mélyen a külszín alatt ( = kb. 
26 m t. sz. f.) fekszik s 3 m vastagságban konstatálták jelenlétét. A Wies* 
ner*telep tehát K, DK és D felé nagy és általános elterjedésű lehet a fel* 
szín alatt. 

A fe l ső , v a g y M á t y á s * t e l e p b ő l az ÉNy*i részeken még 
több denudálódotl el, mint a Wiesner*telepből. É*on a dombok felső ré* 
szében van meg. így az egresvölgyi fúrólyuk táján kis táróval fel is tárták. 
Ezenkívül megfúrták a radistyáni IV. és VI. sz. fúrásokban, 49 és 20 m 
mélységekben s a királykúti fúrásban 76 m mélységben a térszín alatt. Még 
északabbra Lászlófalva mellett van a kibúvása. Délebbre viszont a Pálinkás* 
völgy legfelső részeiben volt meg a kibúvása, ahol a Procóp* és Tamás*tárókat 
hajtották rájuk. Innét DK felé haladva azután a Mátyás*felep általános el* 
terjedésűnek mondható, néhol azonban jelentékenyen elvékonyodik [pl. a 
Péch*aknában csak 0*2 m*nyi volt (6301)]. A perecesi bányatelep táján fel* 
tárfák a Mátyás*, János* és Franciska*fárók segélyével s délkeletebbre, a 
völgy alá süllyedt részletét az Erzsébet*akna által. A Köpűs*völgyben pedig 
a Qörgey*tárók, alsó részén a Borbála*láró tárta fel. DK felé ugyanezt a 
telepet a MÁNIK féle fúrások, a Nagy Erenyő és Lyukó*völgyek táján a völ* 
gyek talpa alatt kb. 30—70 m mélységben állapították meg. Miskolc hatá* 
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rában pedig a régi katonai lövölde mellett a Beleg*völgyben mélyített s kb. 
165 m t. sz. f. magasságban kezdett fúrás a külszín alatt 103'9 m mélység* 
ben érte el a valószínűleg a Mátyás*feleppel azonos telepet. Ennek a telep* 
nek fekvője zöldesszürke agyag, fedője kövületben dús szürke agyag volt. A 
széntelep vastagsága a befegvölgyi fúrásban a bányahatóság közlése szerint 
1*47 cm volt. 

Ha viszont délebbre haladunk a széles diósgyőr—miskolci völgy felé, 
a szénfelepek megint felemelkednek és megszaporodnak. így már HANTKEN 
M. 187"6*ban leírja (6302), hogy a perecesi völgynek a diósgyőri völgybe 
való forkollásánál mélyített fúrólyukban a külszín alatt 17*6 m mélységben 
1'3 m vastag szénfelepet, ez alatt 16'2 m*nyire 1'3 m vastag telepet, végül 
ez alatt 9'2 m mélységben l'O m vastag szénfelepet harántolíak. Ugyanő 
felemlíti, hogy a Miskolcra vezető út mellett (pontos hely megadása nélkül) 
mélyített fúrólyukban 29 m mélységig ö t s z é n t e l e p e t harántolíak, 
amelyek vastagsága 0'9 és 4'0 m közt váltakozott! 

Szintén HANTKEN írja, hogy a Csánik*vögyben (pontos hely megadása 
nélkül) mélyített fúrólyukban a külszín alatt 12'5 m mélyen az első l ' l m 
vastag széntelepet harántolták. Ez alatt 1*3 m*rel a második 1*6 m vastag 
széntelepet, a második alatt 2*1 m*rel a harmadik 2*1 m vastag széntelepef, 
végül a harmadik alatt 47'1 m vastag palás agyag átfúrása után 1*5 m 
vastag széntelepef harántolták. 

A szénlelepek megszaporodását tapaszfalták a »Diósgyőri Szénbánya 
R.*T.« közelben levő területének a fúrásainál is. (Lásd alantabb a 139. oldalon)! 
Ez a körülmény a medencepart, a régi hegység közelségére vezethető visz* 
sza; ennek közelében, a Diósgyőr táján levő öbölszerű bemélyülésben, 
úgy látszik, jobban és ismételten alkalom nyilt széntelepek kiképződésére^ 
Ezeket a telepeket e miatt a perecesi és Baross*aknai telepekkel nem lehet 
párhuzamosítani. 

Itt még a következő adatokat kell felemlítenem: LÁNG M. főfelügyelő 
úr közlése szerint a perecesi vasút mellett, az országúti őrház tájékán egy 
kútban 6 m mélységben í m vastag széntelepef harántolták. 1881*ben 
Diósgyőrött a plébánia templomtól keletre, a Szinva medrében a szabályozó 
mérnök széntelepre bukkant (14253). A Diósgyőrtől DNy*ra eső kis medence* 
részletben MANIK S. számos fúrást mélyített s a széntelepet csakugyan sok 
helyütt harántolta is kis mélységben, azonban a telep minősége igen 
változó volt, néhol elmeddősödött, azonkívül a fedőréteg vékonysága és alkal* 
matlan volta miatt sem célszerű bányászkodásra ez a terület. (Lásd alantabb 
a 144. oldalt). 
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Kissé keletebbre, a diósgyőri vasgyár területén, az 1916. táján végzett 
nagyobbszabású építkezések alkalmával ALLENDER ny. igazgató úr közlése 
szerint, a felszín alatt 6 m-nyire 1*5 m vastag széntelepre bukkantak. D 
felé, a görömbölyi Tapolca*fürdő közelében, attól ÉNy*ra, a Kisköves* 
hegytől délre találjuk a középső miocén szénnek eddig ismert legdélibb nyo* 
mait. A M. Á. K. mészkőbánya munkásfelepe felé lemenő völgyecskében 
több kutaíóakna hányóját látjuk, amelyeken az Osírea (Crassosirea) crassis* 
sima LAM. példányokon kívül szén és szénpala darabok is elég bőven he
vernek. Néhai WEISZKOPF ADOLF miskolci lakos 1916*ban történt közlése 
szerint ezeket a kutatásokat ő foganatosította 1900. fáján, de az eredmény 
nem volt kielégítő, mivel kb. 20 m mélységben csak 20 cm*nyi barnaszénre 
akadtak. Ez az adat azonban annyiban figyelemreméltó, hogy annak alapján 
arra lehet következtetni, hogy a vasgyár és a görömbölyi szénkutatások közé 
eső területen, a Ládi erdő, örömhegy, Komlósvölgy táján egy, esetleg több 
széntelep aránylag kisebb mélységben jelen lehet. Sőt, mivel a középső mio* 
cén rétegcsoport a hegység szélén még tovább D felé is folytatódik, a 
jövőben a déli rész is, a Leányvár táján kutatásra érdemes terület lesz. 

A széntermelést az utóbbi időben a következő bányaműveletek szol* 
gálfák s részben még ma is szolgálják: 

1. A B a r o s s * a k n a . A Baross*aknát 1882*ben kezdte a vas* 
gyár mélyíftetni az AdriányUfelep mélyebben fekvő részeinek feltárása és le* 
művelése céljából. Ez az akna a szénfelepet 36 m mélységben harántolta. Az 
aknában 45 m mélységig két szintet telepítettek, amelyekből a széntelep fel* 
tárását hajtották végre É és D felé. A két szint közül az alsó, a Belházy* 
szint Parasznya község közelében, mint Belházy*táró lyukadt a külszínre s 
ekkor mint altáró a bányavizek levezetésére is szolgált (I54). Az aknát 
utóbb továbbmélyítefték 105 m mélységig s belőle még két szintet hajtottak 
ki. Ezek közül ma az alsó, a 4. szint van üzemben, amellyel a majdnem 
vízszintessé váló széntelepet nagy kiterjedésben már lemüvelték. Mivel újabb 
szint már nem telepíthető és a szállítás a nagy távolságok következtében körül* 
menyessé vált, az akna üzeme nemsokára megszűnik. HOSZTJÁK főfelügyelő 
úr közlése szerint a Baross*aknával kb. 750—800.000 tonna szenet lehet 
még lefejteni. Az akna legfeljebb 2 és fél évig lehet még számottevő tényező; 
a folyton csökkenő termelés mellett kb. 5—6 évig lehet életképes. 

A fejtett szénfelep 2—3 m vastag s általában jó minőségű. 1914. előtt a 
rendes napitermelés kb. 8001 volt; a háború alatt lecsökkent 4501 napi átlagra, 
kivételesen volt 500 fonna termelés is. Azóta a termelés megint emelkedett. 
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2. Meg kell itt emlékeznem arról, hogy a legutóbbi időkig a perecesi 
bányakolónia mellett 1898*ban mélyített p e r e c e s i * a k n á k szintén jelen
tékeny mértékben hozzájárultak a széntermeléshez. Ezeket az aknákat a 
Wiesner* és az Adriányi*telepekre telepítették; előbbire 132 m mélységben 
az aknából egy 250 m hosszú meddő fedővágatot hajtottak ki, az utóbbira 
pedig 212 m*ben hajtottak ki fedővágatot. 

Az Adriányi-telep az akna fejtési területén, különösen D felé jelenté
kenyen romlott, úgyhogy néha egyes részletei fejtésre érdemetlenekké váltak. 
Ezenkívül a rendkívül erős nyomás is hátráltatta az alsó telep fejtését. A 
perecesi aknákból 1914. előtt naponta átlag 500 tonna szenet termeltek, a 
háború alatt (1914—1918.) azonban csak kb. 350 tonnát. A háború után 
kissé emelkedett a széntermelés, míg végül 1924*ben az egyik akna oldala* 
nak omlása következtében az egész üzemét meg kellett itt szüntetni. 

3. A Szi. Isiván*táró. ABaross*aknáfól DNy*ra, kb.300 m*re a 
Gyertyánvölgy felé vezető vaspálya fölött kb. 5 m*re fekszik az egykori »új táró«, 
amelyet az Adriányi*ielepnek magasabbra emelt részére telepítettek. Az 
AdriányWelep a Baross*akna által lefejtett területről megszakítás nélkül fel* 
emelkedik, úgyhogy ez a rész táróval fejthető. A széntelep itt nagyjából me* 
denceszerűleg települt a fekvő eocén mészkő és konglomerátum fölött, de 
utólagos kisebb vetődések ismételten megzavarták. D felé a széntelep gyor* 
san emelkedik és egyszersmind elmeddősül, ugyancsak Ny felé is, amerre 
kibúvása is van. A S2énlelep 1 '5—2 m vastag, de néha a 3 m*l is 
eléri. A tárót déli irányban hajtották ki s belőle keleti és nyugati irányban 
haladó vágatokkal tárták fel az elért ieleprészeket. Mivel azonban a telep 
egy része a táró szintje alá esett, továbbá azért, hogy a bányavizeket köny* 
nyen le lehessen csapolni, az említett főtáró szintje alatt 7 m*rel másik tárót 
hajtottak ki, amely ugyancsak D*i irányban halad. A műveletek déli végén 
egy 30 m*es légakna közvetíti a légcserét. A széntelep fekvőjében ezen a 
területen helyenldnt kvarckonglomerátumot, helyenkint felső eocén mész* 
követ falálunk, a kettőt néha vékony agyagréteg választja el egymástól. A 
telep fedője kövületben dús agyagmárga. 

A Szt. István tárót 1912. oki. 2*án kezdték hajtani s havonta ele* 
inte átlag 1000, jelenleg 1500—1800 tonna szenet termelnek belőle. Ez a 
táró is 1 — 1V2 év alatt kimerül. 

4. A r a d i s t y á n i ú j a k n á l a Hagymástető D*i oldalán, az egy* 
kori II. sz. fúrólyuk helye közelében telepítették. 1922. májusában kezdődött 
a segédakna mélyítése, amely a jövőben légakna gyanánt van hivatva szol* 
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gálni; befejezlek 1924*ben. Az akna mélyítésekor különösebb hátráltató 
mozzanat nem merült fel. Egyidejűleg kiépítették a Lyukó*völgy mentén a 
perecesi keskenyvágányú vasúiból kiágazó iparvasutat. A segédakna 115 m 
mély. A segédakna közelében 1924*ben megkezdték körszelvényben a fő* 
szállítóakna mélyítését modern berendezéssel. Ennek továbbmélyítését azon* 
ban egyelőre beszüntették s egyelőre csak 6 m mélységre hatoltak vele. 

A segédakna alján átlag 1'20 m vastag széntelepre jutottak. A telep 
megfelel a Wiesner*telepnek, Ny felé emelkedik, K felé süllyed. 1924. 
augusztusában a csapás mentén és Ny felé siklókkal kezdték feltárni. Az 
aknától Ny felé egy ÉÉK—DDNy*i irányú vetődést állapítottak meg, amely 
az akna táján 11 m*rel lejjebb vetette a Ny felé eső szénláblál. A szén* 
telep közvetlen fekvője helyenkint zöldesszürke homok, néhol azonban 
zöldesszürke agyag, vagy agyagos homok. Lejjebb, kb. 60—70 cm*re a 
széntelep alatt ostreapad jelentkezik. A széntelep vastagsága 1 —1*4 m között 
ingadozik. Az akna táján több és vastagabb meddő közbetelepülés van benne, 
míg Ny felé tisztábbá válik a telep s csak egy vékony rioliftufacsíkot talá* 
lünk benne, amely állandónak látszik, néha ugyan ez is egészen eltűnik. A 
szénfelep közvetlen fedője helyenkint kisebb kiterjedésű ostrealencse, vagy 
pad, többnyire azonban kb. 1'80 m vastag agyagréteg, amire kb. 4 m*es 
homokréteg következik. E homok vizet is tartalmaz, amely a vetődések men* 
tén s oly helyeken, ahol a közbülső agyagréteg esetleg beszakad, a vága* 
tokba is bejut. Az ilyen módon a bányába kerülő vízmennyiség ezidőszerinl 
még csekély. 1924. augusztusában 8 óránkint kb. 60 m3 gyűlt össze, ame* 
lyet egy órai szivattyúzással távolítottak el. 

Eddigelé lefejtették a következő szénmennyiségeket: 1860*ban HAUER 
szerint (T219) 13.000 mázsát; TRIBUS szerint (29) 1868*ban 130.937, — 
1869*ben 224.833, - 1870*ben 320.632, - 1871*ben 417.382, - 1872* 
ben 593.736 mázsát. Ugyancsak TRIBUS szerint 1873*ban a diósgyőri vas* 
gyárnak 1,906.688 négyszögöl adományozott területe volt. DÉRY (leo) rész* 
letes statisztikáját adja a diósgyőri szénbányák termelési és munkásviszonyainak 
1867*lől 1898*ig bezárólag. Erre itt csak ráutalok, a statisztikai adatokat itt 
megismételni szükségtelennek tartom. Mindössze azt jegyzem meg, hogy a 
TRiBUS*féle és a DÉRY*féle (1868—1872) adatok közt több*kevesebb eltérés 
van. DÉRY t. i. állandóan valamivel kevesebb széntermelést mutat ki, mint 
TRIBUS. KALECSMSZKY szerint (llisv) 1897*ben 315.733, — 1898*ban 
310.187, — 1899-ben 323.161 tonnát termeltek ki; 1901*ig kitermeltek 
a három széntelepből KALECSINSZKY szerint összesen 3,501.793 tonnát. PAPP 
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K. (19?86) szerini 1910-ben 340.180, — 1912-ben 364.969, — 1913-ban 
324.798, 1910-ig pedig összesen 7,226.177 tonnnát termeltek ki. 1913-ban 
és 1914-ben kb. 400.000 fonnál lermeltek évente, 1915*161 kezdve azonban 
a termelés alábbszállotl, évente átlagos 250.000 tonnára. A legutóbbi né
hány év alatt — különösen a perecesi aknák megszűnte óta — még ez a 
termelés is alábbszállotl. 1925. végéig kitermeltek tehát összesen mintegy 
11,000.000 tonnát. 

HOSZTJÁK ALBERT bányafőfelügyelő úr közlése szerint a Baross-aknán 
az utolsó években a következő szénmennyiségeket termelték ki: 1924-ben 
79.662, - 1925-ben 86.199, - 1926-ban 122.526, — 1927-ben 168.077 
és 1928-ban 167.193 tonnát. A perecesi aknából 1924-ben 82.392 és 
1925-ben 41.269 tonnát. 1925. óta 1928. végéig tehát mintegy 458.000 
tonnát, vagyis összesen eddig kb. 11,458.000 tonnát termeltek ki. 

2. A » Diósgyőri Szénbánya R.-T.« szénterülete. 
I. FÖLDTANI VISZONYOK. 

A »Diósgyőri Szénbánya R.-T.« szénterülete Diósgyőr községtől É-ra 
esik s a Baráthegy, Fazekashegy, Kis- és Nagybakoshegy s a Pecér-dűlő 
területén fekszik, amelyeket a középső miocén helvétien rétegei építenek fel. 
Ennek a rétegcsoportnak a legalsó rétegei a fúrások révén váltak ismére* 
lessé. A legmélyebb fúrás, amelyet a függélyes akna közelében mélyítettek, 
a következő rétegeken hatolt át: legalul, a térszín alatt 95'7—101*5 m-ig 
terjedő mélységben aprószemű homokos kavicsot fúrtak át, amelyben szén
darabok is akadtak. E fölött 91'7—95'7 m közt 4 m-nyi szürke agyag, a 
83*5—91'7 m közt 8'2 m-nyi kavics, az 55—83'5 m közt 28'5 m-nyi 
szürke agyag, fölötte 0'56 m-nyi homokkőpad, majd a 47'40 m—55*75 m 
közt 8*35 m vastag szürke homokos agyag, erre 0*75 m-nyi homokkőpad, 
majd a 44*70—46*65 m közt 1*95 m vastag szürke agyag következik, 
amelynek felső része kövületekben igen dús. Erre telepszik az alsó szén-
telep 1*30 m vastagságban. Az alsó széntelep fölött a 37*75—43*40 m 
közt 5*65 m vastag kövületben dús agyag következik; itt egy 10 cm-es 
szénsáv telepszik közbe, majd a 33*75—37*75 m közt 4 m vastag szürke 
agyag s erre a 32*65 m mélységben az 1 '20 m vastag k ö z é p s ő szén-
l e l e p jelentkezik, amelyre 0*65 m-nyi osfrearéteg, majd erre a 17*3—32 m 
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közt 14T0 m*nyi szürke agyag, végül az agyagra a fe l ső , művelés alatt 
álló s z é n t e 1 e p telepszik. A középső, vagy II. széntelep fedőjében lévő 
szürke, csillámos homokos márgában a Cardium (Cerasíoderma) sociale 
KRAUSS, a Potamides (Pirenella) moravicus M. HORN. var. molluszkum 
fajok s a Clupeidák*hoz tartozó hallenyomatok fordulnak elő. 

A Xm. fúrásban, amelyet a Baráthegy DK*i nyúlványán 191*32 m 
t. sz. f. mag.*ban kezdettek, ugyanezt a három fejtésre érdemes széntelepet 
keresztezték és pedig a külszín alatt 32 T m mélységben az 1 m*nyi alsó, 
24'10 m*ben az 1*10 m-nyi középső és 7*30 m*ben az 1*20 m*nyi felső 
széntelepet. Ezeken kivül még 28 m mélységben egy 30 cm*nyi vékony 
telepecskét is átfúrtak. A széntelepeket a fúrás adatai szerint uralkodólag 
szürke márgás agyagrétegösszletek választják el egymástól. 

Tényleg feltárva legalsó rétegekként a felső széntelepet kísérő rétegeket 
volt alkalmam megvizsgálni. A szénlelep közvetlen fekvője kövületben dús 
szürke agyag, igen sok Melanopsis (Lyreaea) cfr. narzolina BON., Melánia 
Escheri BRONG., Neritina (Clithori) picia FÉR. és Potamides (Clava) bidene 
tatus GRAT. héjjal. Ez a réteg csak 1—2 dm vastag s alatta zöldesszürke 
homok következik, amely néha keményebbé válik. Ebben elszórtan Méla* 
nopsis (Lyreaea) cfr. narzolina BON. héjjai fordulnak elő. Néha a homok és a 
melanopsisos agyag közé egy ostrealencse is telepszik. 

A széntelep vastagsága általában 1*00 m*nyi; benne a talptól 
25—30 cm*nyire 5—10 cm vastag meddő agyagbetelepülés fekszik. A telep* 
ben néha elkovásodott részletek is vannak. 

A széntelep fedőjében 1—2 ujjnyi ostrearéteg jelentkezik, ez azonban 
néha egészen eltűnik, de viszont néha 2—3 dm*re is megvastagszik. Az 
ostrearéteg fölött szürkés*barnás, homokos agyag következik, amelyben a 
Potamides {Pirenella) moravicus M. HORN. var. fordul elő. Magasabban 
kemény szürke agyagot találunk; az utóbbiban halad le a lejfősakna. A lej* 
fősakna közelében mélyített függélyes aknában s a mellette lévő fúrásban a 
felső széntelep fölött a következő szelvényt észlelték: a telep fedőjében 
7*9 m vastag szürke agyagmárga, fölötte 1 '8 m holocén kavics, majd e fölött 
6*4 m*nyi barna agyag. 

A helvétien magasabb rétegei a külszínen sárga homokból és sárga 
s szürke agyagból, agyagmárgából állanak, amelyeket ilt*ott az árkokban 
útbevágásokban és szőlőkben feltárva láthatunk. A Fazekashegy DK*i részén 
a fenti rétegek közé ostreapad telepszik; a Baráthegy ÉNy*i oldalán s a 
Fazekashegy Ny*i oldalán pedig a riolittufának vékony rétege telepszik a réfe* 
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gek közé. Végül a középső miocén rétegek fölött a Nagybakos tetején 
piroxénandeziltufát, breccsál és konglomerátumot találunk. 

A széntelepek számát s azoknak egymástól való távolságát illetőleg 
ki kell emelnem azt a különbséget, ami a diósgyőri és a perecesvidéki szén* 
területek között adódik. Míg Perecesen a széntelepeket nagy vastagságú 
meddő rétegösszletek választják el, addig itt csekély távolságra következnek 
egymás fölött a szénfelepek. Valószínű, hogy a diósgyőri széntelepek a pere* 
cesiekkel nem párhuzamosíthatok, hanem azoktól függetlenül, a középső 
miocén széntelepes rétegcsoport felső részében fejlődtek ki s közülük az egyik 
felelhet meg a perecesi Máfyás*telepnek. Különben HANTKEN felemlíti (6302), 
hogy Diósgyőr mellett, a perecesi völgynek a diósgyőri völgybe való torkol* 
lásánál mélyített fúrásban a térszín alatt AT m*ig három széntelepet fúrtak át. 
Tehát már e helyütt több szénfelep fejlődött ki, csekély függélyes távolság* 
ban egymástól. 

A szerkezel. 

A széntelepnek, tehát a bezáró a rétegcsoporfnak is, települése gyen* 
gén h u l l á m o s , amit a bányászat igazolt. Az 1924*ben feltárt telep* 
rész — a Ny*i 8 m*es vetődéstől DK*re — nagyjából félköpenyszerű fekvésű, a 
telep dőlése az északi részeken É*i és ÉK*i, a keleti részen K*i és DK*i 
s végül délen D*i, úgyhogy a csapásmenti vágatok nagyjában félkörben 
haladnak. A dőlés azonban igen csekély, alig tesz ki 2—4°*ot. Ügy látszik, 
hogy a telep folytatása is ilyen hullámos településű, ami azért is valószínű, 
mert a közeli lyukóvölgyi bányászatnál is hasonlók a viszonyok. A rétegcso* 
portot, tehát a széntelepeket is, v e t ő d é s e k járják át. Ezek iránya 
ÉK~DNy*i s általában egész kicsinyek, 1—2 m*esek; eddigelé azonban 
két, valamivel nagyobb vetődést is megállapítottak. Az egyik vetődés a lejtős* 
akna alsó végétől kb. 180 m távolságban lép fel s ÉNy felé 8 m*rel lejjebb 
veti a rétegcsoportot; a másik az előbbi vetődéstől ÉNy*ra mintegy 
150—200 m távolságra van s ez újabb 8 m*rel veti le a széntelepeket. 
Ez az utóbbi vetődés szab határt egyelőre a szénbányászatnak. 

E. A SZÉNBÁNYÁSZAT. 
TÖRTÉNETI ADATOK. 

1921*ben egy magánérdekelfség VÉCSEI BÉLA vezetésével lefoglalta 
Diósgyőr község határának egy részét, kb. 650 kat. holdat s a területnek 
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fúrásokkal való felkutatását megkezdette. 14 fúrást mélyítettek, amelyeknek 
kedvező eredménye után a Pecér*völgy alsó részének jobboldalán lejtősakna 
mélyítését kezdték meg. 1921. okt. l*én részvénytársasággá alakult a társu* 
lás, majd 1922*ben megkezdődött a rendes bányaüzem. Egyidejűleg a bánya* 

14. ábra. 
A »Diósgyőri Szénbánya R.*T.« szénbányászatának átnézetes térképe. 
A vonalkázott terület: lefejteti felső teleprészletek; V—V. : vetődések. 
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üzemhez szükséges épületek és rakodó építését is befejezték. Ujabban 3 új 
fúrást mélyítettek a széntelepek fekvésének pontosabb megállapítása céljá
ból. A szállítást a szinva*völgyi kincstári erdei vasút útján bonyolítják le, 
amelynek pályája közvetlenül a bánya mellett van s amelyből a bányatelep* 
hez kitérőt létesítettek. A szállítás egyfelől az u. n. ládi rakodóra irányúi, 
amely 40 vágón szén befogadására alkalmas, másfelől pedig a szinvavölgyi 
vasút u. n. Miskolc*fáskerti állomásán levő rakodóra. 

A SZÉNTELEPEK ÉS AZOK MINŐSÉGE. 

A szóbanforgó szénterületen három, fejtésre érdemes szénielepet fúrtak 
meg, amelyek, úgy látszik, meglehetősen egyenletes vastagságban fejlődtek 
ki az egész területen. Az alsó szénfelep állag 1*00 m vastag, amely fölött, 
tőle kb. 10 m vastag meddő réíegösszlet választja el, a II. vagy középső 
telep következik 1*20 m vastagságban; végül e fölött 16*8 m vastag meddő 
rétegcsoporf után következik a felső, vagy I. széntelep 1 '20 m vastagságban. 
Eddigelé csak a felső, vagy I. telepet fejtették; az utóbbi időben azonban a 
lejtősaknát a Hl. telepig meghosszabiiotfák s ma a feltárások legnagyobb része 
a II. telepen folyik. A három telep minősége állítólag körülbelül egyforma. 

A felső telep szenének színe és karca barna, törése kockás*darabos. A 
széntelepet hasadékok (vállapok) általában közepesen hatják át, amelyek néhol 
azonban ritkábban, másutt ismét sűrűbben lépnek fel. A forgalomba kerülő 
szénnek 80 °/o*a rostált, pormentes (darabos és kocka*) szén, 15 %*a dara 
és porszén s kb. 5 °/o hulladék. A szén hosszú sárga lánggal ég s elégése 
után porszerű hamu és néha széfeső, gyengén salakos hamu marad vissza. 
A szenet külszínen csak rövid ideig, 1—2 hétig lehet raktározni, azontúl 
apró darabokra kezd szétesni. 

A Márta*lejfősaknából, a felső telepből 1924. LX. 9*én vett szénmintáf 
SŰRŰ JÁNOS vegyészmérnök vizsgálta meg, elemzési eredményei a következők : 

100 súlyrészben van: 

C 37*83 «/o 
H 297 
O 11-48 
N • . 1*21 
S 244 
Hamu 12T5 
HüO 31-32 

100-00 °/o 

Kísérleti fűtőérték : 3091 kalória 
Számított fűtőérték : 3283 kalória 

S, hamu és H20*menfes anyagokra 
átszámítva: 

C 70-44 °/o 
H 5-56 
O 21-46 
N 2-24 

10000 °/o 
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A szénbányászai jelenleg a Pecér*völgy kiforkolásánál, az ÉÉNy*i 
irányban hajtott Márfa*lejtősakna útján történik. A lejtősakna 100 m hosszú s 
az alsó és felső vége közt 25 m függélyes magasságkülönbség volt. Mint* 
hogy a lejtősaknával eddig feltárt szénláblál az ÉK—DNy*i irányú 8 m-es 
vetődésig nagyobbrészt lefejtették, a vetődés által lejjebbvetett széntábla fel
tárása céljából a lejtősakna tengelyében ereszkét hajtottak. Utóbb a lejtősaknát 
továbbmélyífetlék s a 160 m*ben elérték a II. telepet, amelynek a feltárását 
megkezdték. A rakodó mellett 1923. novemberében a függélyes akna mélyí* 
tését is megkezdték, amely csak 16 m mély volt s egyideig szintén a felső 
telepet művelték vele. Tulajdonképeni célja a II. telep feltárása lett volna, 
utóbb azonban mint szükségtelent teljesen beszüntették. Jelenleg a lejtős* 
akna meghosszabilása után a II. telep feltárása és fejtése van folyamatban. 
Eddigelé a következő szénmennyiséget fejtették le: 1921*ben 1540, — 
1922--ben 12,500, — 1923*ban 24.130, — 1924*ben kb. 25.000, — 
1925*ben 20.592, — 1926*ban 19.200, — 1927*ben 22.291 és 1928--ban 
17.981, összesen: 143.234 tonnát. 

1925. óta, a széntermelés általános hanyatlása következtében a termelés 
meglehetősen csökkent. A termelt szénmennyiség egy részét Miskolc vidéke, 
egyebek között a diósgyőri papírgyár használja fel, más részét az ország 
távolabbi részeibe szállítják. 

A széntelep fejtésénél hátráltató körülmény nem lépett eddig fel. A 
féle általában jó, nem szakadozik s csekély a kiszivattyúzandó víz mennyi* 
sége is. 

3. Mánik Sándor lyukóvölgyi szénbányavállalata, 
Üjdiósgyőr. 

I. FÖLDTANI VISZONYOK. 

A szénbányavállalat szénterülete Diósgyőr nagyközség határában fek* 
szik, a községtől ÉK*re, a Szinva völgyének baloldalán. Ez a terület a 
középső miocén helvétien rétegcsoporjtából épült fel, amelynek rétegei közé 
telepszenek a széntelepek. A legalsó eddig ismert rétegösszlet itt a feltárt 
széntelep fekvője és pedig a telep közvetlen fekvőjében 15—20 cm*nyi 
szürke homokréteg, amelyben a réselés történik s ez alatt szürke agyag, 
amelyet ezidőszerint kb. 1 m vastagságban tártak fel. Az utóbbiban igen 
gyakori a Neriiina (Cliíhon) picía FÉR. Gyérebben előfordulnak benne a 
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Merefrix (Cordiopsis) islandicoides LAM., Potamides (Clava) bidentatus 
DEFR., P. (Pirenella) borsodiensis n. sp., P. (Pir.) Eichwaldi R. HOERN, 
et Au., Melanopsis (Lyrcaea) impressa KR. var. monregalensis SACCO. 

Ezek fölött következik a széntelep kb. 1'20 m vastagságban, amely 
nyilván a perecesvidéki széntelepek legfelsőjének, a Mátyás-telepnek felel 
meg. A telepben két vékony meddő beágyazás fordul elő, amelyek néhol 
kissé megvastagszanak, másutt pedig egészen elvékonyodnak, sőt el is tűn* 
nek. Ezek a betelepülések riolilfufából állanak. Meg kell jegyeznem, hogy 
néhol még egy harmadik meddő betelepülés is csatlakozik az előbbiekhez. A 
széntelep szelvénye egy helyütt a következő volt: alul 40 cm szén, fölötte 
2'5 cm riölitlufa, majd 17 cm szén, fölötte ismét 2'5 cm riolittufa, azután 
e fölött a főféig 68 cm szén. A széntelep felső részében néha kemény, 
elkovásodoíí részletek Is előfordulnak. 

A széntelep közvetlen fedőjében 10—20 cm vastag, kövületben dús 
agyag fekszik, amelyből néhol sűrűbben, másutt ritkábban az Ostrea cfr. 
crassissima LAM. példányai kerülnek elő. Ezenkívül tele van az agyag ki* 
sebb kövületek héjförmelékeivel is. Fölötte szürke homokos agyag következik, 
majd magasabban szürke és sárga fínomszemű homok telepszik, amely vizet 
zár magába. A lejtősakna ezen keresztülhatolt s tetemesebb mennyiségű vizet 
csapolt le belőle. A külszínen látható rétegek részben sárga homokból, rész* 
ben szürke márgás agyagból állanak, amelyekben néha oslrealencsék s 
vékony riolittufa beágyazások is telepszenek. Utóbbiakat látjuk a lejtősakná* 
tói NyDNy*ra s a Lyukóvölgy legalsó részének baloldalán. 

A szerkezei. 
A rétegcsoportnak s így a szénfelepnek t e l e p ü l é s e g y e n g é n 

h u l l á m o s , úgyhogy az -eddigi tapaszfalatok szerint állandóan megmaradó 
csapás* és dőlésirányról nem lehet szó,. A lejfősakna éppen egy hullám* 
nyeregbe (kis anfiklinálisszerű felemelkedésbe) jutott, amelytől DNy*ra és 
ÉK*re egy*egy kis lekrtőszerű mélyedést állapítottak meg a feltárások és 
fúrólyukak segélyével. A szénferületet közel É—D*i irányú v e t ő d é s e k 
járják át. Eddig öt jelentősebb vetődés jelenlétét állapították meg. Az egyik 
a lejtősakna alsó vége táján húzódik s K felé lejt, a második ettől nyugatra, 
kb. 150 m távolságra fekszik s Ny felé lejt. A két vetődés közé eső 
rész tehát mint felemelt rög szerepel a tőle Ny*ra és K*re eső lejjebb süllyedt 
részletekhez képest. A nyugatibb vetődéstől kb. 100 m*re Ny*ra kisebb, 
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K felé lejtő vetődést mutattak ki a bányaművé* 
letek. Ezen kívül még két ellenkező irányú, egy* 
mást keresztező vetődést észleltek a lejtősakna 
közepe táján is; ezeknek annyiban van fontos* 
ságuk, mert ezek mentén jelentékeny vízmeny* 
nyiség tódul a lejtősaknába. 

II. A SZÉNBÁNYÁSZAT. 
TÖRTÉNETI ADATOK. 

MANHC SÁNDOR sajószentpéteri bánya* 
vállalkozó 1923. év folyamán január l*től au* 
gusztus 31*ig Diósgyőr község határában 18 
fúrási mélyítfetett, amelyek közül csak egy volt 
teljesen eredménytelen. A fúrások egy részével 
a Diósgyőrtől DNy*ra eső területet kutatta át. 
A fúrások MANDC úr közlése szerint 6—18 m 
mélységűek voltak s többnyire áthatoltak az itt 
kifejlődött egyetlen széntelepen. A széntelep az 
egyik fúrásban elérte a 3'20 m vastagságot is, 
többnyire azonban jóval vékonyabbnak és kivétel 
nélkül erősen elpalásodottnak bizonyult. Emel* 
lett aránylag sok víz kísérte a telepet s a szűk* 
séges vastagságú fedőréteg sem volt meg, ami 
a bányászatot lehetővé let/e volna. A fúrások 
szerint a felső kavicshordalék*takaró kb. 0'80 m 
vastagságban itt mindenütt megvan. 

A fúrások nagyobb részét a Szinva völ* 
gyétől É*ra eső területen mélyítettetek le és 
azok a felső szénielepet a térszín alatt 60—80 m* 
nyire érték el. A fentiekben leírt körülmények 
következtében MÁNIK S. a Diósgyőrtől DNy* 
ra lévő területről lemondva, a bányászatot a 
Lyukóvölgy alsó részén kívánta megkezdeni, 
ahol a bányászati és szállítási viszonyok a leg* 
kedvezőbbeknek ígérkeztek. 1923. szeptemberé* 
ben megkezdte a völgy jobboldalán, a radis* 
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íyáni állami bányavasúttói kissé K*re (ez alatt 14 m-rel), az első lejtőse-
aknát. A lejtősaknának lemélyítését azonban a radistyáni bányavasútra való 
tekintettel a bányahatóság beszüntette. Ezután 1923. decemberében a vasút 
fölött, tőle kissé Ny*ra kezdték meg a második, végleges lejtősaknának le* 
mélyítését, amelyben a széntelepet 1924. végén el is érték. Azóta a telep 
feltárása folyamatban van s az üzemi épületeket, rakodót stb. is kiépítették. 

A SZÉNTELEP ÉS ANNAK MINŐSÉGE. 

A lefoglalt szénterület nagysága kb. 1300 kat. hold, amelyen eddigelé 
a felső telepet több fúrással kb. egyforma vastagságban megfúrták. Ez a 
telep megfelel valószínűleg a perecesi felső vagy Mátyás-telepnek s úgy lát
szik, az egész területen elterjedt. A felső telep alatt még néhány telep 
jelenlétére lehet kilátás, aminek feltevésére úgy a perecesi, mint a »Diós-
győri Szénbánya R.*T.« bányájában tapasztalt viszonyok feljogosítanak. 
A fúrások eddigelé azonban csak a felső telepig hatoltak le s így a mé* 
lyebb telepekről ezidőszerint -még egész határozottsággal nem lehet beszélni. 

A feltárt felső széntelep 1'20—1'30 m vastagságú, de 1*10 m-e is 
elvékonyodik, viszont 1'50 m-re is megvastagszik. 

Két (esetleg három) meddő betelepülés ágyazódik a telep alsó felébe; 
a beágyazások általában 2'5 cm vastagságúak, néha el is tűnnek, néha azon* 
ban a telep vastagodásával párhuzamosan kivastagszanak. A beágyazások a 
szénlelepel természetesen iisztátalanítják, mivel kiválogatásuk többnyire alig 
lehetséges. Ezenkívül a széntelep felső részében néha elkovásodotí részlelek 
is falálhatók, amelyek a hányóra kerülnek. 

A szén az egész telepben egyforma minőségű; a telepet általában kö* 
zepes sűrűséggel hatják át a hasadékok (vállapok), néhol azonban gyéreb
ben lépnek fel, úgyhogy nagyobb darabos szén is termelhető. Ezidőszerint 
osztályozás még nincs. A feltárásokból kitermelt szenet egyelőre még ten
gelyen szállítják el. A szén világos barna színű, lignitszerű, karca világos 
barna; hosszú sárga lánggal ég s elégése után kissé salakos hamu marad 
vissza. Külszínen csak rövid ideig lehet raktározni. 

A széntelepet a Lyukó*völgy jobboldalán nyíló s NyÉNy (19h 10°) 
felé haladó lejtősakna segélyével tárják fel. A lejtősakna 179'8 m t. sz. f. 
mag.*ban nyílik s 208 m hosszú. A nyílása és alja közt a magasság kü> 
lönbség 54 m. A lejtősaknából egyelőre csak egy kb. 150 m széles, sasbérc-
szerűén felemelt rögön fejtik a felső szénfelepet. A lejlősaknától ugyanis 
kb. 130 m*re vetődéshez- értek, amely Ny felé kb. 20 m*re leveli a felepet. 

10 
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(L. a szelvényt). Ettől a vetődéstől Nyra kb. 100 m*re ujabb vetődés ismét 
a táró szintjébe hozza fel a telepet. Ezen a részleten természetesen ismét 
lehet feltárásokat létesíteni. 

A széntelep fejtésénél különleges nehézségek nem merültek fel. Mind* 
össze az hátrányos, hogy kissé nagyobb vízmennyiség van jelen. A lejtős
akna 65—70 m ferdehossza táján az itt lévő finom homokból víz fakadt s 
e miatt 30 m hosszúságon át meglehetősen nehezen tudták a lejtősaknát le
hajtani. A víznek legnagyobb része azonban a lejtősakna közepe táján ered, 
az akna szájától kb. 93 m*re, ahol két vetődés kereszteződik. A lejlősakná* 
ból lejövő víz kb. 8A részét teszi ki a bánya összes vizének; XU része pe* 
dig a bányaüzem vezetősége szerint a talpból jön. A zsompban kb. 100 m3 

víz gyűlik össze 24 óránkint, amit a naponta 3 óra hosszat járó, percenkint 
1000 litert emelő szivattyú könnyen eltávolít. 

Eddigelé lefejtettek 1924*ben 713-0, - 1925*ben 13.007*5, - 1926--
ban 11.714-3, — 1927Jben 13.015-2 és 1928. XI. 24--ig 10.210-0, ösz* 
s z e s e n : 48.660*0 t o n n á t . 

4. A sajólászlófalvi barnaszénterület. 
(A »Miskolcvidéki Kőszcnb. R./T.c barnaszénterülete.^ 

I. FÖLDTANI VISZONYOK. 

a) Réícgíani adatok. 
A sajólászlófalvi barnaszénterület a középső miocén alsó részének, a 

helvétiennek rétegeiből épült fel. A területnek a külszín alatt fekvő mélyebb 
rétegeiről egy fúrás révén van tudomásunk, amelyet a mélyebben fekvő 
II. széntelep felkutatására fúrtak. Az itt megállapított legalsó réteg a művelés 
alatt állott telep alatt kb. 66 m*re zöldes agyagmárga volt, ami fölött 065 m 
vastagságban zöldesszürke, agyagos csillámos homokot fúrtak át, mint a U. 
telep közvetlen fekvőjét. E fölött következett a II. telep 1'16 m vastagság* 
ban, amely a szomszédos perecesi és sajószentpéleri szénterületen mint 
Wiesner*, illetve Alfréd-telep ismeretes. A széntelep alsó része, a fúró* 
lyuk tanúsága szerint O'IO m vastagságban lazább szénből áll, ami fölött 
0*46 m vastagságban tiszta szén következett. A szénlelep fölött 3'49 m*nyi 
kövüleies barna agyag, majd 31 cm kemény homokkő, erre 15" 10 nvnyi 
barná&rszürkés agyag, majd 30 cm osfrearéteg, 4'7 m szürke agyag, erre 
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0*10 m kavics, majd 2*5 m sárga agyag s végül 1*5 m*nyí barna, humu
szos fellala) következett. A felső szénlelepig az eddigi rétegek fölött még 
15 m*nyi rétegcsoport következnék; ezt a rétegcsoportot nem fúrták át, mi
után a fúrólyukat a felső telepnél 15 m*rel mélyebb térszínen kezdték. 

A felső széntelep közvetlen fekvőrétegeit, a széntelep kibúvását s a 
fedőrétegeket jól tanulmányozhatjuk Lászlófalva mögött, a községtől DK-re 
lévő árkocska és a kocsiút feltárásaiban. 

A felső vagy I. széntelep közvetlen fekvője, amint azt különösen a 
bányafeltárásokban jól megfigyelhettem, kb. 15—20 cm*nyi riolittufá, ami alatt 
2 dmmyi szenes, palás agyagot láttam, ez alatt végül zöldesszürke, dur* 
vaszemű, néha aprókavicsos, kövületmentes homok fekszik, amelyben a szén* 
telep fejtésénél a réselés történik. Ez a homokréteg kb. 0*60—1'00 m vastag, 
alatta szürke agyag következik. A felső vagy L, fejtés alatt álló széntelep 
0'8—0*9 m vastag s megfelel a perecesi Mátyás* s a sajószenfpéleri Erzsé* 
beMelepnek. Az utóbbival egész pontosan párhuzamosítható. Épúgy, mint 
Sajószentpéteren, a széntelep legalsó részébe itt is egy 15—20 cm*nyi riolil* 
tufaréteg telepszik; míg azonban Sajószentpéteren a meddő réteg alatt lévő 
szénteleprész még mint jó minőségű szén fejlődött ki, addig itt Lászlófalva 
vidékén már elmeddősült s mint szenes, palás agyag szerepel. Az azonos* 
ságot megerősíti ezenkívül még a széntelepek közvetlen fedőjének őslény* 
tani szemponttól való hasonlatossága is. 

A bánya északibb részeiben, a vegyi elemzésre szolgált szénminta 
vétele helyén, 0*82 m vastag volt a szénfelep. A teleprészben a főtélől 
18 cm*re vékony, 2—3 cm*nyi meddő agyag betelepülést lehetett megfigyelni. 
A széntelepet általában gyéren hatják át a hasadékok, de ezek néhol, külö* 
nősen a kisebb*nagyobb vetődések közelében sűrűbbek. 

A felső széntelep közvetlen fedője, amint ezt a bányában láttam, egy 
ostrearéieg, amely átlag 7—8 cm vastag, de 30—40 cm*re is megvastag* 
Szik. Az ostrearéteg felső részében az északibb tájakon a Melanopsis (Lyr* 
caeá) impressa KB. var. monregalensis SACCO is társul az ostreákhoz. E 
fölött kemény, barnásszürke agyagmárga következik, amelyből a táró délibb 
részein, kb. 0*5 m*re a szénteleptől kövületek bőven kerültek elő. Hasonló 
távolságban egy vékony rétegben nagy mennyiségben, de elég rossz megtartási 
állapotban a Melanopsis (Lyrcaea) impressa KR. var. monregalensis SACCO 
csigafaj fordul elő. Ugyanez a faj gyéren, de viszont igen jó megtartási álla* 
pótban került elő a kövületes réteg és a kissé magasabban következő osfrea* 
réteg közt fekvő agyagrétegből is. A sajószentpéteri Erzsébet*telep fedője* 

10* 
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ben szintén a Melanopsis (Lyrcaeá) impressa K R . var. monregalensis SACCO 
gyakorisága s az oslreapad jelentkezése a jellemző. Az északibb vágatokban 
az ostrearéteg fölött 1 dm*nyi neritinás réteg következik, amely a Neritina 
(Cliihon) picta FÉR. héjjaiból áll. A fölötte következő szürke agyagban itt 
is a Melanopsis (Lyrcaea) impressa K R . var. monregalensis SACCO jelent
kezik gyérebben. 

A barnaszéntelepnek és a fölötte következő rétegcsoportnak szép fel* 
tárását lehet megfigyelni — mint azt említettem — a Lászlófalva mögött 
DK*ről lejövő völgyecske és a kocsiút bevágásában. Ezt a szelvényt isme* 
rem a felső telep fölött következő rétegsor legjobb feltárásának a medencében, 
tehát azért különösen figyelemreméltó. 

A széntelep a völgyecske jobboldalán, a mai táróval szemben, kb. 
55 cm vastagságban volt feltárva; fölötte vékony ostrearéteg telepszik, ami 
fölött sárga agyag következik 1'50 m vastagságban, Melanopsis (Lyrcaea) 
impressa K R . var. monregalensis SACCO és Neritina (Clithon) picia FÉR. 
héjjakkal. Erre Q'90 m vastagságban ostreákat tartalmazó agyagos homok 
következik, amelynek legfelső részén az ostreák és melanopsisok gyakoribbak. 
Erre 2 m-nyi sárga agyag települ, amelyben a Melanopsis (Lyrcaea) im
pressa K R . var. monregalensis SACCO és a Neritina {Clithon) picta FÉR. 
fordulnak elő. Majd erre az Ostrea (Crassostrea) crassissima LAM. héjjai* 
ból felépült 1 '20 m*es ostrearéteg telepszik. Ezután 3 m-nyi sátga homok, 
2 m*es szürke agyagmárga, majd az Ostrea (Crassostrea) crassissima LAM. 
példányaiból felépült vékony ostreapad, erre 2 m-es sárga homok, azután 
3 m*es szürke agyagmárga következik, amelyben már tengeri kövületek for* 
dúlnak elő kissé bővebben. 

E fölött 1 m*es sárga homok, 4'5 m*es szürke agyagmárga köveiké* 
zik, amelynek a felső része sárga agyagba megy át; azután megint 2 m*es 
sárga homok, majd szürke agyag és homok váltakozása következik, de már 
gyenge feltárásban. A szénlelep fekvőjében és fedőjében lévő rétegek ele* 
gyesviziek. A fedőben lévő tengeri rétegek valószínűleg a vastag ostrearéteg* 
gel kezdődnek el újra. 

A szénbányalársulat keletebbre, a Kecskésvölgy egyik baloldali kis 
mellékvölgyében a Sajóbábony és Sajólászlófalva között lévő határ mentén 
74'56 m mélységre fúratott le. Ez a fúrás vékony, kb. 10—15 cm*nyi szén* 
telepecskén hatolt át, amely valószínűleg megfelel az itt már jelentékenyen 
elvékonyodó felső szénfelepnek. A lelepecske közvetlen fedője szürke 
agyag, amelyben a Neritina (Clithon) picta FÉR. és a Melanopsis im-
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pressa K R . var. monregalensis SACCO fordul elő. Magasabban, a térszín 
alatt 71*67—71*87 m között osfrearéteg, e fölölt sötétszürke agyagos homok 
következik Can/fu/n*okkal, kb. 2*60 m vastagságban. Majd e fölött újra kb. 
2 m*es ostreapad következett. A magasabb fedőréiegcsoportról nem volt 
feljegyzés. 

Az I. széntelep fedőrétegei építik fel a Lászlófalvától DK*re eső, átlag 
260—270 m t. sz. f. magasságú dombokat; miután az I. telep kb. 170 m 
t. sz. f. magasságban fekszik (a jelenlegi táró táján), a fedőrétegcsoport ezen a 
tájon kb. 100 m vastagságú lehet. A dombokon, mint a Széphegy DNy-i 
részén s innét tovább Ny*ra a szőlőkben sárga és szürke agyag és sárga 
homok feltárásai láthatók itt-ott. 

6) A szerkezei. 
A rétegek s a közbefoglalt széntelepek dőlése uralkodólag KDK-i 

(7—8h) 3—5°*os. A lászlófalvi szénierületet FJEK—DDNy*i irányban 
vetődések járják át; a vetődések — mint a széntelepen látható — többnyire 
csak egész kicsinyek, 20—50 cm*esek. Az eddig feltárt területen azonban 
két, kissé jelentékenyebb vetődést is észleltek; az egyik a terület nyugati 
részén K felé lejtő 7*5 m*es, a másik, keletebbre egy ugyancsak K felé 
lejtő 6 m»es vetődés. 

n . A S Z É N B Á N Y Á S Z A T . 

TÖRTÉNETI ADATOK. 

A sajóvölgyi szénmedencében a sajólászlófalvi szénterület egyike azok* 
nak, amelyek már a legrégibb idő óta is az érdeklődés, sőt ideiglenesen a 
bányászai tárgyai is voltak, aminek magyarázatát a felső telepnek a külszínre 
való kibúvásában könnyen megtaláljuk. A bányairodában lévő régi bánya* 
térkép tanúsága szerint 1862*ben művelték a felső széníelepet táró segélyével 
s a termelt szenet állítólag tengelyen szállították Miskolcra. A táró neve 
>Johann Martin Grube« volt s a templomtól DDK*i irányban, a domb* 
oldalban feküdt. Állítólag két évig volt a táró üzemben, azután megszűnt. 
A lászlófalvi szénelőfordulást először említi REITZ F . (21174) 1867*ben, majd 
megemlékszik róla HANTKEN (6soe) mint MARTIUS KAROLY*féle lászlófalvi 
szénbányaműről s végül KALECSINSZKY (lliei) is. 

1922*ben a széntelep kibúvásán a régi táró közelében újabb tárót, az 
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u. n. Gvula*fárót hajtották, amelyből a kifermelf szenei 1923. novemberéig 
— meglehetős nehézségekkel — színién tengelyen szállították. Az említett 
időpontban azonban a bányaüzem egy kb. 1*3 km hosszú szárnyvonallal a kon* 
dói bányatársulat iparvágányába kapcsolódott bele s ettől kezdve a szállítást 
zavartalanul lehetett lebonyolítani. 

Miután a Gyula*lárónak — tekintettel a község közvetlen közelsé* 
gére — kellő hányótér nem állt rendelkezésére, ezt a tárót a bányatársulat 
beszüntette s a domboldal másik, K*i részén, NyDNy (15h 10°) felé új 
tárót, a Béni*táról hajtották ki a felső széntelep feltárása és lefejtése célja* 
ból. A mélyebben fekvő II. telep feltárása céljából kb. 5 m*rel a Béni*láró 
nyílása alatt egy lejtősaknát (Zollán*lejfősakna) mélyítettek, amely ottlétemkor 
(1924.) kb. 65 m hosszúságban volt kihajtva. A bányászat ezidőszerint 
szünetel. 

A SZÉNTELEPEK ÉS AZOK MINŐSÉGE. 

A sajólászlófalvi barnaszénterületen három szénielep jelenléte remél* 
hető és pedig: 

1. Feltárás és fejtés alatt állt a fe lső v. I. t e l ep ( = perecesi 
Mátyás = szt.*péteri ErzsébeWelep). Ennek vastagsága átlag 80 cm*nyi. 
Felső részében, kb. 20 cm*nyire a főiétől 2—3 cm*es meddő beágyazás van, 
ami a szenet kissé liszfálalanítja. A telepet többnyire távolálló vállapok szel-
delik. A szén elég nagy darabokban törik, a forgalomba kerülő szénnek kb. 
50%*a darabosszén, 45%*a rostált aknaszén s kb. 5%*a porszén. A szén 
a bányaüzemvezetőség szerint a külszínen is hosszú ideig raktározható. A 
szállítási nehézségek miatt egyidőben állítólag négy hónapig feküdt a külszínen 
a kitermelt szén s ez idő alatt csakis a felületen porlotf szét, míg a szén* 
tömeg belseje teljesen ép maradt. 

Az I. telep szenének színe és karca barna, hosszú sárga lánggal ég s 
elégése után kevés, félig salakos hamu marad vissza. A bányaüzemvezető* 
ségen lévő elemzés szerint (ismeretlen elemző) a telep szenében 34'05% víz, 
9'54% hamu van s fűtőértéke 3452 kalória. A szén előnyére szolgál, 
hogy többnyire elég jól, darabosan fejthető, hátránya a benne lévő meddő 
betelepülés, amit alig lehet elkülöníteni. A telep szene nyílván hasonló 
lesz minőség dolgában a szomszédos perecesi és sajószentpéteri azonos 
telepek szenéhez, vagyis a másik két telep (II. és III.) szenénél gyengébb 
minőségű. 
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A Béni*táróból, a gurító közeléből, 192.4. IX. lf^én gyüjiöfi síén* 
minta vizsgálati eredménye. Elemző; SURÜ JÁNOS vegyészmérnök. 

100 súlyrészben van: Kisérleli fűtőérték: 3289 kalória 
C 39-98 %> Számított fűtőérték: 358? kalória 

ĝ  hamu és H20*meiúes anyagokra 
O 10'62 átszámítva: 
N 1-JO C 72-65 °/e 
S 230 H , 606 
Hamu 995 O 1929 
HaO . . . . . . . 3271 N . 200 

ÍOOW °/o 100-00 °/o 
Az I. telep fejtését hátráltató körülmény nincs. Víz a bányában alig 

volt, az is felülről, főleg a vetődések mentén szivárog le. Mivel a közvetlen 
fekvő a riolilfufa s az alatta lévő barna agyag kemény, a fentiek alatt lévő 
lágyabb homokréfegben történik az aláréselés. Kedvező körülmény, hogy a 
széntelep főtéje, az ostreapad, igen kemény, szilárd, a vágatok és fejtések 
jól állanak, úgyhogy igen kevés ácsolat szükséges.1) 

2. A II. telepet, amely megfelel a perecesi Wiesner* s a szt.*péteri 
Alfréd*telepnek, egyelőre még csak egy fúrással konstatálták, azonban a 
legnagyobb valószínűséggel fel lehet tételezni, hogy az egész szóbanforgó terület 
alatt megvan. A fúrás a községtől K*re, az alluviális síkon történt s a fel
szín alatt 48 m*ben jutottak rá a széntelepre. Miután itt az I. telep szintje 
alatt kb. 15 m*rel mélyebben kezdődött a fúrás, a két telep közt lévő függé
lyes távolság e szerint kb. 63 m lenne. Miután pedig úgy Perecesen, mint Sajó* 
szenfpéteren a két telep közt lévő távolság 80—86 m szokott lenni, fel lehet 
tételezni, hogy itt is azonos eset forog fenn és a megállapított kisebb távol* 
ság valószínűleg egy közbülső vetődésre vezethető vissza, amely a fúrástól 
K*re eső részt kissé lejjebb süllyesztette. A II. széntelep vastagsága 1*16 m; 
a szén jó minőségű barnaszén, amelynek elemzési eredménye a bányairodá
ban lévő (ismeretlen elemzőtől származó) elemzés szerint a következő: víz-? 
tarfalom = 24'30°/o ; hamu = 7*65%, hőfejlesztő képesség = 4513 kalória. 

3. A I I I . v a g y a l s ó (Adriányi) t e l e p a II. alatt kb. 120 m*re 
várható. Valószínű, hogy ez a telep is kifejlődött az egész terület alatt; azon* 
ban, ha tekintettel vagyunk a kondói és sajószenípéferi ismert viszonyokra, 
számításba kell vennünk, hogy a telep már részben elmeddősüll kifejlődés* 
ben van jelen. 

Eddigelé csakis a felső szénlelep volt feltárás és fejtés alatt. A telep* 
J) 1924»ben helyenkint az 1861. évbeli ácsolafnélküli vágatok is teljes épségben lát

hatók voltak. 
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bői kifejteitek a régi, 1860-as évi fejtésekben kb. 2500 tonnát. Jelenleg 
1922'től kezdődőleg eleinte naponta 10—20 tonnát, ez év decemberében 
már 40 tonnát s 1923. nyarán és őszén naponta átlag 55 tonnát; összesen 
1923. októberéig kb. T500 tonnát, vagyis a felső telepből 1924. végéig ősz* 
szesen kerekszámban mintegy 25.000 tonnát termeltek ki. 

5. A »Sajókondói Kőszénbánya R.-T.« barnaszén-
területe Sajókondó határában. 

I. FÖLDTANI VISZONYOK. 
a) Réíeglani adatok 

A sajókondói szénterületet uralkodólag a középső miocén rétegcsoportja 
építi fel, amely fölé fiatalabb eruptivus tufák s a pliocén üledékei települnek. 
Az a l s ó m i o c é n a l s ó r i o l i t t u f á t a régi táróban láthatjuk, 
a táró eleje t. i. aprószemű riolittufában kezdődik, alatta barna agyag 
van szénnyommal. Ezek a rétegek É felé lejtenek. A helvétiennek a lej* 
tősaknában megállapított legalsó rétege az alsó (fejtés alatt álló) széntelep 
közvetlen fekvője, amely zöld, homokos agyagmárga; ebben Cardium sp. 
fordul elő, különösen egy kövületben dús rétegben. A lejfősakna elülső ré* 
szét a fekvő rétegösszletben hajtották ki. 

Az alsó barnaszéntelep teljes vastagsága 2'20 m; ennek alsó része 
szénnek és szénpalának ismételt sűrű váltakozásából áll, felső része pedig 
kb. 1 m vastagságban tiszta teleprész, de ebben is van meddő betelepülés 
és pedig a főiétől 54 cm*re egy vékony, fehér rioliiiufa rétegecske. Ez a 
telep kétségkívül azonos a pereces—Barossa-aknai alsó, vagy u. n. Adriányi* 
teleppel. A széntelep fedőjében kb. 10 cm=nyi agyagmárga van, amely a 
magasabban következő rétegekkel együtt állandóan jó főiét szolgáltat. A vékony 
agyagmárgában a Cardium (Cerastoderma) sociale KRAUSS bőven fordul elő. 
Feljebb szürke agyag következik, amelyben a Congeria clavaeformis KRAUSS 
fordul elő s amelybe iít*otf 2—3 dm vastag congeriapad, vagy lencse is telep* 
szik. A feljebb következő szürke agyag kb. 14 m vastag; az agyag egyes réteg 
lapjain a Congeria clavaeformis KRAUSS gyakori. A fölfelé következő rétegekről 
biztos adataink nincsenek. A bányaüzemvezetőség közlése szerint a lejfős* 
aknától Ny*ra az említendő nagy vetődésen túl néhány fúrásban a II. (Alfréd 
=Wiesner) telepet is megfúrták és állítólag Sajókondó községben a BOL* 
VÁRY*kúria kútjában 5 m*re a térszín alatt szintén áthatoltak rajta. Ennek 
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a telepnek vastagsága az adatok szerint átlag 1'15 m. A felsőbb rétegek 
homokból, agyagból és kavicsból állanak, jó feltárásaikban ismerem pl. a 
Balázshegy DNy*i oldalán, a Csortoshegy Ny*i oldalán s Kondóiól Ny*ra, 
a Harica*völgy baloldala fölött. 

A fenti rétegcsoport fölé azután a szarmalakorú f e l s ő r i o l i f t u f a 
telepszik, amelyet ma már csak a dombtetőkön találhatunk meg és pedig a 
keletibb részeken még nagyobb vastagságban, nyugat felé elvékonyodva. A 
fehér, horzsaköves riolittufa Sajókondófól É*ra, a Balázstefőn fordul elő, ahol 
a riolittufát régi kőbányák és pincék jól feltárják. 

A szénterületen kisebb kiterjedésben a felső miocén korbeli szürke és 
barnásszínű p i r o x é n a n d e z i t t u f a és a vele váltakozó k o n g l o * 
m e r á t u m é s b r e c c s a is fellép. így a Kakukleleslől K*re eső gerin* 
cen, a Balázshegy ÉNy*i folytatásában, a Kakuklelesfől D felé kiágazó 
dombvonulatban a Harica*patak baloldala fölött s a 318 m mag. ponttól 
ÉNy*ra. 

Az eddigi rétegcsoportok fölött végül a dombok, gerincek tetején kon* 
tinentális—fluviatilis eredetű kavics és kavicsos homok lerakódás jelentkezik, 
amelynek képződési ideje a pliocénre esik. Előfordul ez a csoport a Kakuk* 
lelestől D*re nyúló dombvonulat tetején a Harica*völgyig, a Balázshegytől 
ÉNy*ra a gerincen és a Csortoshegy tetején. 

6) A szerkezei. 
A sajókondói szénterületen a rétegek (széntelepek) települése kissé 

hullámos. A lejtősaknában a széntelep s kísérő rétegei néhány fokkal 
KDK (8h) felé dőltek. A réíegcsoportot kisebb-nagyobb vetődések hat* 
ják át. A jelentékenyebb vetődések ÉÉK—DDNy*i (13-14h) irányúak 
és DK*i (8h) 60°*os lejlésűek. A feliárt szénterületfői Ny felé ugyanilyen 
irányú nagyobb, 100—150 m*es vetődést mutatott ki a bányaüzemvezető* 
ség. Itt, a nyugatabbra eső területen, a nyugatabbra fúrt fúrólyukban (a 
XXII. sz. fúrásban), 60 m*re a külszín alatt a II., (vagy Alfréd=Wiesner) 
telepet fúrták át, de a telep állítólag elmeddősödÖtt. 

H. A SZÉNBÁNYÁSZAT. 
TÖRTÉNETI ADATOK. 

A » Sajókondói Kőszénbánya R.*T.« Sajókondó határában 1920*ban 
kezdte meg a fúrásokat. Tizennyolc fúrást mélyítettek s ezek alapján 1920* 
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ban Iáról hajlottak ki s 1921*ben két lejfősaknái, a Sarolta* és a Jenő* 
lejtősaknákat mélyítették le. A láróművelés az elérhető teleprészek lefejtésé* 
vei megszűnt, .úgyhogy a táró utóbb már csak légvezetésre szolgált. A 
bányateleptől a sajószenfpéteri vasúti állomásig keskenyvágányú vasutat építettek 
kb. 6 km hosszúságban, amely 1921. eszén készült el. A bányászat a 
szénkereslet csökkenésével egyidejűleg 1924*ben megszűnt. 

A SZÉNTELEPEK. 
A társulat szénjoga Sajókondó község határára terjedt ki, amelyből 

6'5 kaf. hold saját terület volt. A terület K*i részén csakis az alsó ( = Ad* 
riányi*) telep van meg kb. 2'2 m vastagságban. Ez a telep közel a kül* 
színhez megvan a lejtősaknák táján. Innét D*re a Kondói patakon túl, a 
bányatelep házai alatt már állítólag 23 m mélységben fekszik a térszín 
alatt. Kétségtelennek látszik, hogy az alsó telep az egész szóban forgó szén* 
területen jelen van. Támpontul szolgál erre nézve az a körülmény, hogy D 
felé a Baross*aknán s ÉNy felé Sajókazincon ez a széntelep fejtés alatt 
áll. Amíg ezekben az irányokban inkább a telep javulását lehet remélni, ad* 
dig Sajószentpéter irányában a telep elmeddősödése várható. 

A második, vagy középső telep ( = perecesi Wiesner*, sajószenfpé* 
téri Alfréd*felep), amely kb. 120 m*re fekhetik az alsó telep fölött, a DK*i 
részeken, a lejtősaknák táján teljesen hiányzik, miután denudálódott. Egyébé 
ként a »Borsodi Szénbányák R.*T.« szomszédos kápolnai területének ide leg* 
közelebb eső fúrásai a II. felepet már különben is csak 30—40 cm*re el* 
vékonyodoff telepként állapították meg. A Ny*i nagy vetődéstől Ny felé már 
a II. telep is megvan; az egyik fúrólyukban kb. 60 m mélyen 1*15 m 
vastagságban állapították meg jelenlétét, de állítólag elmeddősült kifejlődés* 
ben. A bányaüzemvezefőség szerint ezt a telepet ezenkívül is több helyen 
megfúrták, egyebek közt Sajókondó községben, a BoLVÁRY*ház kútjában is, a 
külszín alatt 5 m mélyen ugyancsak 1*15 m vastagságban szintén áthatol* 
tak rajta. Kétségtelennek vehetjük, hogy tovább ÉNy felé ez a telep nagy 
kiterjedésben megvan. Támpontul szolgál erre vonatkozólag az a körülmény, 
hogy É felé Alacskán, ÉNy felé Sajókazincon ezt a telepet jó minőségben 
és fejtésre érdemes vastagságban ismerjük. 

Végül a II. telep fölött kb. 80 m*re következő felső, vagy I. telep 
( = sajószenfpéteri Erzsébet*, perecesi Mátyás*felep) a terület nagy részén 
hiányzik. Csakis a legnyugatibb és legmagasabb részeken várhatjuk, olyan 
helyeken, ahonnét a denudáció még nem távolította el. 
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A SZÉN MINŐSÉGE. 

A fejtés alatt állott alsó széntelep teljes vastagsága 2*20 m, ennek 
azonban csak a felső 1 —1*20 m«nyi része érdemes a fejtésre; az alsó 
1 m*nyi rész szénnek és szénpalának az ismételt váltakozásából áll. A telep 
közepe iáján vékony, 10 cm*es meddő rioliltufa betelepülést figyelhettem 
meg. A telep szelvénye az egyik ponton — a bányaüzemvezetőség által 
készített szelvény szerint — felülről lefelé a következő volt: 50 cm szén 
(fejtették), 10 cm meddő (rioliltufa), 37 cm szén (fejtették), 2 cm meddő, 
2 cm szén, 3 cm meddő, 4 cm szén, 4 cm meddő, 4 cm szén, 8 cm meddő, 5 cm 
szén, 1 cm meddő, 2 cm szén, majd a fekvő. A telepben levő 10 cm*es rioliltufa 
réteget a fejtés alkalmával kiválogatták. A fedőben levő 10 cm*nyi cardiumos 
márga s a fölötte következő congeriás szürke agyag jó főiét szolgáltat. 

A szén színe és karca barna, hasadéklapok elég sűrűn hatják át, 
úgyhogy darabos szenet csak kisebb mennyiségben lehet termelni belőle. 
Hátránya a meddő betelepülés, amelyet nem lehet kiválasztani teljesen a 
termelt szénből. Eleinte az alsó ieleprészből is fejtettek s a sok meddő pala 
miatt a szén átlagos minősége gyenge volt. Utóbb csak a felső tiszta telep? 
részi fejtették. A termelt és a forgalomba került szénnek 30 %>*a darabos, 
40%-a akna (dió) és 30°/o«a dara és porszén volt. A szén hosszú sárga 
lánggal égett s elégése után hamu és salak képződött. A kitermelt szenet na
gyobb halmazban hosszú ideig nem lehetett raktározni; ha 1 m*nél magasab
ban raktározták, egy héten belül begyulladt. 

A lejfősaknából 1924. IX. 15*én veit átlag-szénminta elemzési ered* 
menyei DR. EMSZT K. szerint a következők: 

100 súlyrészben van: Kísérleti fűtőérték: 3154 kalória 
C 35-48 °/o Számítolt fűlSárték: 3067 „ 
~~ ° S, Hamu és HsOinenies anyagokra 
O 13*50 átszámítva: 
N 0*99 C 6740 °/o 
S 194 H 5*08 
Hamu 21-62 O 25"64 
HaO 2380 N • T88 

100*00 °/o 10000 °/o 

A széntermelésnél különösebb nehézség nem merült fel. Vízhozzá* 
folyás a Jenő*lejlősakna északi részében aránylag csekély volt. Jelentéktelen 
mértékben lépett fel a talpduzzadás is helyenldnt.Eddigelé lefejtettek: \92U 
ben 15.389, — 1922*ben 40.520, — 1923--ban 40.722, - 1924--ben 
33.487, ~ 1925*ben kb. 10.000 tonnát, összesen kb. 140.000 tonnái. 
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6. A sajószenípéteri barnaszénferülef. 
I. FÖLDTANI VISZONYOK. 

a) Rétegtani adatok. 
A sajószenfpéteri barnaszénterület Sajószentpéter és Sajókápolna köz* 

ségek határára terjed ki s a szénbiríokjog a » Borsodi Szénbányák R.*T.« 
kezében van. A területet a helvétien emelet rétegei építik fel, amelyek közé 
a széntelepek is települtek, ezek fölött a felső riolitrufái és a piroxénande* 
zittufa és agglomerátum csoportok megmaradt részleteit, a dombtetőkön a 
pliocén kavicstakaró maradványait, a nagyobb völgyek mentén a pleisztocén 
párkánysíkokat és a holocén árterületeket ismerjük. 

1. A KÖZÉPSŐ MIOCÉN EMELET HELVÉTIEN RÉTEGCSOPORTJA. 
A helvétien emelet rétegcsoportja homok, agyag és márga ismételt vál* 

takozásából áll, amelyekhez alárendelten kavicsréfegek, oslreapadok és szén* 
telepek is csatlakoznak. Ebben a nagyobb rétegcsoportban alulról felfelé 
haladva a következő rétegeket, illetve kisebb rélegösszleteket különböztethetjük 
meg: 

A legalsó réteg, amely ezen a területen a 3. sz. fúrás útján vált 
ismeretessé, zöldesszürke homok, amely fölé barna agyag telepszik. A 
kettőt együttesen 4T0 m vastagságban, fúrták meg. A barna agyag fölött 
következik a legalsó széntelep, amely ebben a fúrásban *) ugyan 2'50 m vastag
nak bizonyult, de egyszersmind kiderült róla, hogy agyagbeágyazásokkal erő* 
sen tiszláíalanífott, úgyhogy fejtésre érdemetlen. Ez a telep megfelel a (diós* 
győri) Baross*aknai és perecesi alsó, vagy Adriányi*felepnek, a sajókondói 
és sajókazinci Sándor*telepnek. 

Az alsó telep fölölt a középső, vagy Alfréd*telepig 126 m*nyi meddő 
rétegcsoport következik, amely a fúrási napló szerint a következő rétegössz* 
leiből áll: 

A széntelep közvetlen fedője 0'75 m*nyi barna agyag, ami fölött dur* 
vábbszemű homokos márga következik kövületekkel, kb. 27'35 m vastag* 
ságban. Erre 28*35 m*nyi fehéres márga, fölötte 3" 10 m*nyi finomszemű 
homok, majd 6'10 m*nyi márga, 2'85 m*nyi kavics, e fölött 17'3f m*nyi 
márgás homok, majd 5 cm*nyi kagylóréfeg, 80 cm márga, ezután ismét 
1 '60 nvnyi kagylóréteg, ami fölött 8 cm * n y i s z é n r é t e g e c s k e követ* 

"•) A középső, vagy Alfréd'telepig bezárólag közöli adatokat a 3 sz. fúrás naplójának 
adatai alapján adom. 
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kezeit. Erre 14 crrunyi kagylóréfeg, majd 55 cm*nyi szürke agyagréteg s 
erre 10—45 cm»ny i k i s s z é n t e l e p következett. Ez az AlfrécUtelep 
alatt lévő kis kísérő széntelep az egész területen meglehetős általános 
elterjedésit és megfelel a szomszédos alacskai, berentei és sajókazinci 
területek 70 cm-es felepének. A kis szénfelep fölött 2f*26 nvaiyi, főleg 
agyagos réfegösszlet következik a középső, vagy Alfréd-telepig. Ennek a 
meddő rétegcsoportnak legfelső rétegeit helyenkint jól feltárják a bányafeW 
tárások. Nevezetesen a Sajókápolna határában fekvő I. sz. lejtősaknában az 
I. szint északi főfolyosóján a lejtősaknálól mintegy 300 m*re a szénfelep 
alatt ostreapadot ismerünk, amely az Os/rea (Crassostrea) crassissima LAM. 
héjjaiból épült fel. A lejfősakna mellett az I. és II. szint közötti párhuzam 
feltöréseinek légösszeköttetéseiben, a széntelep közvetlen fekvőjében 1 dm*nyi 
o s t r e á s r é t e g e t láttam; alatta 2 dm*nyi h o m o k o s k a v i c s r é t e g 
fekszik, amely kb. diónagyságú kvarckavics szemekből áll, amelyek homokba 
vannak ágyazva. Ez alatt azután s z ü r k e h o m o k fekszik, amelyet an
nak idején betonkészífésre és vakolásra használtak fel. Az I. és II. szint 
közötti 2. párhuzamban, az aknától kb. 100 menyire, a fekvőben kövület̂  
dús, laza, szürke h o m o k k ö v e t láttam a széntelep alatt mintegy 30 cm-re. 
Benne a következő kövületek fordultak elő: Cardium (Cerastoderma) 
sociale KRAUSS (r.), Meretrix (Cordiopsis) islandicoides LAM. (r.), Potamides 
(Clava) bidentatus DEFH. (r.\ P. (Pirenellá) borsodiensis n. sp. (r.), Ne? 
rííina (Clithon) picta FÉR. (gy.). 

A II. déli fővonalon, kb. 400 nvnyire a lejtősaknáiól a széntelep 
fekvőjében kb. 60 cnvnyi osfreapad jelentkezik, amely az Oslrea (Crass= 
ostrea) crassissima LAM. példányaiból épült fel. Az úgynevezett > hosszú 
front alatti vágat*«ban, kb. 60 m*re a lejtősaknától a széntelep alatt zöldes* 
szürke, homokos agyag és zöldesszürke, kemény agyagos homok volt, amely* 
ban bőven vannak kövületek, különösen az agyagban. Előfordultak bennük 
a következők: Cardium sp. (r.), Meretrix (Cordiopsis) islandicoides LAM. 
(r.), Congeria clavaeformis KRAUSS, Ostrea sp. (kis példány), Potamides 
(Clava) bidentatus DEFR. (gy.), P. (Pirenellá) moravicus M. HORN. var. 
(r.), Neritina (Clithon) picta FÉR. (gy.). 

A szénfelep fekvőjében tehát általában zöldesszürke összeálló homok, 
vagy laza homokkő fordul elő. Kövület rendszerint ritka benne, sőt úgy* 
szólván kövületmentesnek látszik, azonban egyes helyeken, mintegy lencsék
ben elég sűrűn lépnek fel benne a kövületek. Ilyenek a föntebb felsorolt 
helyek. 
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Néhol egy*egy kiékelődő osfreapad, vagy lencse is fellép a széntelep 
alatt, amilyenekről már föntebb szó volt. 

A II. telep fekvőjében lévő laza, zöldesszürke homokkőből f PLOTÉNYI 
GÉZA bányafelügyelő úr szívességéből a következő jó megtartású kövületekhez 
jutottam: Mereíríx (Cordiopsis) islandicoides LAM., Psammobia (Psammo* 
cola) Labordei BAST., Potamides (Pirenella) nodosoplicatus M. HORN., 
Neríiina (Clithon) picta FÉR. 

Az eddigiekben megismert rétegcsoport fölött következik a II . vagy 
A l f r é d * t e l e p , amely a sajókápolnai I. és II. sz. lejtősaknák területén 
1*20—1*50 m vastag. Ez a telep azonos a perecesi Wiesner*, az alacskai 
és berentei főtelepekkel s a sajókazinci Géza*feleppel. A II. sz. lejtősakná* 
ban, a II. tábla 1. déli siklóban, a vegyi elemzés céljára vett szénminta 
vétele helyén a szénfelep vastagságát 1*05 m-nyinek mértem. A széntelep 
alsó részében, kb. 2 dm*re a fekvőtől vékony, 1 —2 cnvnyi meddő betele
pülés jelentkezik. 

A II. szénlelep és a felső (I.) telep között átlag 80 m*nyi meddő 
rétegcsoport fekszik. Az AlfrédWelep közvetlen fedőrétege rendszerint szürke 
agyag, vagy osfreapad, ritkán homok. így az I. sz. lejfősakna első szintjének 
északi főfolyosójában, a lejtősaknától kb. 300 m-nyire, a széntelep fölött köz* 
vétlenül vékonyan rétegzett, szalagos, szürkés*bamás, kövülefmenfes agyagot 
láttam. Ez kb. 30 cm vastag. Fölötte kb. 50 cm*nyi kövülefes réteg, főleg 
szürke, agyagos homok következik. Előfordulnak benne a következő kövületek: 
Rofalia Beccaríi L., Osírea sp., Cardium sp. cfr. (Cerastoderma) sociale 
KRAUSS (r.), Modiola sp., Neríiina (Cliíhon) picta FÉR. Fölötte szürke 
homok következik. 

A II. déli fővonalon, kb. 400 m*re a lejtősaknáfól a szén közvetlen 
fedőjében ostreapadol ismertem meg, fölötte azután barna agyag követke* 
zik, majd kb. 30 cm*re az osfreapad fölött szürke agyag van ismét, amely* 
ben Cardium sp. (r.), Neríiina (Clithon) picta FÉR. (gy.) fordulnak elő. 
Más ponton a fedőben lévő barnás*szürke agyagból és szénpalából Osirea sp., 
Cardium (Cerastoderma) sociale KRAUSS, Neritina (Clithon) picta FÉR. 
került elő. Egy helyütt szürkés, összeálló, kb. 2 ujjnyi homokréteg jelentkezik a 
fedőben, amelyben rossz megtartású Melanopsis (Lyrcaea) impressa KR. var. 
monregalensis SACCO apróbb példányai fordulnak elő. A Sajókápolna táján 
lévő fejtéseknél a közvetlen fedőben laza homokréfegek vannak. Másutt 
viszont, mint különösen az Alfréd^akna fejtési mezején, a szénfelep közvet
len fedőjében kisebb*nagyobb kiterjedésű osfrealencsét, vagy réteget lehetett 
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megfigyelni, amelynek vastagsága 1 —2 dm-nyi volt, de a félméterf is elérte. 
Ez a pad az Osirea (Crassosíreá) crassissima LAM. példányaiból épült 
fel. Ügy a szóbanforgó közvetlen fedőrétegek, mint a fekvő rétegek is ele-
gyesvizi eredetűek. Az Alfréd-telep fedőrétegcsoportja a közvetlen fedőréte-
gek fölött kb. 45—50 m vastagságban szürke agyag, amely felső részében 
átmegy szürke, csillámos-agyagos homokba. Fölötte megint kb. 5 m-nyi 
szürke agyag következik, majd erre 20 cm-nyi k i s s z é n t e l e p telep
szik, az Erzsébet-telepnek úgynevezett kísérő telepe. Ez a telep az Erzsé
bet-telep alatt, a fúrások tanúsága szerint, 15—20 m-re szokott lenni. Ez a 
széntelepecske, amely az egész szénterületen meglehetősen állandó, rövidebb 
ideig tartó mocsárvízi időszaknak az üledéke, a tengeri eredetű rétegek között. 
A telepecskét feltárva láttam 1917-ben az I. sz. 1. akna első szint északi 
főfolyosójának mintegy 650 m távolságában, a nagy vetődésen túl. Itt a szürke 
agyag fölött a 20 cm-es széntelep, fölötte feketés agyag ostreákkal, majd 
erre igazi ostreapad következik. Ez az Ostrea {Crassosíreá) crassissima LAM. 
példányaiból épült fel. 

Az I. sz. lejtősakna az Alfréd-telep fölött 3—4 m-nyi szürke agyagos 
homokon, majd fölötte kb. 40 m vastagságban szürke agyagos homokon és 
kemény agyagon hatolt át. Az utóbbiban ritkán mutatkoznak a rossz meg
tartású kövületek. (Fölötte a később említendő pleisztocén képződményt 
harántolták). 

Az említett kis széntelepecske s az Erzsébet-telep közt lévő 15—20 m-
nyi meddő rétegcsoport főleg agyagos homokból és agyagból áll, amelyek 
közé néha kavicsréteg is telepszik. így pl. XXXIV. sz. fúrólyuk a fúrási 
napló szerint a következő rétegeket haránfolta: a kis széntelep fedőjében 
szürke márga kövületekkel (1*75 m), agyagmárga (4*30 m), szürke agyagos 
homok (5*27 m), kagylóréteg 1.0*70 m), szürke, fínomszemű agyagos homok 
(8 m) és zöldes homok (1*20 m). 

A két széntelep közt lévő meddő rétegcsoport szelvénye az Alfréd
akna táján is általában hasonló volt. Itt az akna mélyítésekor a következőket 
tapasztalták: az Alfréd-telep fölött 49 m-nyi szürke, kemény agyagréteg-
csoport feküdi, úgy mint a délibb részeken. Fölötte 12 m-nyi fínomszemű 
h o m o k r é t e g következett, amelyben nehezen tudtak lefelé haladni az akna 
mélyítésekor. Erre 13 m-nyi agyag s e fölött 1 *2 m vastagságú, vízben dús, 
h o m o k o s k a v i c s r é t e g következett, majd még utána az Erzsébet
telepig 8 m-nyi vastagságban a g y a g o s rétegek következtek. Hogy a kis 
kísérő széntelepei harántolták-e és hol, arra nézve nem maradt feljegyzés. 



160 DR. SCHRÉTER Z. (156) 

A z E r z s é b e t * t e l e p . A sajószenfpéferi barnaszéníerületen a 
felső, vagy ErzsébeMelep szintén általános elterjedési! volt, de a délibb részek* 
ről denudálódott. A széntelep átlag 70—80 cm vastag s az alsó részébe, kb. 
10—15 cm*nyire a fekvőtől vékony, 10—15 cm*nyi riolitlufa réteg telepszik. 
Az ErzsébeMelep ezidőszerint nincs sehol feltárva, úgyhogy jelenleg nem 
lehet tanulmányozni. 1916. augusztusában alkalmam volt az akkor még nyitva 
álló Erzsébei*lejtősaknáf bejárni s az ott feltárt széníelepet és kísérő rété* 
geil tanulmányozni. A szénfelep közvetlen fekvőjében vékony agyagréteget, 
alatta pedig szürke homokot figyeltem meg, amely utóbbiba vékony kavics* 
rétegek is telepszenek. A barnaszénfelep 80 cm volt, alsó részébe 10—15 cm* 
nyire a fekvőtől 10—15 cm*nyi rioliltufaréfeg települt. Ez a réteg a friss fej* 
tésekben fehér, kaolinosodott, tömött kőzet volt, amelyben ritkán lehetett a 
biotifokai látni, de gyakori volt benne a markazit, amely kristályokban és 
gumókban bőven elhintve fordult elő. A régibb fejtésekben a markazit 
elmállott s az egész kőzetet sárgára és barnássárgára festette, úgyhogy a 
fufaréteg ilyenkor közönséges agyag benyomását keltette. 

Az ErzsébeMelep közvetlen fedőjében többnyire egy ostreapad fekszik, 
amely O'l—0'4 m vastag. Ez az Ostrea (Crassostrea) crassissima LAM. 
példányaiból épült fel. Néhol azonban a széntelep fölött közvetlenül barna 
agyag következik, amelyben főleg a Nerítina (Clithori) picta FÉR. példa* 
nyai igen közönségesek. A fenti réteg fölött, vagy ennek közelében felléphet 
az ostreapad is. A lejfősakna közelében az ostreapad fölött mintegy 0'5 m 
vastag szürke agyagréteg következik, amelyben kövületek bőven vannak, 
nevezetesen a Congeria clavaeformis KRAUSS (i. r.), Ostrea sp. cfr. (Crass* 
ostrea) crassissima LAM. (r.), Melanopsis (Lyrcaeá) impressa KR. var. 
monregalensis SACCO (i. gy.), Nerítina (Clithori) picta FÉR. (e. gy.). Leg* 
nevezetesebb itt az, hogy a Melanopsis (Lyrcaea) impressa KR. var. mon
regalensis SACCO nagy számban és szép példányokban fordul elő; tehát törne* 
ges fellépésük, úgy látszik, a felső telep fedőjére jellemző, legalább is a Sajó* 
szentpéter környéki szénterületen. Magasabban azután, amint azt az Erzsé* 
bel*lejtősaknában annyira*amennyire meg lehetett állapítani, keményebb szürke 
agyagrétegek következnek. Az agyagrétegek felsőbb részébe, kb. 12 m*nyire 
az ErzsébeMelep fölött, ismét az Ostrea (Crassostreá) crassissima LAM. 
példányaiból álló ostreapad telepszik. 

Az ErzsébeMelep fölött következő réfegcsoport a külszínen elég jelen
tékeny elterjedésű. Ez a rétegcsoport általában agyag és homok ismételt vál* 
takozásából áll s aszerint, hogy a denudáció mennyit hagyott meg belőle, 
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helyenkini 10—20 m, másutt 150'-200 m*nyi vastagságú lehet. Ennek a 
réfegösszletnek jó feltárásait látjuk a Nyögő*patak jobboldalán emelkedő Nagy 
korcsolyás*hegy s az ebből kiágazó dombok vonulatában. Pl. Sajószentpéterlől 
kissé D«re, a Nyögő*palak völgyének jobboldalán téglagyár agyaggödre tárja 
fel a sárgás, homokos agyagot és sárga homokot, amelyek közül az előbbi* 
ben limonitosodott növénynyomokat is találunk. D felé is a homok és agyag* 
rétegek váltakozását ismerjük. A rétegdőlés ezen a tájon DK*i, vagy K*i 
5-8°*os. 

2. A FELSŐ PLAGIOKLASZOS RIOLITTUFA (DACITTUFA). 
A Nagykorcsolyás*hegy legészakibb végén, a középső miocén réteg* 

csoport fölött a fehér plagioklászos riolittufa (dacittufa) fekszik, amelyet az 
itteni pincék táján több kőbánya 10—15 m*es falakban tár fel. A pincék 
is a riolittufába mélyülnek. Az itt feltárt kőzet fehér, öregebbszemű, nagy fehér 
horzsakőlapillikkel, valamint gyérebben színtelen, üvegszerű horzsakőlapillikkel. 
A kőzet rétegzetlen; benne a nagy biotitokat és a kvarcokat jól látjuk. 

A riolittufa ezenkívül a Bábony felé húzódó vonulatban több ponton 
kisebb*nagyobb foltokban, vagy szalagokban ki*kibukkan a rátelepülő andezit* 
tufa alól. Nagyobb kiterjedésben van meg a Vargaszög*völgy baloldalán 
a »Patika« nevű dűlő táján, ahol kőbányában fejtik. A Párnahegy ÉNy*i 
és Ny*i részén szintén kibukkan; rétegeinek dőlése itt ÉK*i, 5—7°. A 
Nagykorcsolyás*hegy É*i végződésén, Sajószentpétertől D*re, a temetők 
táján, a riolittufa főfömegétől elkülönülten több kisebb riolittufa kibukkanást 
figyelhetünk meg. Ezek valószínűleg a főtömegről leszakadt és lecsúszott 
részletek. Ilyen lecsúszott részeket a Ny*i és D*i oldalon is találunk. 

3. PIROXÉN ANDEZITTUFA ÉS AGGLOMERÁTUM. 

A felső riolittufa fedőjében, a Nagykorcsolyás*hegy—Párnahegy domb* 
vonulatában piroxénandezittufa és agglomerátum következik. Igen jól feltártak 
ezek a rétegek a Nagykorcsolyás*hégy E*i végén, a pincék táján, ahol kőbá* 
nyák mélyülnek beléje. Az itt látható kőzet átmosott, átdolgozott finomabb 
és durvábbszemű agyagból áll. Alul általában sok benne a legömbölyödött 
andezitkavics, míg a felsőbb részekben ezekhez sok mészkő és kvarc* 
kavics keveredik. 

4. PLIOCÉN KAVICS, HOMOK ÉS AGYAG. 
A Nagykorcsolyás*hegy tetején, az andezittufa és agglomerátum fölött 

néha a riolittufa, sőt a helvétien emelet rétegei fölött kavicsból, homokból és 

n 
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agyagból álló rétegcsoport következik, amelyet valószínűleg a pliocénbe kell 
sorolnunk. Ugyanez a képződménycsoport megvan a Fövenyes*hegyen, a 
Párnahegyen, a Vargaszög* és ördög*völgy közti gerincen s az Alacskától 
DK*re eső gerincen, a 232 m mag. pont fáján. 

5. PLEISZTOCÉN. 

A pleisztocént a Sajónak és nagyobb mellékvölgyeinek mentén kifej
lődött kavicspárkánysíkok (terraszok), igen alárendelten a lösz s végül a 
párkánysíkokat, meg a régibb képződmények lankásabb lejtőit fedő barna 
agyag képviselik. 

A Sajó széles völgyének jobboldalán elég jelentékeny kiterjedésben 
találjuk meg a folyó korábbi üledékeit, amelyek ma alacsony párkánysík 
módjára emelkednek ki az alluviális lapályból. így Berentéfől DK*re van 
egy kisebb párkánysík, majd Sajószentpéterlől DK*re a Sajó pleisztocén 
páfkánysíkjai nagyobb ellerjedésűek. A Sajó egyik nagyobb jobboldali mel* 
lékvize, a Harica*, vagy Nyögőpafak mentén szintén kavicspárkánysíkokat 
találunk. 

Sajószentpéfertől délre, a téglagyár agyaggödre fölött lévő domb tetején, 
a helvétien képződmények fölött rétegzeflen sárga, homokos lösz telepszik, 
amelyben a Helix (Frutícicolá) hispida L. és Clausilia sp. fordulnak elő. 

6. HOLOCÉN. 
A holocén üledékei: kavics, homok és ártéri iszap a Sajó széles allu* 

viális síkján s délnyugat felől jövő mellékpafakja, a Harica (Nyögő*) patak 
völgyében jelentékeny kiterjedésű. A Sajó síkja alatt néhány m*nyi mély
ségben, amint itt-ott a feltárásokban ezt észlelni lehet, kvarckavics és homok 
fekszik. Föléje homokos agyag telepszik néhány m vastagságban, amelynek 
felső része humuszos, barnaszínű és benne, rendesen több-kevesebb kavics 
van. Jobban É és ÉK felé azonban már a barna és barnásfekete, valószínűleg 
mocsárvízi eredetű agyag uralkodik a felszínen. A Sajó és Boldva közös sík* 
ját elég sűrűn hálózzák át a régi Sajó-medrek, amelyek azonban ma már 
többnyire erősen összeszűkültek, feltöltődtek s elmosódtak. 

6) A szerkezei. 
A sajószentpéferi barnaszénterületet vetődések darabolják szét kisebb* 

nagyobb táblákra. A vetődések iránya — a Sajóvölgyi szénterületen ural* 
kodó törésiránnyal megegyezőleg -— uralkodólag ÉÉK—DDNy*i. 
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A vetődések többnyire kicsinyek, néhány méteresek, de gyakran 
10—20 méteresek is. Egy nagyobb, a többit felülmúló vetődés is van, amely 
40—45 méteres. A vetődés nagyságát az Alfréd*akna környékén 40 m*nek, 
az I. számú lejtősakna táján 44'16 m*nek állapították meg. A vetődések 
általában NyÉNy felé lejfenek s eléggé meredeken, kb. 50—r0°-nyira dől* 
nek. Kivételesen ellenkező irányú lejtés is előfordul s a vetőlap KDK*re 
lejt, ugyancsak eléggé meredek szög alatt. Az uralkodó ÉÉK—DDNy*i 
irányú vetődések mellett egészen alárendelten előfordul néha ÉÉNy—DDK*i 
irányú vetődés is. Megjegyzendő még, hogy egyes vetődések a tapasztalat 
szerint több kisebb vetődésre foszlottak szét. 

Az említett nagyobb vetődést, amelyet az Alfréd*akna bányamezején 
annak idején megállapítottak, az I. sz. lejtősakna területén, a vetődés DNy*i 
folytatásában is várni lehetett. Ezt a vetődést az I. sz. lejtősakna első szint 
északi főfolyosójában É*ra, majd NyÉNy-ra haladva 650 m távolságban el 
is érték, tehát ebben az irányban az innét kiinduló bányaműveleteknek ha* 
tárt szab. Ez a fővetődés eddigelé kb. 1200 m hosszúságban ismeretes. 

Az itteni tapasztalat szerint is — miként ez általában elő szokott for* 
dúlni — a vetődések a zavartalan rétegekben lassan egész kis eltolódási 
magasságkülönbséggel kezdődnek, mindinkább nagyobbodnak, majd bizonyos 
maximumon túl megint kisebbednek, végül megint eltűnnek. 

A vetődések által elkülönített egyes földkéregdarabok és velük együtt 
a széntáblák különböző szélességűek. A kisebbek 60—80 m, a nagyobbak 
1T0—350—47TJ m szélesek. A széntáblák általában alacsony szöggel K D K 
felé lejtenek, a szerkezet tehát, amint az a IV. tábla 3. szelvényéből is kitűnik, 
kifejezetten jellegzetes lépcsős vetődés rendszer. 

II. A S Z É N B Á N Y Á S Z A T . 

TÖRTÉNETI ADATOK, i) 

A sajószentpéteri határban fekvő széntelepeket legelőször a község két 
nagybirtokosa, XTVKOVICS EMIL és SZIRMAY ALFRÉD gróf kutatták fel. Xiv* 
KOVICS 1888*ban mélyítette az u. n. Kos*völgyben az első kutató aknát. Ez 
az akna 18 m mély volt s benne 1 m vastag barnaszéntelepet (az I. vagy 
ErzsébeWelep) tárta fel. Később, alkalmasabb helyen egy 24 m*es aknát 

*) Az erre vonatkozó adatokat néhai PLOTÉNYI GÉZA bányafelügyelő úr volt szíves ren» 
delkezésemre bocsátani. A bányászat régibb történeiére vonatkozó adatok néhai MÁRKUS 
KÁROLY bányaigazgató feljegyzésein alapszanak. 

11* 
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mélyíttefetí, amelyből kezdetleges módon termelték ki a barnaszenet. Ezzel 
a környékbeli gazdaságok szénszükségletét látták el, de e célra sem tudtak 
eleget termelni. Ezért a szomszéd birtokos, SZIRMAY ALFRÉD gróf az előbbi 
aknától DK*re, kb. 1000 m távolságra, az alacskai fővölgyben szintén le* 
mélyíttefett egy aknát, amellyel a felszín alatt 30 m mélységben érték el 
ugyanazt a telepet. Megállapították, hogy a telep jó minőségű barnaszén s 
a mellékkőzetek szilárdsága is kedvező s így az 1 m*es telep elfogadható 
termelési ár mellett fejtésre érdemes. 

SZIRMAY gróf ezenkívül kutatófúrásokat is mélyíftetett s ezek által meg
állapította, hogy az I. telep alatt 80 m*re egy 0'5—1*5 m tiszta, jó minő* 
ségű barnaszénfelep fekszik, amelynek anyaga jobb az I. telepénél. (Ez a 
II. v. Alfréd--lelep). 

1895. január l*én a bányamű a »Borsodi Szénbányák R.*T.« tu* 
lajdonába ment át, amely ezenkívül a XiVKOvics*féle bányaterületet is meg* 
szerezte. A társulat a II. (Alfréd*) felepre hajtott aknát befejezte s mintegy 
évi 2 millió tonna barnaszén termelésére óhajtott berendezkedni. 

A társulat ezután fúrólyukak mélyítése útján felkutatta az egész környé*-
ket, így Sajószentpéter, Berenfe, Alacska, Barcika, Sajókazinc, Sajókápolna 
és Sajókondó községek határát és Ludna*puszta környékét. Félév alatt Öt 
fúrógarniturával 32 fúrólyukat mélyítettek, amelyekkel 120—230 m mélysé* 
gekig hatoltak le. Többnyire forgatva működő kanál* és csigafúróval dol* 
goztak s csak a keményebb rétegeknél használták a csigafúrót. A fúrásokat 
200 mm átmérővel kezdték s 120 m mélységig három csőrakaf, 230 m* 
ig hat csőrakat volt szükséges. Több fúrólyukkal mindhárom telepet harán* 
tolták, de ezek közül csak az I. (v. Erzsébet*) telep s a II. (v. Alfréd*) 
telep bizonyult fejtésre érdemesnek. Megemlítem, hogy az I. sz. fúrólyuk 
212 m mélységéből, amidőn a ÜL telep közvetlen fedőjét átfúrták, a térszín 
föíé 4 m*re felszökő, gázokkal vegyes ártézivizet nyertek. 

Az intenzív szénbányászat évtizedeken át az Alfréd*akna és az Er* 
zsébet*lejtősakna útján történt. 191T*ben azonban mindkét aknát üzemen 
kívül helyezték, mivel az általuk gazdaságosan leművelhető szénteleprészeket 
már lefejtették. Az ezekre vonatkozó adatok tehát már csak történeti adatok. 

Az Alfréd*aknát 34 m mélységig zavartalanul mélyítették, mivel eddig 
igen csekély volt a vízszivárgás. Az I. v. Erzsébet*lelepel 26 m mélységben 
ütötték meg. A 34 m*ben homokos kavicsrélegre jutottak, amelyből jelenté* 
kenyebb mennyiségű víz jött s ekkor pulzometereket állítottak fel. Eközben 
azonban az akna fenekén az oldalakból a laza rétegekben a víz 2 m*nyi 
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homokot és kavicsot mosott ki 15—20 m hosszú mosásokban, úgyhogy 
azokba még egy ember is bemehetett. Ezeket a mosásokat azután kitörne' 
dékelték, aminek következtében a további kimosást megakadályozták, viszont 
a vízkifolyást nem zárták el. A 35'2 m mélységben szilárd agyag követke* 
zett, amely biztos alapot szolgáltatott a vízkimosások továbbterjedése ellen. 
Ekkor újból kitömedékelték a vízkimosásokat. Tömítő anyagul hasábfa és 
szalma közé döngölt, szénsalakkal kevert agyagot használtak. A vízmennyi* 
ség a további mélyítés alatt állandóan növekedett s azért két szivattyút sze* 
reltek fel. 48 m mélységben finom homokrétegre értek, amely a vízzel 
együtt belekerült a szivattyúkba s azokat 8 nap alatt hasznavehetetlenekké 
tette. Ebben a homokrétegben, amely 12 m vastagságúnak bizonyult, a ne* 
hézségek miatt az elöhaladás igen lassan történhetett s annak áthatolása 3 
hónapig tartott. A homokos réteg alatt megint szilárd agyag következett, 
amelynek elérése után a továbbmélyítés zavartalanul továbbfolyt. A szivaíy* 
tyúnak ebben az agyagban egy fülkét vágtak ki s ide vezették az összes felső 
vizeket, úgyhogy a fenékre csak kevés víz folyt. 

Az alsó szénfelepig halad/a, a 109 m mélységben kétszárnyú rakodót 
vájtak ki, a rakodó szintje alatt pedig vízvágalof hajtottak. A 112 m 
mély Alfréd*akna mélyítése 13 hónapig tartott, naponta átlag 0.3—0.5 iw-
nyire haladtak lefelé. 

Az Alfréd*aknával a II. vagy Alfréd*felepet műveltek. A felepet 
csapás mentén É*i és D*i irányban egy*egy alapközlével tárták fel. É irány* 
ban az alapközle csakhamar 12 m*es vetődésre jutott, D*i irányban azon* 
ban 1200 m távolságig minden nagyobb vetődés okozta megzavartatás nélkül 
feltárták a széntelepet s a főszállító vágatot mintegy 1400 m*re tudták 
kihajtani, míg végül egy 6 m*es vetődésre jutottak. A széntelep az Alfréd* 
aknai bányamezőn igen kis szög alatt, 2—3°*nyira dőlt. 

Ny felé a fővetődési vonalig haladtak a lefejtéssel, megjegyezvén, hogy 
a vetődésen túl sikló segélyével összeköttetésbe jutottak az Erzsébet* 
lejtősaknabeli műveletekkel s a telepnek (I.) az Alfréd*aknához közelebbeső 
részeit már innét fejtették le. K felé pedig általában az akna szintjéig hatol* 
tak le; végül 1909*ben ereszkék segélyével a mélyművelésre tértek át. Ezt 
a célt szolgálta az u. n. »déli ereszke« s az »északi ereszke«. DNy felé jó 
messze mentek az Alfréd*aknai fejtésekkel, végül azonban, mivel a szállítás 
a nagy távolság miatt igen körülményes volt, az Alfréd*aknai műveleteknek 
ezt a részét abbahagyták. A Szigfried*bánya bányamérték K*i oldalán a fej* 
tési határt egy vetődés szolgáltatta; azontúl le nem fejtett terület következik. 
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Fel kell említenem, hogy az Alfréd*aknáfól D felé, kb. 500 m*re kis szén
teleprészlet maradt vissza, amelyben a vetődéseknek sűrű fellépése, illetve az 
ezek által való erős széldaraboltság miatt nem volt lehetséges a telep lefejtése. 

1917*ig az Alfréd'akna volt az egész sajószentpéleri bányászat köz* 
pontjaT^Ennefe környékén létesüli a bányakoJónia. Á sajószentpéteri vasúti 
állomástól ide, az Alfréd'akna melleit létesített rakodóhoz és szénosztályozó
hoz rendes nyomtávú szárnyvonal ágazik ki. 

Az Erzsébel'lejtősakna az Alacskai völgy jobboldalán, egyik lás mel* 
lékvölgynek, az ú. n. Kos*völgynek a kiforkollásánál nyílott és a belőle kis
termeit szenet lóvonatú keskenyvágányú vasút segélyével szállították át az 
Alfréd'akna mellett lévő rakodóig. 

Az ErzsébeMejtősakna legfelső része ÉNy felé irányult, majd meg* 
fordult s kb. 15°*os lejtéssel haladt ellenkező irányban, kb. 90 m hosszú* 
ságban. A széntelepet (I. v. ErzsébeWelep) elérve, a csapás mentén É*i és 
D*i irányban egyegy főfelláró, főszállító vágatot hajtottak. Azután 220 m 
hosszú ereszkét hajtottak ÉK'i irányban s onnét É és D felé újból egy-egy 
feltáró vágatot hajtottak ki és ezekkel D felé 1100 m*re, É felé pedig 200 
m*re haladtak. A fejtési terület É*i részén a széntelep nyugodt volt, zavar* 
ialanul feküdt. Itt Ny felé vetődés szolgáltatta a fejtés határát, míg D felé 
csak az Alacskai völgy közeléig fejtették le a széntelepet, mert errefelé a 
szén fölött már igen vékony a fedőréteg, a szén minősége rosszabbodik s 
végül a patak vizének a bányába való jutása is fenyegetett. Az Erzsébet* 
aknai kolónia táján a széntelepet kisebb*nagyobb vetődések már annyira szét* 
darabolták, hogy csak kisebb részletek lefejtése volt lehetséges; a legzavartabb 
rész lefejtetlen maradt. 

Az ErzsébeMejtősaknával csakis a felső I. v. ErzsébeMelepet művel* 
lék; ennek műveletei — mint említettem — K felé összeköttetésben állottak 
az Alfréd*akna műveleteivel. 

Az irodalomban az első adatokat a sajószenlpéteri szénterületről DÉRY 
K.*tól (li20«» i84)találjuk. KALECSINSZKY a szénmunkájában (11227—229) már 
elég részletes adatokat közöl az 1900. táján fennállott bányászati viszonyok* 
ról. MADAI egész röviden említi a sajószentpéteri szénbányászatot (13), 
GRITTNER A. (4) a szén vegyi elemzéseit közli. PÁPP K. (19788—89) szintén 
röviden ismerteti az 1913. évbeli állapotot. 

SCHRÉTER Z. foglalkozik elsőízben behatóbban a környék földtani 
viszonyaival (25) és morfológiájával.1) 

l) SCHRÉTER Z.: Morfológiai vizsgálatok Sajószenipéier környékén. Földrajzi Közlemé
nyek, XLV. k., 81. old., 1917. 
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A SZÉNTELEPEK ÉS A MAI SZÉNBÁNYÁSZAT. 
A sajószentpéteri barnaszénterüleíen több széntelep ismeretes, amelyek 

közül eddig kettő bizonyult fejtésre érdemesnek. A legalsó ismert telep az 
a l s ó v a g y III. t e l e p , ezt a felepet eddig csak egy fúrásban (1. sz.) 
haránfolták. A fúrási napló szerint a telep 2"5 m vastagságú ugyan, de 
agyagos beágyazásokkal tiszfáíalanítoft, úgyhogy a sajószentpéteri területen1), 
vagy legalább is annak nagy részén ez a telep fejtésre nem látszik méltónak. 
A szóbanforgó széntelep megfelel a Baross-akna és a Perecesi akna alsó, 
vagy AdriányWelepének. Ez a széntelep a Baross-akna táján, tőle Ny-ra 
és ÉNy*ra a külszínre is került, úgyhogy régebben itt táróbányászkodás is le* 
hetséges volt. Északabbra, Sajókondó mellett szintén aránylag még közel fek* 
szik a külszínhez, úgyhogy a telepet kisebb mélységű lejtősaknával lehet ki* 
termelni. É K felé haladva azonban mind nagyobb mélységbe kerül, úgyhogy 
a kápolnai lejfősaknák fáján kb. 166 m*ben és a régi Alfréd*akna táján már 
kb. 235 m mélységben fekszik a külszín alatt. A széntelep minősége is, 
úgy látszik, DDNy felől É É K felé haladva rosszabbodik: míg a Baross* 
akna szene s a régi varbói tárók szene aránylag igen jó volt, Sajókondó* 
nál a széntelep egy része már palás kifejlődésű s tovább ÉÉK*re, úgy lát* 
szik, az elpalásodás még fokozódik. 

Az alsó széntelep fölött 126 m*nyi meddő rétegcsoport következik. 
A meddő rétegcsoport felső részébe, kb. 99 m*re az alsó teleptől vékony, 
30—45 c m * n y i s z é n f e l e p e c s k e telepszik, amely a sajószenlpéteri 
szénferületen seholsem válik fejtésre érdemessé, míg a szomszédos berenfei, 
alacskai és sajókazinci szénterületeken már részben fejtésre érdemes vastag* 
ságú. Ez a fenti területek 70 cm*es telepe. 

A meddő rétegcsoporf fedőjében, vagyis az említett kis teleptől mint* 
egy 21 m*nyire következik a k ö z é p s ő , II., v a g y A l f r é d * l e l e p , 
amely megfelel a perecesi Wiesner*felepnek, az alacskai és berenfei főszén* 
telepeknek. Vastagsága az új I. és II. sz. lejtősaknákban 1'20—1'50 m. 
A széntelep tiszta, meddő beágyazás nélküli. Fel kell említenem, hogy a 
telep az I. sz. lejtősakna 2. déli szintjének 800. m*ében, a K*i irányban 
kihajtott ereszkében, kb. 20 m hosszúságban elmeddősödik. Ez eddig kivételes 
jelenségnek bizonyult. Az Alfréd*felep, a szóbanforgó területnek a főtelepe, 
az egész terület alatt, általában egyforma minőségben és vastagságban meg* 
van, illetve részben megvolt. Ez a telep a D*i részeken még aránylag kisebb 

*) Ideértem az összes, a sajószenlpéteri üzemvezetőség alá tartozó területeket is, első* 
sorban Sajókápolna határát, ahol jelenleg az üzem folyik. Az alábbi fejtegetésekben e kife* 
jezést ugyanígy kell érteni. 
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mélységben van a külszín alaíf, mint Sajókápolna iáján, helyenkínt az 
egyes szénfáblák felemelt részleteinél kb. 10—15 menyire, az I. lejtős ak* 
nánál 50 m*re, addig É felé mindjobban mélybe kerül. Az Alfréd*akna 
már 109 m mélységben érte el a felepet. K*i irányban is nagyobb mély* 
ségbe jut a vetődések révén. 

Az Alfréd*telep fölött 80 m*nyi meddő réfegcsoport következik, amely* 
nek felsőbb részébe, kb. 60 m*re az Alfréd*telep fölött újból vékony, kb. 
20 cm*nyi s z é n t e l e p e c s k e következik, amit az ErzsébeMelep ld* 
sérő telepének szoktak nevezni. E fölött 15—20 m*re következik a felső, 
!•» vagy E r z s é b e M e l e p . 

Az E r z s é b e M e l e p , amely megfelel a perecesi Máfyás*felepnek, 
vékonyabb és általában gyengébb minőségű, mint az Alfréd*telep. Vastag* 
sága 070— TOO m. A telep alsó részébe, kb. 10—15 cm*nyire a fekvőtől 
vékony, 10—15 cm*nyi rioliilufa réteg telepszik. Az ErzsébeMelepet a te* 
rület délibb részein, Sajókondó és Sajókápolna környékén teljesen eltávo* 
lította a denudáció. Körülbelül Sajókápolna és Sajószentpéter között a fél* 
úton lehet a telepnek a pleisztocén párkánysík s az alluvium által elfedett 
kibúvása; innét ÉK felé lejt s az Alfréd*akna táján 26 m mélységben, az 
egykori ErzsébeMejtősakna táján 30—40 m mélységben fekszik a külszín 
alatt. Föléje É felé vastagodó meddő réfegcsoport telepszik. 

DÉRY a telepről 1900*ban a következőket jegyzi meg (liss): »Sajó* 
szentpéteren nagy előnnyel fejtik kemény fedőkőzete miatt, dacára annak, 
hogy egész vastagsága csak 0'9—1"20 m*l feszén ki.« 

A szénfelepek ÉÉK—DDNy*i irányú vetődésekkel szeldelfek; az 
egyes vetődésekkel határolt széntáblák általában nyugodtan fekszenek; azok 
csapása általában ÉÉK—DDNy*i s álfaiában alacsony szöggel (3—7°) 
KDK felé lejtenek. Az egyes szénfáblák a lépcsős vetődéses szerkezet kö* 
vetkeztében lépcsőzetes módon helyezkednek el egymás mellett. (Lásd a 
IV. tábla 3. szelvényét). 

A sajószentpéferi szénbányászat ezidőszerint kizárólag a Sajókápolna 
határában fekvő I. »és II. sz. lejfősakna területére szorítkozik. 

Az I. sz. lejtősakna 159*011 m f. sz. f. magasságban nyílik s 15°*os 
lejtéssel K*i irányban lefelé halad. 180 m hossz után elérték a szénfelepet, 
109*5 m t. sz f. magasságban, vagyis a külszín alatt 50 m mélységben. 
Itf a telep csapása mentén kihajtották az első szintef. 180 m*en túl 3'5°*os 
lejtéssel 200 m*re halad a lejtősakna tovább a szénfelepben. 200 m távol* 
ságban hajtották ki ugyancsak a szénfelep csapása mentén a második szintet. 
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Az első szinl D*í szárnya 1924*ben (Kápolna községig) 1000 m, É*i szár* 
nya 500 m hosszú volt. A második szint D*i szárnya Sajókápolnáig 1200 m, 
E*i szárnya 650 m hosszú volt a vetődésig. Az első D*i szinten, a lejtős* 
aknától kb. 220 m*re hajtották ki az első siklót. Tovább délebbre az első 
siklótól 450 m*re van a második sikló. Az I. sz. lejtősakna fejtési területe 
érintkezik az AlFréd*akna által lefejtett területtel; nyugaton pedig az említett 
nagy vetődésig terjed. 

A II. sz. lejtősakna az I. sz. lejtősaknával szemben Ny*on kb. 140 m* 
nyire nyílik. A lejtősakna 16°*os dőléssel NyDNy*i irányban 123 m hosszban 
halad lefelé. A külszín alatt kb. 40 m mélységben rájutva a széntelepre, 
vízszintesen Ny*i irányban tervezik a főkeresztvágat kihajtását egészen a bir* 
fokhatárig azzal a céllal, hogy lehetőleg az elvetett teleprészek alatt haladva 
el, az egyes széntáblák lefejtését siklók segélyével könnyű szerrel végrehaj* 
tani lehetséges legyen. A főkeresztvágat tengelyében mélyített fúrólyukak ezt 
mindenesetre igen valószínűvé is teszik. A fúrólyukak tanúsága szerint az 
Alfréd*felep a külszín alatt átlag 40—50 m mélységben fekhetik. 

Az említett nagy, DNy felé azonban kisebbedő vetődéstől ÉNy*ra 
eső széntáblák lefejtése lesz a II. sz. lejtősakna feladata. 

Felemlítem itt, hogy a II. sz. lejtősakna a főkeresztvágat kihajtásakor 
a 3. széntáblában, a vetőn való áthaladás után, a szénfelep fekvőjében, kb. 
4—5 m*re folyós homokot tártak fel, amely kb. 30 m hosszban eliszapolta 
a vágatot; kb. 60 ms anyag került ekkor ki. Szűrőgáttal való elgátolás után 
a kereszrvágatot továbbhajtották. 

1924. elején a régi ErzsébeWáró közelében új lejtősakna hajtását kezd* 
fék meg, amellyel az Erzsébet*telepnek a szénterület Ny-i részén levő, még 
érintetlen részeinek feltárását és fejtéséf veffék tervbe. Az 1924. év nyarának 
derekáig kb. 60 m hosszúságban elkészült a lejtősakna, azonban a szén* 
piacon ezidőtájban bekövetkezett kedvezőtlen fordulat miatt a lejtősakna 
továbbhajtását abbanhagyták. 

A SZÉN MINŐSÉGE. 
A sajókápolnai határban levő I. sz. lejtősaknából kitermelt barnaszén, 

a II., vagy Alfréd*lelep szene, közepes minőségű barnaszén. Színe, karca 
barna, darabosan törő. Meddő beágyazás nincs benne. A termelt szén szem* 
nagyság szerint a következőképen oszlik meg: 

1900*ban DÉRY szerint (I124) a darabos szén az egész termelésnek 
30—40%*át tette. ELSZNER ÁGOSTON bányaigazgató úr közlése szerint az 
utóbbi időben az osztályozás a következő eredménnyel járt: darabos szén 
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4 7 % , rostált aknaszén 2 8 % , dió II. 1 0 % , dara 1 5 % . A szén raktároz* 
hatóságára vonatkozólag ELSZNER Á . bányaigazgató úr a következőket kő* 
zölte: t> Szenünknek télen állandó időjárás mellett hosszabb ideig változatlan 
a halmazállapota, az időjárás változásával azonban megváltozik; naptól, eső* 
tői, széltől mentes helyen (pincében) hosszabb ideig raktározható.« 

A szén hosszú sárga lánggal ég s elégése után porszerű hamu marad vissza. 
A széntelepek szenének minőségét megállapító vegyi elemzés meg* 

lehetős nagy számban ismeretes már. KALECSINSZKY (11228) számos elem* 
zési közöl, amelyek legnagyobb része GRITTNER ALBERT*IŐ1 és kisebb része 
SCHWACKHOFER*1Ő1 s KALECSINSZKYWŐI származik. A két előbbi elemzési 
eredményei nyilván mindkét telepből egyaránt származó átlagminták elemzési 
eredményei (a telepek külön mgjelölése nélkül). Ezekből láthatjuk, hogy a 
szén fűtőértéke 3564 és 4333 kalória között ingadozik. KALECSINSZKY két 
elemzést közölt; az egyik a felső, vagy Erzsébet*telepre vonatkozik, eszerint 
ez a szén 4290 kalóriás, a másik, a II., vagy Alfréd*lelepre vonatkozik, amely 
4212 kalóriás. P A P P K. (11789) is közöl egy elemzést, de annak felemlítése 
nélkül, hogy az melyik telep szenére vonatkozik. Szerinte a sajószentpéferi 
szenek fűtőértéke 3500—4000 kalória. 

Annak a szénminfának, amelyet 1924. szeptemberében a sajókápolnai 
II. sz. lejtősakna első déli siklójából a II., vagy Alfréd*telepből gyűjtöttem, 
DR. EMSZT K. szerint a következők az elemzési eredményei: 

100 súlyrészben van: Kísérleti fűtőérték: 2871 kalória. 
C 34'11 % Számított fűtőérték 2982 
H 2'81 S, hamu és H2CVmentes anyagokra 
O 15'48 átszámítva: 
N 1-25 C 63-5f % 
S 3-11 H 5-24 
Hamu 24-53 O 28"85 
H2O . . . . . 1811 N 2-34 

100-00 %> 100-00 °/o 

A sajószentpéteri szénferülefen az eddig kitermelt szénmennyiség a 
következő: DÉRY szerint (I139) 1895*fől 1899. végéig 509.967 tonna; 
ugyanő erről az időszakról részletes statisztikát is közöl. P A P P K. (19789) 
szerint 1891*től 1910*ig 2,012.890 tonnát termeltek ki. A sajószentpéteri 
bányaüzémvezetőség, illetve ELSZNER A . bányaigazgató úr közlése szerint 
1910. elejétől 1920. végéig 1,060.247 tonnát és 1921. elejétől 1928. végéig 
675.717 fonna barnaszenet termeltek ki. A két telepből eddig kitermelt szén 
mennyisége tehát összesen kb. 3,750.000 fonna. 
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T. Az „ Alacskai Kőszenbánya és Villamossági R.*T." 
alacskai barnaszéníerülcíe. 

I. FÖLDTANI VISZONYOK. 

a) Rétegtani adatok. 

Az alacskai szénieriilet a sajószentpéieri szénterületnek közvetlen foly
tatása, földtani viszonyai tehát — kisebb eltéréseket leszámítva — a sajó* 
szenlpéteri viszonyokkal egyeznek meg; a rétegsort illetőleg tehát az ott elmon* 
dottakra utalok. 

A fúrások útján eddig megállapított legalsó réteg 30 cm vastag szén* 
telepecske, amely a ma fejtés alatt álló főtelep alatt 39 m*re fekszik. E fölött 
a telepecske fölött 9 m vastagságú agyag—homok rélegösszlet következik, 
amely fölött, tehát a ma fejtés alatt álló főtelep alatt 30 m*re 70 cm vastag 
jóminőségű szénfelep következik. Mindkél széntelepet vékonyabb kifejlődésben 
a sajószentpéteri szénterületen is ismerik. A 70 cm*es telep fölött 30 cnvnyi 
meddő rétegcsoport következik, amely szintén agyagból és homokból áll s 
végül a főtelep fekvőjében változó vastagságú (3—8 m) szürke homokréteg 
következik. Ennek felső része kb. 0'25—0*80 m vastagságban zöldesszürke, 
legfelső részében barna, kissé csillámos, kövülefmenles homok. Erre telep
szik a ma fejtés alatt álló főtelep, amely a sajószenfpéteri Alfréd* s a sajó* 
kazinci Géza*felepnek felel meg s 1*10— 1 '20 m vastag. 

A főtelep közvetlen fedőjében néhol 1—2 cm*nyi kövülefes agyag* 
réteget találunk, amelyben a Nerítina (Cliíhon) picía FÉR. és itt*ott oslrea-
teknők vannak. Néhol az ostreák (O. gingensis SCHLOTH.) megszaporodnak 
s kisebb ostrealencséket alkotnak a közvetlen főtében. Az aknából feltárt 
mező nyugatibb részén pedig a közvetlen fedő kb. 2 dnvnyi kövületmentes 
barna agyag, ami fölött helyenkint lencseszerűleg vékonyrétegzésű kemény 
barna agyag következik; ebben bőven fordul elő a Nzrílina (Cliíhon) picía 
FÉR., továbbá igen gyéren a Potamides (Clavá) bideníaius DEFR. s a Car* 
dium (Cerastoderma) sociale KRAUSS. Néhol az előbbi réteg kemény, bar* 
násfekeíe, szenes pala alakjában fejlődött ki s ebben a változatban a Poia* 
mides (Clava) bideníaius DEFR. nagy mennyiségben fordul elő. 

Az előbbiek fölött rendszerint erősen csillámos szürke homok követ* 
kezik 0'40—1'20 vastagságban. A homok fölött azután 15—25 cm*nyi 
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kavics (vagy néha laza konglomerátum) réteg következik, amely azonban 
Berente felé kiékül. Kb. 25 m vastag szürke agyag az előbbiekre következő 
réfegcsoport, majd ennek fedőjében kb. 10 m vastag, víztartalmú homokot 
tárlak fel. E fölött 15—20 m vastagságban sárgás és szürkés agyagos 
homok és homokos agyag rélegösszlet telepszik, amely már a külszínen is 
jelentékeny elterjedésit. 

Erre a rétegcsoportra vékony, 20 cm*es széntelep telepszik, amely a 
sajószenlpéteri ErzsébeWelep alatt 20—25 m*nyire lévő kísérő telepecskének 
felel meg. Fedőrétege egy ostreapad. Megfúrták ezeket a rétegeket Berente 
mellett a B^ jelű fúrásban. Fölöttük sárga és szürke homokból álló réteg* 
összlet következik, amelybe alárendelten sárga és szürke agyag is közbe* 
telepszik. Berente mellett pl. a B4. jelű fúrásban a 10 cm*nyi ostrearéteg 
fölött 80 cm agyagot s fölötte 27 m vastagságban homokot fúrtak át. A fenti 
rétegöszlet fölött következik azután a felső széntelep, amely a sajószent* 
péteri Erzsébet-telepnek felel meg ; ez az említett kísérő telepecskétől 20—25 m 
távolságra szokott lenni. Ezt a telepet inkább csak a keletibb területrészeken 
várhatjuk, a nyugatibb részekről a denudáció hatásaként többnyire hiány* 
zik. A Hosszúvölgy baloldalán, az I. sz. fúrás közelében kb. 50 cm vas* 
tagságban látszik a telep kibúvása. Fedőjében 1*5 m vastag ostreapad for* 
dul elő, amely az Osírea (Crassosfrea) crassissima LAM. S az O. gingen* 
sis SCHLOTH. példányaiból épült fel. Ez az ostreapad a nyugati részeken 
nagy elterjedésű. 

A fenti rétegek fölött szintén főleg sárga homok és alárendeltebben 
agyag szerepel. Ezekre helyenkint fehér r i o 1 i t f u f a következik, amelyet 
Alacska községben, tőle kissé délre, a domboldalon, a Hegyeshegy s a Balázs* 
hegy tetején mutattam ki, továbbá az Ebeczkitefő—Cserbabos*Kakukleles 
vonulatában az andezittufák alatt helyenkint szintén megtaláltam. Ebben az 
utóbbi vonulatban a riolitfufa fölé a barna és szürke p i r o x é n ande* 
zi t tufa , b r e c c s a és kon gl o m e r á t u m telepszik. 

b) A szerkezet. 
Az alacskai szénterületet ÉÉK—DDNy*i irányú vetődések szeldelik, 

aminek következtében a terület ÉÉK—DDNy*i csapású táblákra tagolódik. 
Az egyik nagyobb vetődést a jelenlegi aknától nyugatra, 270 m távolság* 
ban a feltáró vágatok kihajlásánál tényleg megállapították. Ennek csapása 
2hs lejtése ÉNy*i (20h) 40°. A fenti vetődéstől NyÉNy*ra fekvő tábla kb. 
40 m*rel lejjebb zökkent. Az akna által feltárt tábla elég tekintélyes széles* 
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ségű. 1923*ban NyÉNy-ra és KDK felé egyaránt kb. 175—175 m távol* 
ságra volt feltárva. A X. sz. fúrólyuk tanúsága szerint a Kazinci*völgy tájáig, 
sőt valószínűleg azon túl is jó darabon, a telep és kisérő rétegei zavar* 
talanul fekszenek. A tábla rétegeinek uralkodó csapásiránya 2h s dőlésük 
pedig általában KDK*i (8h), 3—5°*nyi. Meg kell itt jegyeznem, hogy ezt 
a táblát az említett nyugati vetődéstől KDK*re, 45 m*re egy egész kicsi 
20 cnves vetődés is áthatja, amelynek lapja KDK*re (8h) 50°»nyira lejt. 
Az alacskai szénterületen a fúrások eredményei valószínűvé teszik, hogy 
az említettekkel párhuzamosan még egynéhány vetődés áthatja a középső 
miocén rétegcsoportot. Így pl. kétségtelen, hogy a Berente vidékén isme* 
rétes vetődések ide is áthúzódnak (L. az I. tábla 3. szelvényét). 

JI. A SZÉNBÁNYÁSZAT. 
TÖRTÉNETI ADATOK. 

Az első fúrásokat a berentei és az alacskai határban 1919. folyamán 
BÉRCZY és MÁNK S. bányavállalkozók végezték. 1921. május l*től kezdve 
a jelenlegi »Alacskai Kőszénbánya és Villamossági R.*T.« kezdett fúratni. 
összesen kilenc fúrólyukat mélyítettek, amelyeknek kedvező eredménye követ* 
keztében a Gyertyános*völgy jobboldalán 1921. november l*én elkezdték 
az akna mélyítését. 1922. január 10*én 43 m mélységben elérték a szén* 
telepet, amelynek azóta feltárása, előkészítése és fejtése folyik. Ebben az évben 
építette ki a részvénytársaság az aknától a berentei bánya vasúti szárnyvona* 
Iáig a 2*6 km hosszú sodronykötélpályát is. A bányakolónia kiépítése 1922*től 
kezdve fokozatosan folyik. Legújabban a vasúti vonal mellett kísérleti szén* 
lepárló felepet is építettek, amelynek üzemi eredményét nem ismerem. 

A SZÉNTELEPEK. 

A fúrások eddigelé a következő széntelepek jelenlétét állapították meg: 
legalul, a főtelep alatt 39 m-re egy 30 cm v a s t a g i e l e p e c s k e van, 
amely fejtésre nem érdemes. E fölölt 9m*re egy 70 cm v a s t a g szén* 
t e l e p e t állapítottak meg, amelyet az egész területen várhatunk s fejtésre 
is érdemes. Ez megfelel a sajókazinci (herbójai) kis telepnek s a »Gazda* 
sági« bánya 70 cm*es telepének. Sajószentpéteren már vékonyabb kifejlő* 
désben van meg. E fölött 30 m*re fekszik a f ő t e l e p , amely 1'10—1*20 m 
vastag és azonos a sajószenfpéleri Alfréd*teleppel, a sajókazinci (herbójai) 
Géza*teleppel, a berentei s a »Gazdasági« bánya főtelepével. Ez a telep kétség* 
kívül az egész területen egyenletes vastagságban s jó minőségben jelen van. 



174 DR. SCHRÉTER ?. (170) 

A főtelep fölött kb. 80 m távolságban fekszik a f e l s ő t e l e p , amely a 
sajószenfpéleri Erzsébef*feleppel azonos. Ez a telep a sajószentpéteri terű* 
léten 0T0—l'OOm vastagságban ismeretes, az alsó részében egy 1 dm*nyi 
riolittufa beágyazással. Az alacskai szénterület keletibb, kissé mélyebbre vető* 
dött részén, a szentpéterinek közvetlen folytatásában a jelenléte valószínű. MÁNIK 
S. bányavállalkozó, úgy látszik, ezt a telepet fúrta meg a Hegyeshegy K*i 
részén több fúrással, a térszín magasságkülönbségei szerint a bemondás alap* 
ján 40—70 m mélységben. A Berentétől DK*re lévő B2. számú BÉRCZY* 
féle fúrás a külszín alatt 56 m mélységben (115'06 m t. sz. f.) kétségkívül 
szintén ezt a telepet fúrta át. A nyugatibb, magasabb fekvésű részeken ezt 
a telepet csak helyenkinf várhatjuk, ha ugyan errefelé még egyáltalában kifej* 
lődött. Fel kell említenem, hogy a felső telep alatt kb. 20—25 m*re vé* 
kony, kb. 2 0 c m * e s k í s é r ő t e l e p e c s k e is van, valamint végül 
azt, hogy a főtelep alatt kb. 120 m*re várható volna még a perecesi Adriányi* 
és a sajókazinci Sándor*telepnek megfelelő telep. Ezt a telepet fúrás útján még 
nem vizsgálták meg, valószínű azonban, hogy itt is úgy, mint Sajószentpé* 
terén, nagyobbrészt elmeddősült. 

A SZÉN MINŐSÉGE. 
A fejtés alatt álló főtelep anyaga jó minőségű, kemény, darabosan törő 

barnaszén, színe és karca barna. A telepnek felső részében 2—5 mm*nyi 
meddő beágyazás van, amelyben fúrni szoktak. Ritkán elkovásodott rész* 
letek is vannak a széntelepben. Vállapok gyéren hatják át. A termelt szén 
szemnagyság szerint a következő: 1. Elővájásokból keskenyben, darabos 
szén: 3 3 % ; aknaszén: 6 0 % ; daraszén 10 mm*en alul: 7 % . 2. Elővájá* 
sokból szélesben (8 m*ig) darabos szén: 65 % ; aknaszén: 30 % ; dara* 
szén 5 % . A szér» raktározhatóságára vonatkozólag azt tapasztalták, hogy 
azt zárt helyiségben s a szabadban egyaránt hosszú ideig lehet raktározni, 
a bányaüzemvezetőség szerint a termelt szén a külszínen 3A évig is elállt 
már, úgyszólván változatlanul, mindössze a felülete hullott széf. A szén 
hosszú sárga lánggal ég s elégése után porszerű hamu marad vissza. 

A budapesti k. m. Tud. Egyetem Élet* és Kórvegytani Intézetében 
HÁRI P Á L 1922. januárjában a beküldött két barnaszénmintát a következő 
eredménnyel vizsgálta meg: 

1. sz. 2. sz. 
Nedvesség 276 °/o 28-4 °/o 
Hamutartalom 4*9 „ 59 „ 
Kéntartalom 3T „ 2.39 „ 
Égés melege kai. bombában meghatározva 4747 kai. 4309 kai. 
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DR. EMSZT K. szerint az alacskai főtelep szenének elemzési eredmé* 
nyei a következők: 

100 súlyrészben van: Kísérleti fííiőértéke: 4179 kalória 
C 43 -83% Számított „ : 4053 „ 
" 3 59 S, hamu és H20*meníes anyagokra 
O 12'81 átszámítva: 
N T19 C 71-31 °/o 
S . 2 - 8 9 H 584 
Hamu U-28 O 2086 
HsO . 24.41 N 194 

100-00 °/o 100.00 °/o 

Az alacskai szénbányászat a főtelep bányászatára alapozódik, amelyre 
a 46 m mély »Miklós ödön*akná«*t hajtották. A szén fejtésénél nehéz* 
ségek nem merülnek fel. A nyugatibb részeken a közvetlen fedő 2—3 dm*nyi 
barna agyag, amely jó főtét szolgáltat. A keletibb részeken azonban, ahol 
az agyag a fedőben igen vékony s a közvetlen főtét jóformán a fölötte 
következő, többnyire laza homok szolgáltatja, ott ez a körülmény mégis okoz 
némi nehézséget a fejtésnél. A rossz főte miatt vékony szénréteget kell 
hagyni a főiében s itt a bányászat több ácsolatot is kivan. Mivel a szén 
igen kemény, a széntelep alatt, a fekvő homokban réselnek. A bánya száraz, 
víz úgyszólván nincs benne; mindössze a nyugati részen feltárt fővető men* 
lén jön be a bányába kevés viz. 

Eddigelé lefejtettek: 1922*ben 7.430, — 1923*ban 27.952, - 1924*ben ] 
35.980, — 1925*ben kb. 30.000, — 1926*lól 1928. végéig évenként kb. | 
30.000 tonnát, összesen tehát kb. 200.000 tonnát. Sajnálattal kell megjegyez* 
nem, hogy levélbeli kérésem ellenére a bánya igazgatósága semmiféle újabb 
adatot sem bocsátott rendelkezésemre. 

A „Berenlei Kőszénbánya Vállalat R. T." 
barnaszénterülete Berente környékén. 

I. FÖLDTANI VISZONYOK. 
a) Réfegfani adatok. 

A „Berentei Kőszénb. Váll. R. T." barnaszénterülete Berente köz* 
ség határában, a község mellett ÉNy*ra terül el, de a szénbirfokjog átnyúlik 
részben a szomszédos községek határába is. A földtani viszonyok azonosak 
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a sajószentpéleri szénteriilet földtani viszonyaival s ezért ebben a tekintetben 
a sajószentpéteri viszonyokat kell irányadóknak tekintenünk. A Berente 
község mellett 1924*ben lemélyített fúrás adatai szerint a jelenleg fejtés 
alatt álló széntelep alatt 125-mre 1'60 m vastag, tisztátalan, palás széntelep 
fekszik ( M Á N K S. közlése). Ez a széntelep azonos a sajókazinci Sándor* 
és a perecesi Adriányi*téleppel, amely azonban itt — úgy, mint Sajószentpéter 
határában — elmeddősült. A fenti telep fölött 85 m*re, a főtelep alatt 40 m-re, 
50 cm vastag s e fölött 10 m*re egy 60 cm*es szénfelepef fúrtak át. Mind* 
két telep a szomszédos szénterületeken is ismeretes, utóbbi a „Gazdasági 
Szénb. R. T." területén és Alacskán 70 cm*es telep néven. Az utóbbi 
telep fölött kb. 30 m*re fekszik a főtelep, amely azonos a sajószentpéteri 
Alfréd'feleppel s az alacskai és „Gazdasági Szénb. R.*T." főtelepével. 
A főtelepen folyik a bányaművelés s ezért ezt s kisérő rétegeit közelebbről 
is ismerjük. 

A főtelep fekvőjében zöldesszürke homok van, amelyben néhol kvarc 
kavicsok jelentkeznek. Ez a homok kövületmentes. Fölötte következik 1 '20 m 
vastagságban a barnaszéntelep, amelynek közvetlen fedőjében helyenkint 
ostreapadot, illetve kisebb-nagyobb kiterjedésű ostrealencsét látunk. Az ostrea* 
réteg vastagsága 1—2 dm*nyi. Az osfrearéfeg fölött szürke, rétegzett agyag 
következik 55 cm vastagságban, amelyben gyéren a Cardium (Ceras/oc/er* 
ma) sociale KRAUSS továbbá a Neritína (Clithon) picta FÉR. S a Potami* 
des (Clava) bidentatus DEFR. bővebben fordulnak elő. E fölött 70 cm*nyi 
szürke, csillámos agyagos homok következik, amely kövületmentes, azután 
egy vékony, kb. 50 cmmyi szürke kemény agyagréteg, amelyben a Nerííina 
(Clithon) picta FÉR. csigafaj fordul elő. Majd e fölött homok és homokos 
kavicsréteg lép fel 1'2Ó—130 m vastagságban. Meg kell jegyeznem, hogy 
az ostrearéteg, illetve széntelep és a kavicsréfeg között lévő rétegek minő* 
sége és azok vastagsága a feltárt területen helyenkint változik, úgyhogy néhol 
majdnem a széntelep fedőjében fekszik a kavicsréfeg. A kavics fölött a 
külszínig végül szürke agyag következik, amely a szomszédos alacskai szén* 
területen átlag 25 m vastag szokott lenni. Itt a denudáció nagyrészét már 
eltávolította. 

6) A szerkezel. 
A főszéntelep és kísérő rétegei aránylag nyugodt fekvésűek ezen a 

területen. A lejtősakna műveletei egy összefüggő nagyobb táblán folynak. A 
felep dőlése helyenkint kissé változó; nevezetesen a K*i és közel D*i irány közt 
változik. A telep s általában a rétegek dőlése alacsony szögű, kb. 3—5° körül 
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16. ábra. 
A „Berenid Kászénbánya Vállalói" barnaszén bányászaiának átnézeies lérképe Í923*ban. 

12 
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van. A feltárt ferülef Ny*i részén vetődéseket is megállapítottak; ezek csapása 
ÉÉK—DDNy*i. Két vetődés ismeretes eddigelé, amelyek É*on összefutnak 
s ezen a végükön csak néhány dm nagyságúak; DDNy felé azonban diver* 
gálnak s nagyságuk növekszik. A keletibb vetődés D felé már 5 m*nyi s 
KDK felé lejtő; a Ny*i vetődés 13 m-es s NyÉNy felé lejtő. A közbe* 
eső ékalakú rög tehát a tőle keletre és nyugatra eső lejjebb vetődött rögök* 
höz képest sasbércszerűen felemelkedett. A feltárt területtől K*re a fúrások 
tanúsága szerint egy keskenyebb felemelt rög fekszik, majd még keletebbre 
egy nagyobb, kétségkívül hasonló irányú vetődés van, amely a fúrások tanú* 
sága szerint a rétegcsoportot a művelés alatt álló teleppel együtt állítólag 
nagyobb mélységre süllyesztette le. (L. a 16. ábrát.) 

H. A SZÉNBÁNYÁSZAT. 
TÖRTÉNETI ADATOK. 

Az első fúrásokat Berente környékén MÁNK SÁNDOR és WALDMANN 
JÓZSEF sajószentpéteri bányavállalkozók kezdték, ö l fúrólyuk kedvező ered* 
menye után 1919. májusában történt a lejtősakna telepítése Berente község* 
tői kissé É*ra, az Előhegy ÉK*i oldalán. A lejtősakna NyDNy felé (19h) 
irányul s 71 m*nyi ferde hosszban halad 12° lejtéssel lefelé. A főkereszl* 
vágattal s az ebből kiinduló feltáró vágatokkal a terület legnagyobb részét fel* 
tárták és pedig D*en a szénbirtokhatárig, Ny*on és K*en pedig egy*egy 
nagyobb vetődésig, kb. 500 m hosszúságban s ugyanolyan szélességben. Ez 
volt az állapot 1923. végén, amikorra a feltárt területnek felét már lefejtették. 
Azóta a többi részt is lefejtették s a többi elvetett teleprész feltárását kezd* 
fék meg. 1921*ben a miskolc—bánrévei vasútvonalból 700 m hosszú, ren* 
des nyomtávú szárnyvonalat is épített a társaság, ami a szén könnyű szál* 
lilásat tette lehetővé. 

A SZÉNTELEPEK. 
A fejtés alatt álló szénfelep, a főtelep, azonos a sajószentpéteri Alfréd* 

teleppel s az alacskai és sajókazinci főteleppel. Vastagsága 1 10—1 '20 m. 
A feltárt terület ÉNy*i részén 80—90 cm*re vékonyodik s elmeddősödik, 
úgyhogy ott fejtésre nem érdemes. A mélyebb lelepek felkutatását célzó 
fúrás szerint a főtelep alatt 30 m*re 60 cm vastag széntelep van, amely 
fejtésre érdemes. Ez a telep azonos a »Gazdasági Szénb. R.*T.« és alacs* 
kai szénterületek 70 cm*es széntelepével. Ezt a két telepet a terület legna* 
gyobb részén várhatjuk. Ellenben a legfelsőt ( = Erzsébel*telepet) csakis a lerü* 
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let legkeletibb, lejjebb süllyedi részén várhatnék kb. 0'80—l'OO m vastagság* 
ban. Ezenkívül megállapítottak az említett fúrásban a 60 cm*es szénfelep 
alatt kb. 10 m*re egy 50 cm*es szénfelepecskét, amely a környékbeli tapasz* 
tálatok szerint elvékonyodik s így fejtésre nem érdemes. Végül legalul, a 
főtelep alatt 125 m*re megfúrták az alsó széntelepet, amely ugyan 1'60 m* 
nyinek bizonyult, de egyszersmind palás, elmeddősült, amelyből csak kb. 
60 cm volt a tiszta szén; tehát ez sem méltó fejtésre. 

A SZÉN MINŐSÉGE. 

A főtelep szenének színe és karca barna, vállapok gyéren hatják át, 
darabosan törik; a kereskedelembe kerülő szén 50 %*a darabos, 40%*a 
kocka és aknaszén s kb. 10%*a porszén. A szén hosszú sárga lánggal ég, 
elégése után porszerű hamu marad vissza. A raktározhatóságára nézve nincs 
adat. A feltárási és fejtési viszonyok kedvezők; hátráltató körülmény nincs. 
A lejtősakna DNy*i részéből gyűjtött szénmintát DR. EMSZT K. vizsgálta 
meg, eredményei a következők: 

100 súlyrészben van: Kísérleti fűtőérték: 4443 kalória. 
C 4M2 °/o Számított fűtőérték 4552 „ 

S, hamu és HaO-mentes anyagokra 
° 1 1 T ° átszámítva: 
N 0"9r C 73-54 °/o 
S 3-40 H 6-56 
Hamu 9U6 O 18-38 
HaO . . . . . 2337 N . . . . ' . . . . 152 

100-00 °/o 100-00 °/o 
Eddigelé lefejtettek: 1919*ben 1849, - 1920*ban 15.182, - 1921* 

ben 30.051, - 1922*ben 51.790, - 1923*ban 55.733, - 1924*ben 
51.247, - 1925*ben 41.174, - 1926*ban 36.096T, - 1927*ben 34.077'5 
és 1928. X. 31*ig 25.539*4, összesen: 342.739 tonnát. 

9. A „Gazdasági Kőszénbánya Vállalat" barna* 
szénierülele Sajókazinc határában. 

I. FÖLDTANI VISZONYOK. 

a) Rétegtani adatok. 

A „Gazdasági Kőszénb. Váll." szénierülele Sajókazinc községtől 
D*re és DNy*ra terül el. Földtani viszonyai főleg az alacskai és berentei, 

12* 
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másfelőla „Borsodi Szénb. R.*T." sajókazinci (herbójai) szénterületének föld* 
tani viszonyaival egyeznek meg, úgyhogy a rétegtani viszonyokat illetőleg 
az ott leírtakra utalok. 

A bányatelep mellett, a 70 cm*es telepre hajtott táró előtt lemélyífeft 
fúrás 85 m mélyre haladt, ebben a mélységben azonban a fúró leletörött. 
A fúrás az adott mélységig telepet nem harántolt. 

A legmélyebb feltárt rétegek a 70 cm*es szénlelep s kísérő rétegei 
voltak, amelyeket 1921—23*ban a telepre hajtott táróban láttam feltárva. 
Itt a következő rétegcsoporfot állapítottam meg: a szénfelep közvetlen fek
vőjében kb. 10 cmmyi szürkésbarna, palás agyag fekszik, amelyben a Neris 
tina (Cliíhon) picta FÉR. csigafajt találjuk. Ez alatt zöldes*szürke, össze* 
álló homokréteg fekszik, amelyben a Psammobia (Psammocola) Labordei 
BAST. kagylófaj héjjai nagy mennyiségben fordulnak elő. Ezenkívül rilkáb-
ban előfordulnak még benne a Poiamides (Clava) bidentatus DEFR. és a 
P. (Pirenella) moravicus M. HORN. var. csigafajok. 

A barnaszéntelep 60—80 cm vastagságú. A telep közvetlen fedőjé
ben kb. 30 cm*nyi szürkésfekete, kemény, palás agyag fekszik, amelyben 
kövületek elég nagy számban fordulnak elő, nevezetesen a Congeria clavae-
formis KR. (e. gy.), Modiola sp. (valószínűleg a Brachydoníes taurinensis 
BONJ, Neritina (Cliíhon) picta FÉR. (r.), Melanopsis (Lyrcaea) impressa KR. 
var. monregalensis SA.OC., Planorbis sp. A fenti rétegnek fedőjében 0*5—1 m 
vastag ostreapad fekszik, amely a légaknában állítólag 7 m*re megvastago* 
dott. Az ostreapad fölött szürke és részben sárga agyag következik, amely
ben congeriák fordulnak elő. A 70 cm-es telep fölött kb. 30—35 m*re fek* 
szik a főtelep, amelyre a domboldalon följebb szintén tárót hajtottak s amelyre 
ezklőszerint helyeződik tulajdonképen az üzem. A széntelep 1*20 m vastag 
s megfelel a sajókazinci (herbójai) Géza*lelepnek, a berentei és alacskai 
főtelepnek. A telep fekvője zöldesszürke homok, közvetlen fedője pedig 
fekete palás agyag, amelyben a Neritina (Cliíhon) picta FÉR. és az Osirea 
gingensis SCHLOIH. fordul elő; néhol a Poiamides (Clava) bidentatus DEFR. 
lép fel nagyobb számban. 

A magasabb rétegek, vagyis a dombok tömegének zöme szürke és 
sárga agyag, valamint sárga homokrétegek ismételt váltakozásából áll; ezek 
kíjxé a rétegek közé egy ostreapad telepszik 1—2 m vastagságban. Ezt az 
ostreapadoi délebben, a Cserbabos*hegy s az EbeczkWefő Ny*i oldalán, kb. 
250—260 m t. sz. f. magasságban, a Várhegy—Mandolás táján kb. 240 m 
í. sz. f. magasságban s az innét ENyra eső dombon kb. 210 m t. sz. f. 
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magasságban hosszasan követhetjük. Ugyanígy a Sinkahegy oldalain is meg* 
van ez az osfreapad kb. 260 m f. sz. f. magasságban. Valószínű, hogy 
ez az ostrearéleg a legfelső (Erzsébet*) telep közvetlen fedőrétegének felel 
meg, a telep azonban nagyobbrészt hiányzik alóla. Egy helyütt az osf* 
rearéfeg fekvőjében tényleg ráakadunk egy vékony, 1—2 dm vastag szén* 
telep kibúvására és pedig az Ebeczki*tető ÉNy*i dombnyúlványain. Az osl* 
rearétegnek különböző magasságokba való jutása vetődések következménye. 

b) A szerkezet. 

A „Gazdasági Szénb. Váll." szénterületéf' ÉÉK—DDNy*i irányú 
vetődések járják át. Ezek közül egyet a 70 cm*es szénfelep fejtésénél Ny 
felé haladva elértek. Ettől a vetődéstől Ny*ra eső tábla 7 m*rel lejjebb* 
zökkent. A széntelepes rétegcsoport csapása általában ÉK—DNy*i s a rétég 
dőlés általában DK*i (9h) 4°*os. 

H. A SZÉNBÁNYÁSZAT. 

TÖRTÉNETI ADATOK. 

A területnek fúrásokkal való kutatását 1920. májusában kezdték meg. 
Hét fúrólyukat méh/ítéltek, amelyeknek kedvező eredménye után ugyanez év 
júliusában a Sinkahegy ÉK*i oldalán tárót hajtottak a 70 cm*es széntelepre. 
Majd a miskolc—bánrévei vasúti vonalból rendes nyomtávú szárnyvonalat 
építettek ki a táró rakodójáig. A vasút 1921. októberében készült el s novem* 
ber ll*én kezdődött meg rajta a szállítás. 1923. augusztusában új tárót hajtottak 
a főtelepre s azóta a bányászat súlypontja erre helyeződött át; a 70 cm*es 
telep fejtése egyelőre megszűnt. 1927. november l*én a főtelepre egy lej* 
tősaknál mélyítettek. 

A SZENTELEPEK S AZOK MINŐSEGE. 

1923. végéig az u. n. 70 cm*es t e l ep volt fejtés alatt, amely 
60—80, átlag 70 cm vastag és elég jó minőségű volt. A telep szenét arány* 
lag sűrűn járták át hasadékok (vállapok) s kockaalakban, vagy apródarabosan 
tört. Színe és karca barna volt. A termelt szénnek kb. 94%*a aknaszén 
és kb. 6%*a daraszén volt. Hosszú sárga lánggal égett s elégése után 
poralakú hamu marad vissza. A szenet csak rövidebb ideig, mindössze né* 
hány hétig, állítólag legfeljebb 2 hónapig lehetett a külszínen raktározni, az* 
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ufán begyulladt. A íelep fejtésénél különösebb nehézség nem merült fel. 
Mindössze azt kell fölemlítenem, hogy a telep vékonysága miatt sok meddőt 
kellett kitermelni s a széntelepből a vágatok alján kevés víz gyűlt össze. A 
70 cm-es telepet a 145 m í. sz. f. magasságban nyíló s DNy felé irá* 
nyúló táróban fejtették, ahol a .Ny*i 7 méteres vetődésig és D felé a hatá* 
rig lefejtették. K felé s az említett vetődésen túl Ny felé még érintetlen 
a telep. Mivel ez a telep nagyobbrészt a völgyek talpa fölött fekszik, nagyobb* 
részt íáróbányászaltal lehet leművelni. Elterjedése, mélyebb fekvése követ* 
kéziében a főtelepnél nyílván valamivel nagyobb lesz. 

DR. EMSZT K. m. k. főgeológus*fővegyész az Erzsébet*láróból a 
70 cm*es telepből 1924. VIII. 22*én vett állagszénminiál elemezte meg; 
eredményei a következők: 

100 súlyrészben van: Kísérleti fűtőérték: 3591 kalória 
C 41*01 °/o Számított fűtőérték: 3748 kalória 

S, hamu és HaO»mentes anyagokra 
° 12'81 átszámítva: 
N i-2? c rooo % 
S 311 H 5-97 
Hamu 963 O 2r86 
HaO 286f N 217 

100.00 °/o 100-00 % 

A 70 cm*es széntelep fölött 35 m*re fekszik a fő te lep , amelynek 
vastagsága 1'10—1'20 m, a fúrások szerint azonban K felé, Berente felé 
jó darabon elmeddősödik. A főtelepet a Sándor*iáró segélyével fejtik, amely 
167'28 m t. sz. f. magasságban nyílik s DNy felé halad. A feltárt telep 
csapása ÉK~DNy-i és DK*i dőlésű, kb. 4°*kal. A telep szép, meddő 
beágyazás nélküli s aránylag jó minőségű, vállapok gyéren szeldelik, úgy* 
hogy darabos szén termelhető belőle. A színe és karca barna, törése dara* 
bos; a termelt szén 40%*a darabos, 45%*a aknaszén, 10°/o*a diószén, 
5 o/0*a dara* és porszén. A szén hosszú sárga lánggal ég és elégése után 
porszerű hamu marad vissza. A külszínen állítólag hosszabb ideig lehet 
raktározni. Ez a telep csak a dombok területén van meg, a dombok 
Ny*i alsóbb részén s a patakok és a Sajó folyó síkján ez a telep már hiány* 
zik, miután onnét a denudáció már eltávolította. A telep fejtésénél különö
sebb nehézség nem merült fel. Válószínű, hogy e területen nagyobbrészt 
táróbányászattal lehet lefejteni. A jelenlegi táróból kiindulva aránylag kes* 
kény rész érhető el a déli határig, DNy felé ellenben nagyobb kiterjedés* 
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ben jelen lehel. 1924. VIH. 22-én a Sándor-táróban, a főtelepből gyűjtött 
állagszénminfál Dr. EMSZT K. a következő eredménnyel vizsgálta meg: 

100 súlyrészben van: Kísérleti fűtőérték: 3874 kalória. 
C 41-56% Számított „ : 3982 „ 
H . . . . . . . . 3T9 S, hamu és HaO*mentes anyagokra 
O 10.91 átszámítva: 
N 1*21 C . . . . . . . . T2'31 % 
S 3-02 H 659 
Hamu 12-95 O . 1899 
H2O 26-56 N 2-11 

100-00 °/o 100-00 % 

A fe lső (Erzsébet) t e l ep legfeljebb nyomokban lehet meg, ellen* 
ben némi valószínűséggel számításba lehet venni azt, hogy a 70 cm-es telep 
alatt 90—95 m-re az alsó telep, amely a herbójai Sándor-telepnek volna a 
a folytatása, részben fejtésre érdemes vastagságban lehet kifejlődve. Eddig 
lefejtettek 1920-ban 1723, - 1921-ben 14.460, - 1922-ben 27.990, -
1923-ban 24.639, — 1924-ben 32.909, - 1925-ben 32.595, -1926-ban 
24.442, — 1927-ben 21.176* — 1928-ban 18.767, összesen: 198.701 tonna 
szenet. 

10. A sajókazinci barnaszénterület. 
I. FÖLDTANI VISZONYOK. 

a) Réleglani adatok. 
I. MIOCÉN. 

1. Középső miocén. 
1. HELVÉTEN EMELET, SZÉNTARTALMÚ RÉTEGCSOPORT. 

A legalsó eddig ismeri réteg a sajókazinci szénterületen a legalsó v. 
IV., vékony 40 cm-es széntelep, amelyet a Sándor-táró 1600—1700 m-es 
hossza közt tártak fel. Ez a telep megfelel a Sajóvölgy E-i részén lévő alsó 
vastag telepnek, az ivánkai és nagybarcai alsó telepnek stb.; itt azon
ban már vékonyabb kifejlődésben van meg. Fölötte 40 m vastag meddő 
rétegcsoport következik, amely uralkodólag agyagos rétegekből áll. A fent 
rétegek közepe táján szürke, homokos agyagban (Sándor-táró DNy-i mezeje) 
a következő kövületek fordulnak elő: Cardium {Cerastoderma) sociale 
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KRAUSS (i. gy.), Meretrix (Cordiopsis) islandicoides LAM., Buccinum sp. 
Ezek megegyeznek a perecesi Adriányi*felep fekvőjének kövülefeivel. Az 
előbbi rétegösszlef legfelsője, a ül . felep közvetlen fekvője zöldesszürke 
összeálló agyagos homok, amelyben a következő kövületek vannak: Car* 
dium (Cerasíodermá) cfr. sociale KRAUSS (r.), Meretrix (Cordiopsis) islan* 
dicoides LAM., Neritim (Clithorí) picia FÉR. (gy.), Potamides (Pirenella) 
cfr. borsodiensis n. sp. Buccinum sp., GRAUL főmérnök közlése szerint 
rilkaságképen a Pyrula (Melongzna) cornuia AG. is előfordul benne. 

A ül., vagy Sándor-telep 1*20—1*60 m vastag. Megfelel a Sajó* 
völgy É*i oldalán lévő felső, vagy congeriás telepnek, a bánvölgyi s iván* 
kai főtelepnek, a Baross*aknai—perecesi Adriányi*ielepnek. A széntelepbe 
meddő beágyazások telepszenek. A telep felső részébe 1 —3 cm vastag fehér 
riolittufa rétegecske ágyazódik. Az új kis lejtősaknában ezenkívül még kb. 
3 meddő agyagbeágyazást láttam benne. A Sándor*láró V. siklója táján a 
széntelepben a fedőtől 40 cm*re kb. 15—60 cm*nyi meddő, barnásfekefe 
szenes palás agyag, szénpala beágyazást figyeltem meg. Ebben a Congeria 
clavaeformis KRAUSS és C. cfr. amygdaloides DUNK., másutt e réteg legfel* 
sőbb részében igen sok Melanopsis (Lyrcaea) impressa KR. var. monrega* 
lensis SACCO fordul elő. Ez a betelepülés azonban csak kivételesen ilyen 
vastag (60 cm), többnyire egész vékony. 

A ül . telep fölött kb. 84 m vastag meddő rétegcsoport települ. A 
telep közvetlen fedőjében congeriás réteg következik, amely 5—10—30 cm*nyi, 
de néha 1 m*ig is megvastagszik. A congeriaréteg nagyobb megvastago* 
dása azonban csak helyi jelenség (pl. a kis lejtősaknában), mivel megint 
gyorsan elvékonyodik. A congeriaréfeget úgyszólván kizárólag a Congeria 
clavaeformis KRAUSS héjjainak tömkelege építi fel; a Radvánszky*táró terű* 
létén a congeriák mellett kivételesen os/rea*teknőkei is gyűjtöttem. 

A Sándor*táró V. siklója táján a közvetlen fedőben kb. 5—6 cm*nyi 
riolittufa, illetőleg riolitfufa*homok fordult elő (1. Kisbarcát). Ebben igen 
gyéren előfordult a Congeria clavaeformis KRAUSS és a Melanopsis {Lyr* 
caea) impressa KR. var. monregalensis SACCO. A magasabban következő 
réíegcsoport agyag és homok váltakozásából áll, amelybe alárendelten ho* 
mokkő is telepszik. Különösen feltűnő a kb. 50—60 m*re a telep fölött követ* 
kező homokkőpad, amely az Izbonya*pusztáfól Ny=ra emelkedő dombolda* 
Ion, kb. 300 m t. sz. f. magasságban a felszínre is kibukkan, ahonnét a 
Mélyárok baloldalára is áthúzódik. Ez a homokkő néha durvábbszemű, sőt 
kissé konglomerátossá is válik s utólagos lermális behatás következtében 
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elkovásodoii. Ebben lenyomatok és kőbelek alakjában: a Psammobia 
(Psammocola) Labordei BAST. (gy.)( Teliina (Peronaea) planata L., Cardium 
sp. cfr. (Cerasioderma) sociale KRAUSS, Congeria clavaeformis KRAUSS, 
Potamides (Clava) bidentatus DEFR. (i. gy.), P. (Pirenella) moravicus 
M. HORN., Nerítina (Clithon) picta FÉR. (r.) fordulnak elő. A homokkő 
fölé a fővölgy baloldalán oslreapad telepszik, amely az O. (Crassostrea) 
crassissima LAM. héjjaiból áll. Kissé délebbre ez a homokkő hiányzik már 
s helyette — szintén elkovásodorl — szürke márga lép föl, amelyben lenyo* 
mátok alakjában ritkán a Cardium sp.*l és a Potamides {Clava) bidentatus 
DEFR.*1, viszont a Nerítina (Clithon) picta FÉR. elkovásodott héjjait nagy 
mennyiségben gyiijthetjük. 

Ez a homokkőréteg tovább D felé is húzódik a fővölgy baloldalán, 
de alig van feltárás benne. Rátalálunk a Vakkató és Háromtó bérc között 
lejövő völgyben, ahol a fekvőjében vékony congeriaréteg telepszik. Ez a 
réteg nagy mennyiségű Congeria clavaeformis KRAUSS héjjat zár magába, 
azonkívül ritkábban a Meretrix sp. (r.), Gastrana fragilis L., Cardium 
sp. (r.), Psammobia cfr. affinis DUJ. (r.), Osirea sp. (kicsi bordás faj), 
Nerítina (Clithon) picta FÉR. (r.) fordul elő benne. A homokkőnek 
délebbre, a Laci*lanya mellett 250 m t. sz. f. magasságban nyitott kis 
kőbányában van a legjobb feltárása. Itt a következő kövületek kőbelei és 
lenyomatai, sőt néha héjjai is fordulnak elő: Psammobia (Psammocola) 
Labordei BAST. (i. gy.), Cardium cfr. (Cerasioderma) sociale KRAUSS (r.), 
Meretrix (Cordiopsis) islandicoides LAM. (r.), Meretrix sp. (nagy alak), 
Gastrana (Fragilia) fragilis L., Mytilus sp. (cfr. Haidingeri M. HORN.), 
Congeria cfr. clavaeformis KRAUSS (r.), Osirea (Crassostrea) crassissima 
LAM. (e. gy.), Pyrula (Melongená) sp., cfr. cornuta A G . (r.), Turritella sp. 
(r.), Nerítina sp. (r.), Potamides (Clava) bidentatus DEFR. (r.). A homok 
és agyagrétegek s a közbetelepülő homokkőrétegek váltakozása a következő 
II. széntelepig tart. A fenti réfegcsoporl felsőbb részében, a II. széntelep 
alatt 15 m>re vékony, 0'15—0'20 m széntelepecske van, amelyei Alacska, 
Berente és Sajószenlpéter vidékén is ismerünk. 

A II., vagy kistelep (Zsófia*ielep) 0'20—0T5 m vastagságú. Meg* 
felel a szomszédos Alacskán és a „Gazdasági Szénb. R.*T." területén is* 
mert "T0 cm*es telepnek. A II. telep fölött 36 m*nyi meddő rétegcsoport 
következik. A telep közvetlen fedőjében (a Géza*táró 1300—1400 m távol* 
ságában) ostreapad fekszik, amely 2—2*5 m vastagságot is elér. Ez az 
Osirea (Crassostrea) crassissima LAM. példányaiból áll, de néha congeriák 
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is társulnak hozzá. Az osfreapad azonban 
nem mindenütt fejlődött ki, hanem csak 
helyenkint lép föl, amikor is a fedőben 
szürke agyag következik. 

A fedő rétegcsoport alsó része, kb. 
18 m vastagságban szürke agyag, amely* 
ben Cardium (Cerasíodermá) sociale 
KRAUSS, Mereírix (Cordiopsis) isiandi* 
coides LAM., Syndesmya álba WOOD. 
var. pellucida BR., Nzritina (Clithon) 
picia FÉR. és Buccinum sp. fordulnak 
elő. A magasabb rétegösszlet kb. 18 m* 
nyi homokból áll. Ennek legfelső részé* 
ben, vagyis az I. telep közvetlen fekvő* 
jében, agyagos homok fekszik, amely he* 
lyenkiní (a Losonczy*sikló táján) erősen 
összeállóvá, keménnyé, mintegy lazább 
homokkővé szilárdult] Ez a kemény réteg 
0'4—0'6 m vastag s a széntelep alatt 
kb. 1 dm*nyire barnaszínű, lejjebb — a 
friss vágatokban — szürkészöld; a régibb 
vágatokban a kőzet elmállva meglágyul 
és sárgássá válik. Kövület nincs benne. 

Az I., vagy Géza*lelep 1'10—1'20 
m vastag, megfelel az alacskai, berentei 
és sajószentpéteri főtelepnek stb. A telep 
szene tiszta, néha azonban (pl. a nyugati 
sikló táján) igen vékony, 2—3 mm*nyi 
rioliliufa csíkok látszanak benne. 

Az I. telep fölött fó—85 m*nyi 
meddő rétegcsoport következik. A szén* 
telep közvetlen fedőjében helyenkint ho* 
mokol, másutt palás agyagot figyeltem 
meg. Ezekben a Mytilus Haidingeri M. 
HORN. kagylófaj fordul elő ritkábban, vagy 
sűrűbben, de olyan összefüggő pad, mint 
Perecesen az Adriányi*telep fedőjében, itt 
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nincs belőlük. Az ép állapotban rendkívül ritkán gyűjthető fajnak egy jó 
megtartású példányát 1890 táján ajándékozta POLLATSEK SÁNDOR úr a m. 
kir. Földtani Intézetnek; ez a példány a mellette lévő cédula tanúsága 
szerint a szóbanforgó fedőrétegből került elő. Ez a példány eddigelé az 
egyetlen jó megtartású magyarországi példánya ennek a fajnak. 

A magasabban következő fedőrétegcsoport megint szürke agyag és 
sárga homok ismételi váltakozásából áll. Ez a fedőrétegcsoporí különböző 
vastagságban van meg, aszerint, hogy mennyit távolított el belőle a denu* 
dáció. A terület DK*Í részén teljes vastagságban megvan s itt a szóm* 
szédos területeken (Pereces, Sajószentpéter) ismert legmagasabb szénielep* 
pel azonos legfelső telep (Mátyás—Erzsébef*telep) is megvan. Ezt az úgy* 
nevezett Arpád*telepel 1890. tóján a Liskó*völgyben néhai RUSZNAK fő* 
gondnok úr szerint feltárták. Szerinte a széntelep alsó részében itt is, mint 
Sajószentpéferen, meddő beágyazás (riolittufa) volt. Ezenkívül ezen a tájon 
még néhány fúrásban is megkapták ezt a széntelepet. 

A legfelső szénfelep fölött megint homok és agyag váltakozásából álló 
rétegcsoport következik. 

2. Tortoniai emelet. 

A) RIOLITTUFA. 

A széntartalmú rétegcsoport fölött helyenkint a riolittufa kis részleteit 
találjuk. A Cserbabos—Kakukleles vonulatában, az andezittufa alatt vékony 
rétegben látjuk ift*ott, de fel kell tételeznem, hogy a dombvonulat oldalain vé* 
gig megvan. 

B) FEHÉR AGYAGMÁRGA. 

Az andezittufák szélén egy helyütt, a Lófőhegy nyugati oldalán kis 
foltban, a vékony riolittufa réteggel kapcsolatban előfordul a foraminiferákat 
elég bőven tartalmazó, fehér, riolÖfufás márga. 

3. Felső miocén (szarmata emelet). 

ANDEZITTUFA, BRECCSA ÉS KONGLOMERÁTUM. 
Ez a rétegcsoport, amely nagyobb vastagságú és nagy ellerjcdésű, 

részben a riolitrufára, de főkép közvetlenül magára a helvéfien rétegcsoportra 
telepszik. Az andezittufa többnyire közepes szemcséjű, szürke vagy fehéres* 
sárgás színű; benne legtöbbször kisebb*nagyobb szögletes lapilliket és ande* 
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zitbombákaf láfunk. A lapillik és bombák száma néha jelenlékenyen megnő és 
ekkor andezilbreccsába mennek ál. Velük kapcsolatban olyan andezitagglo* 
meráfum rétegek is fellépnek, amelyekben a legömbölyödött andezitkavicsok 
uralkodnak, sőt az andezittufa rétegei közé még olyan rétegek is ékelődnek, 
amelyek homokkőszerűek, de kizárólag az andezifrufa anyagából állanak. Ez 
a rétegcsoporf előfordul az Ebeczki*fető—'Kakukleles hegygerincen, a Lófő* 
hegy—Billatető—Rományhegy vonulatában s a Kazinci völgy baloldalán, 
a Hegyestető—Vakkató—Pálbérc—Fehérkőbérc vonulatában. 

II. PLIOCÉN. 
KAVICS. 

A hegygerincek tetején az andezitrufa*breccsa fölött — vagy ahol ez 
hiányzik, közvetlenül a helvétien rétegcsoport fölött — vékonyabb*vastagabb 
kavics, /agy homokos kavicstakarót állapíthatunk meg. A kavicsszemek 
anyaga kvarcit, mészkő és andezit: az egyes szemek borsó*, dió*, tojás*, de 
gyakran ököl* vagy kéfököl nagyságúak is. Ebből a kontinentális*fluviatilis 
eredetű lerakódásból kövület eddigelé nem került elő. Előfordul a Kakuk* 
leles—Lófőhegy—Billatető vonulat s a hozzájuk csatlakozó mellékgerincek 
tetején, továbbá a KazincUvölgy baloldalán, a Hegyesfefő—Háromtóbérc— 
Fehérkőbérc vonulatában s az ebből kiágazó mellékgerinceken, mindenütt a 
a dombok és gerincek legmagasabb részein. 

IIJ. NEGYEDKOR. 
1. PLEISZTOCÉN. 

Sajókazincíól DNy*ra, a Kazinci völgy baloldalán á felső oligocén 
rétegcsoport fölött kavics párkánysík terül el, a Kazinci völgy pleisztocén* 
kori lerakodása. 

2. HOLOCÉN. 
Ide sorolandó a Kazinci völgy patakja mentén végignyúló, kavicsból, 

homokból és homokos iszapból felépült alluviális lapály, továbbá a fővölgy 
mellékárkainak hordaléka. 

6) A szerkezei. 
A szénterület eredetileg csekély mértékben gyűrődött, utóbb számos 

vetődés kisebb*nagyobb rögre darabolta. A vetődések iránya ÉÉK—DDNy*i. 
A vetődések síkja hol KDK, hol NyÉNy felé lejt; lejtési szögük 50—70°. 
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A Kazinci fővölgyfől Ny*ra eső ferülefen a vetődések uralkodólag NyÉNy*i 
lejtésűek, aminek kövelkeztében a lépcsős vetődéses szerkezel uralkodik 
(1. a 18. sz. szelvényt), legalább is É*on, a Sándor*láró tengelye táján. 
Délebbre már árkos süllyedések és sasbércek teszik változatosabbá a szer
kezetet. Ezen a vidéken eddigelé több kisebb és két nagyobb vetődést álla* 
pítoltak meg. Az egyik nagyobb vetődés Ny felé a fejtési határ, nagysága 
a Mélyároktól É felé kb. 28 m. Ettől K felé, kb. 400 m*re van a másik 
nagyobb vetődés, amelyet eddig 2 km hosszúságban bányászatilag meg* 
állapítottak. Ennek nagysága átlag 30 m. Az egyes vetődések közé foglalt 
rögök rétegeinek, tehát az egyes széntáblák csapása megegyezik a vetődések 
irányával, vagyis a csapás uralkodólag ÉÉK~DDNy*i, a dőlés pedig ural* 
kodólag KDK*i, 3—5°. A Sándor*láró fejtéé1 íerü!?*ének D*i részén azon* 

18. ábra. 
A Kazinci völgy baloldalán, a Sándor*fáró által fellári széntcrülel féligvázlalos szelvénye. 

III. = Sándortelep. IV. = IV., vagy legalsó felep. 

ban a dőlés lassankint DK*ivé, majd D*ivé válik, úgyhogy délebbre, a 
Mélyárok táján a csapás már K—Ny*i irányú. Mivel a széntelep ezen a 
részen a SándoMáró talpa alá húzódott, a délebbre eső részt külön kellett 
feltárni a bányászatnak. Itt tehát félköpenyszerű a település. 

A fővölgytől K*re eső területen a vetődések síkja a NyÉNy*i és a 
KDK*i lejtésirány közt ismételten váltakozik. Itt a bányászat hat nagyobb 
vetődést állapított meg, amelyek nagysága 28—60 m közt mozog. Ezenkívül 
számos kisebb vetődést is megállapítottak. Az egyes vetődések közé foglalt 
rögök mint sasbércek és ároksüllyedések váltakoznak; a kisebb közbeiktatódó 
vetődések lépcsős szerkezetet is létrehoztak. (L. a \7. szelvényt). A rétegek 
csapásiránya ÉÉK~DDNy*i, dőlésük uralkodólag KDK*i, 3-8° , néha 
azonban majdnem vízszintesek. Az Ilona*táró fejtési területén azonban a 
csapás Ny—K*ivé s a dőlés D*ivé vált, úgyhogy az É*ról jövő Ilona*táró* 
nak ereszkével kellett a széntelepnek utána mennie. 
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B) A SZÉNTELEPEK S A SZÉNBÁNYÁSZAT. 
TÖRTÉNETI ADATOK. 

A sajókazinci szénterület barnaszéntelepei már elég régóta ismeretesek. 
Az első leírási ezekről a telepekről MATTYASOVSZKY J . : A sajómelléki 
szénfelepek (Földt. Közi., 12. évf., 89. old., 1882) című értekezésében la* 
láljuk, aki a következőket említi fel: „A tardonai völgy egyik mellékvölgyé* 
ben, a harnóci erdőben, amely Vécsetálallja és Bükktetőallja néven isme* 
refes, szénelőfordulás van. Az árokbeli kibukkanás közelében, 12h felé egy 
6 m hosszú tárna hajtatott s egy 75 cm vastag, szép széntelep táratott fel, 
amelynek 8°*nyi, ÉNy felé irányuló dőlése volt." 

Megemlékeznek az itteni szénelőfordulásról REITZ F . (Földt. Társ. 
Műnk., EL. k., 174. old.), MADERSPACH L. (öst. Zeifschr. f. B . u. H., 
1876, p. 74), MÁDAI (Bány. Koh. Lapok, 53. k., 660. old.). JOHN és 
EICHLEITER (Jahrb. d. k. k. geol. Reichsansf., Bd. X L V , 1895, p. 14 és 
Bd. XLVTI 1897, p. 744), továbbá GRITTNER (Szénelemzések, 1894) a szén 
vegyi viszonyaira és fűtőértékére vonatkozólag szolgáltainak adatokat. Ezeket 
összefoglalja és újabbakkal egészíti ki KALECSINSZKY S. (Il225_22e). Dr. P A P P 
K. (19789) ismerteti elsőizben a geológiai és bányászati viszonyokat. Végül 
SCHRÉTER Z. (2Ó64—5 és 73.) részletesebben szól ugyanerről a tárgyról. 

f RUSZNAK S. nyűg. bányafőgondnok úr közlése szerint1) az első kuta* 
fásokat 1852*ben kezdték a terület akkori tulajdonosai, CZÉKUS, KEMÉNY 
báró és V A Y báró, akik a Herbója*völgyben kezdték saját gazdaságuk ré* 
szere a szenet fejteni. 1881*ben történtek a MATTYASOVSZKY által említett 
kutatások. 1890. táján a következő szénkibúvásokai ismerték: a Vécsefál* 
völgy legfelső részének két kis jobboldali mellékárkában a Sándor*felepél, 
a Herbója* és a Lökösvölgyben a kis* és Géza*felepét s a Liskó*völgyben 
az Árpád*felepéf. Erre az utóbbira a terület akkori birtokosa, SZEKRENYESSY 
ÁRPAD a völgy két oldalán K és Ny felé egy*egy tárót, az „Árpád*tárókat" 
hajtfatfa, amelyekből a saját gazdasága részére rövid ideig termelte a szenet. 

Amikor a br. RADVÁNSZKY*féle birtok a LICHTSCHEIN testvérek kezébe 
került, a herbójavölgyi kibúvásokra az új birtokosok kufató*lárókat hajítaftak, 
de a vetődések fellépése miatt eredménytelenül. 1894—95*ben egy társaság 
a területet fúrásokkal vizsgálta meg s három, művelésre érdemes széntelep 
jelenlétét állapította meg. 1896*ban a szénkutatási jogot a LICHTSCHEIN testvérek 
a B a r c i k a i K ő s z é n b . V á l l a l a t ( S z á l k a i és T á r s a ) cégnek adták át, 

X)A történeti adatok legnagyobb részét f RUSZNAK S. nyűg. bányafőgondnok úrnak 
köszönöm. 
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amelyből 1897*ben a K a z i n c i Kőszénb. R.*T. alakult. Ez a vállalat 1910. 
óta mint a B o r s o d i S z é n b á n y á k R.*T. sajókazinci üzeme működik. 

A tulajdonképeni komolyabb bányászat 1894*ben kezdődött, amikor 
a K a z i n c i K ő s z é n b . R.*T. a Herbója*völgyben az A n n a és E m i l 
t á r ó k a t hajtotta. A vetődések gyakorisága a bányászatot annyira meg* 
nehezítette, hogy azt 1898*ban itt abbahagyták. 1895*ben a Herbója*völgy 
alsóbb szakaszán, a Iás*telep (Hl.) kibúvásán létesítették a Zsófiájáról. A 
fejtett teleprész 65 cm vastag s jó minőségű volt. A fejtés itt hosszabb ideig 
tartott, végre azonban a vetődések sűrű fellépése miatt abbahagyták. 1895* 
ben telepítették a Lökös*völgyben az Ilona*iáról, amelyet D*i irányban haj* 
tottak ki s amellyel nagyobb kiterjedésben az I. és II. telepet fejtették. 1898* 
ban az Árpád*lárókat újból megnyitották, de vetődésekhez érve a művelete* 
kel abbahagyták. Eközben folytatták a területnek fúrásokkal való felkutatá* 
sál; a bányakolónia s a barcikai állomástól a rendes nyomtávú vasút kiépült. 

1896*ban a fővölgy baloldalán kezdték a Sándor*láról hajtani, hogy 
a Sándor*telepet lefejthessék. A táró 166'05 m tszf. magasságban nyílt s 
ÉNy*i (21h 10°) irányban kb. 2000 m hosszúságban kihaladó keresztvágat volt. 
A táró szájától 240 m*re elérték a KDK felé dőlő széntelepet. Itt a szén* 
telep csapása mentén DDNy felé kihajtottak egy főfelfáró vágatot, amely 
1200 m*ig egyenesen DDNy*nak haladt, majd DNy felé fordult, összes 
hossza 2100 m volt. A keresztvágat fölé eső, többszörösen elvetett telep* 
részeket siklók segélyével fejtették le. 1924*ben a Sándor*fáró megszűnt. 

1897*ben a fővölgy jobb oldalán a Géza*láró hajtását kezdték meg az 
I. és II. telep lefejtésére. Ennek a tárónak kezdete szintén 166'05 m tszf. 
mag.*ban van s DK*i (1011 2°) irányban hajtották ki. 1400 m*ig egyenesen 
DK*re halad; kb. 1000 m távolságig a meddő fekvő rétegeket harántolta, 
ekkor egy vetődésen túl az I. széntelepre jutottak. Az 1400 m*nél a táró 
kétfelé ágazott. Az egyik elágazás, a keleti keresztvágat K felé haladt a 
K*i fővetődésig. A másik ág DDK*re haladt a csapás mentén a Losonczy* 
siklóig. Az utóbbi főfolyosóból az elágazástól számítva kb. 100 m*re kiágazik 
Ny felé a nyugati keresztvágat, ami a nyugati siklóban folytatódott. A 
150 m hosszú Losonczy*sikló a DDK*i főfolyosó folytatásába esik s a 
36 méterrel magasabban fekvő I. telepre hajtották ki. 

A nyugati sikló egy 53 méteres vetődésen túl kezdődött s abból a 
célból hajtották, hogy a nyugatabbra fúrásokkal megállapított, tehát ismert 
magasságra felvetett I. telepet feltárják. A siklót 10° lejtéssel eleinte meddő 
rétegekben hajtották, majd a sikló aljától számított 60 m távolságban egy 
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újabb vefődés a sikló szintjére hozta az I. telepet, amire a siklói a széntelep 
mentén 8°*os lejtéssel hajtották tovább. A Géza*fárót, az előkészített telep* 
részek lefejtése után beszüntették s 1917*iől 1921. közepéig csakis a bánya* 
kolónia szükségletének fedezésére termeltek innét szenet. 1921*től 1924. 
szeptemberéig újra erőteljes üzem volt a táróban, de azóta termelése megint 
minimumra csökkent. 

Minthogy a Sándor*táró kimerülő félben volt, 1920. októberéber új 
lejtősakna mélyítését kezdték meg a Sándor*láróiól D*re, kb. 250 m*re. 
Ennek célja a Sándor*táró DNy felé irányuló folyósója, a vele párhuzamo* 
san haladó tardonai'út s a Mélyárok által határolt terület telepének feltárása 
lett, amely a Sándor*fáró szintje alatt fekszik. 

Ezenkívül az Izbonya*puszta mögött 1923. febr. 19*én NyÉNy*i 
(19h) irányban egy új táró, a Radvánszky*táró nyitását kezdték meg 1T3 m 
t. sz. f. magasságban, amelyet 1924. szeptemberéig 210 m*re hajtottak ki a 
meddőben. A meddővágat kb. 500 m hosszúságúra volt tervezve, amikorra 
remélték az első széntáblái elérni. 1926*ban a sajókazinci bányaüzemet 
ideiglenesen be^üntették. 

A SZÉNTELEPEK. 

A sajókazinci barnaszénterülefen öt szénfelep ismeretes, ezeknek léte* 
zését részben a feltárások, részben a fúrások által megállapították. Az öt 
telep alulról felfelé haladva a következő: (L. a lf. ábrát.) 

1. A l e g a l s ó , v. IV. t e l e p . Ez a széntelep kb. 40 m*nyire 
fekszik a Sándor*ielep alatt s egyelőre csak a Sándor*fáró Ny*i részén is* 
merik 40 cm vatagságbaru Megfelel a nagybarcai vastag alsó telepnek s a 
Sajótól É*ra eső terület legalsó vastag telepének. Fel lehet tételezni, hogy 
az egész területen megvan, miután délebbre Bánfalván (Chorin*bányatelep) 
és a Baross*aknában is megállapították a jelenlétét. Bizonytalan azonban az, 
hogy fejtésre érdemessé megvastagszik*e. 

2. A Sándo r* , v. ül . t e l e p , 1 '20—1*30 m vastag; vékony 
rioliitufa és palásagyag beágyazások telepszenek bele, ez természetesen a 
szén minőségének rovására megy. A Sándor*telep a congeriás, illetve Baross* 
aknai Adriányi*telepnek felel meg; fel lehet tételezni tehát, hogy a fővölgy 
két oldalán igen nagy kiterjedésben jelen van. Ezt a feltevést állítólag a 
fúrások igazolták is. A Sándor*telepet fejtette a Sándor*iáró, a lejtősakna 
és a Radvánszky*ráró, a fővölgy jobboldalán pedig, majd idővel, aknával 
való bányászata lesz lehetséges. É*on, a Vétsetál táján már a telep a fel* 
színre is kibúvik, Ny felé pedig a fúrások tanúsága szerint O'Z—0*8 m*re 
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elvékonyodik s végül ilyen vasiagságban megy ál a kisbarcai szénterülefre. 
Fölötte 84 m meddő rétegcsoport következik. 

3. A k i s v. Zsóf ia* , v. II. t e l e p 0'25—070 m vastag, 
heryenkint tehát fejtésre érdemes. Ez a telep megfelel a »Gazdasági Szén* 
bánya R.*T.«, az alacskai, berentei, slb. 70 cm*es széntelepnek. Ezt fejtelte 
a Zsófia*fáró s helyenkin! az Ilona* és Géza*tárók is. Fölötte 36 m*nyi 
meddő rétegcsoport következik. 

4. A Géza*, v. I. (Ilona*) t e l e p , amely 1 '0— 1 '30 m vas* 
tag, megfelel az alacskai és berenlei főtelepnek sfb. s a perecesi Wiesner* 
telepnek. A Kazinci fővölgy baloldalán — eddigi ismereteink szerint — 
nincs meg. A jobboldalán azonban nagy kiterjedésben ismerjük s valószí* 
nűleg lehúzódik Tardona, Mályinka környékéig. Valószínű, hogy délebbre, 
ahol az andezittufa és breccsa mélyebbre, a fővölgy szintjébe száll le, a szénte* 
lep is mélyebbre süllyed. A Géza*telepet a Géza*íáróban táriák fel és fejtették. 

5. A l e g f e l s ő v. A r p á d * f e l e p 0'80—0"85 m vastag; alsó 
részébe állítólag egy meddő betelepülés (riolittufa ?) telepszik. Ez a telep a 
a sajókazinci szénterület N y i részén, a Kazinci völgy baloldalán hiányzik, 
ugyancsak nincs meg a jobboldal északibb részein sem. Csakis délebbre, a 
Lófőhegy táján, a dombok legmagasabb részeiben kezd fellépni, majd még 
délebbre, a Liskó*völgy táján, ahol mélyebbre vetődött, várhatjuk kissé nagyobb 
kiterjedésben. Itt, a völgy két oldalán az Árpád*lárókkal fel is tárlak s a kör* 
nyéken néhány fúrással meg is fúriák ezl a telepei. Az Árpádtelep a sajószent* 
péferi Erzsébet*, a lászlófalvi felső és a perecesi Mátyás*lelepnek felel meg. 

A felsorolt széntelepek közül az utóbbi időben csak kettőt fejtettek: a 
Sándor* és Géza*telepel. 

A SZÉN MINŐSÉGE. 
A sajókazinci szén általában közepes minőségű; a fejtés alatt álló két 

telep minősége azonban különböző. 
a) A Sándor*lelep szenét meddő beágyazások liszlátalanífják, gyen* 

gébb minőségű, színe és karca barna, többnyire apródarabos törésű. A for* 
galomba kerülő szénnek kb. 25—30°/o*a darabos, 50—60%*a aknaszén 
és 15%*a 20 mm*nél kisebb szemnagyságú dara* és porszén. 

b) A Géza*íelep szene az előbbinél lényegesen jobb minőségű, a 
szenet tíszlátalanífó betelepülés úgyszólván semmi sincs benne; színe az 
előbbinél sötétebb barna, karca is sötétebb árnyalatú. A telepet vállapok 
csak elvétve szeldelik s ezért nagy darabokban törik. A forgalomba kerülő 
szén 85%«a darabos, 5°/o*a 20—80 mm szemnagyságú aknaszén s 10% a 
visszamaradó homokos rész (a fekvőből és a fedőből). 

13 



194 DR. SCHRÉTER Z. (190) 

Mindkél telep szene hosszú, sárga lánggal ég. A Sándor>telep sze* 
nének elégése után visszamaradó anyagnak fele salak, fele hamu, míg a 
Géza*telep szenének elégése után porszerű hamu marad vissza. 

A sajókazinci szén v e g y i ö s s z e t é t e l é r e és h ő f e j l e s z t ő 
k é p e s s é g é r e vonatkozólag számos vizsgálat áll rendelkezésünkre. így 
a bécsi geológiai intézet vegyi laboratóriumának elemzései (JOHN és EICH* 
LEiTER»től), SCHWAOÍHOFER A., GRITTNER A., BITTÖ B. vizsgálatai, továbbá 
az ezeket összefoglaló KALECSJNSZKY S. műve (H226—e). A fentiekben 
felsorolt vegyi elemzések egyikénél sincs feltüntetve, hogy az valamelyik 
meghatározott széntelepre vonatkoznék. Valószínű tehát, hogy az elemzések 
a fejtés alatt állott különböző széntelepek vaggonokba került, összevegyífett 
szenére vonatkoznak. Ezek szerint a sajókazinci szén hőfejlesztő képessége 
3086 és 449? kalória közt váltakozik. 

DR. PAPP K. (19789) a sajókazinci szén hőfejlesztő képességét általános* 
ságban 3600—4000 kalóriának mondja. 

a) A Sándor*íelep szenének elemzési eredménye a következő: 
(Gyűjtöttem a lejlősaknából, a Radvánszky*láró mellett, 1924. VIII. 21*én. 
Elemző: DR. EMSZT K. m. ldr. fővegyész). 

100 súlyrészben van: Kísérleti fűtőérték: 3221 kalória 
C 34-98 % Számított » : 3101 „ 
"• . . . . . . . . 2'97 S, hamu és HaO*mentes anyagokra 
O 1T92 átszámítva: 
N 1-11 c 68-65 °/o 
S . . . . . . . . 2-51 H 582 
Hamu 25*92 O 23'37 
HsO . 2059 N 2-16 

100-00 °/o 100.00 °/o 

b) A GézaWelep szenének elemzési eredménye a következő: 
(Gyűjtöttem a Géza*láróból, a Losonczy*sikló tájáról, 1924. VIII. 21*én. 
Elemző: SŰRŰ JÁNOS vegyészmérnök.) 

100 súlyrészben van: 
C 41-49 % 
H 363 
O 11-18 
N * . 1*49 
S 2-82 
Hamu 1153 
HsO 2786 

100*00 % 

Kísérleti fűtőérték : 3726 kalória 
Számított fűtőérték: 3809 kalória 
S, hamu és HaOmenfes anyagokra 

átszámítva: 
C 71T8 % 
H 628 
O 19*36 
N 2-58 

100-00 % 
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A szénfelepek fejtésénél eddigelé komolyabb akadályozó, vagy hátrál* 
látó körülmény nem merüli fel, csakis helyenkinf, kivéfelesen mutatkozol! 
némi akadály. így az aknamélyífésekef az aprószemű, omladozó homok 
hátráltatta néha, mivel azonban a homok többnyire csak vékony rétegben, 
lencseszerűleg jelentkezett, komolyabb bajt nem okozott. A Géza*táró előre* 
hajtásánál, 1000 m körül, ahol egy nagyobb vetődéshez értek — amelynek 
mentén a Géza*telep a táró szintjére jutott — a vetődésből kisebb vízbefö* 
rést kaptak. A vízbetörés helyét ellömedékelfék, de a vízszivárgás hosszabb 
ideig tartott, míg végre megszűnt. 

A Qéza*telep fejtéséf az a körülmény nehezítette meg kissé, hogy 
közvetlen fekvője kemény, erősen összeálló, majdnem homokkőszerű homok 
volt. Ezért a telep alsó lapja alatt kb. 40—60 cm*nyire réseltek a laza ho* 
mokban; majd a szilárd homokpad lerobbantása után kezdtek a szén le* 
fejtéséhez. A telep fedőjében pedig néha laza homok volt s ilyenkor a 
fötében 15 cm*nyi szénréteget meghagytak a főteomlás megakadályozása 
végett. 

Eddigelé a következő szénmennyiségeket fejtették le: 1910-ig 1,310.425 
tonnát, 1910*101 1918*ig évente átlag 100.000 tonnát, összesen tehát kb. 
900.000 tonnát, 1919*fől 1924. év végéig kb. 330.000 tonnát, vagyis össze* 
sen kb. 2,540.000 tonnát. Ebből a Sándor*felepre esik kb. 1 millió tonna; 
a fennmaradó mennyiség kb. 90 °/o*a jut a Géza*telepre s 10 %*a a kis 
telepre. 

11. A sajóivánkai barnaszénlerüleí. 
(Sáfrány Dezső és Társai szénbányászata.) 

I. FÖLDTANI VISZONYOK. 
a) Réíeglani adatok. 

A középső miocén helvétien emeletbeli, művelés alatt állott széntelep 
alatt 51 m*re fúrásokkal és egy kutatóaknával megállapították az alsó szén* 
telep jelenlétét 2'20—2'37 m vastagságban, azonban meglehetősen gyenge, 
palás kifejlődésben. A telep fölött SÁFRÁNY D. szerint főleg agyag és homokos 
agyagrétegeken hatoltak át, majd a felső telep alatt 24 m*re szürke, tömött 
agyag következett, amelynek felső része szürke, homokos agyagba megy át. 
A fenti 10 m*nyi rétegösszlet fölött 3—4 m*nyi sárga homokot, e fölött 
1 m*nyi kavicsréteget állapítottak meg s végül a felső telep közvetlen fekvő* 
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jében, kb. 8—10 m vastagságú zöldesszürke homokréteg fekszik, amely a 
külszínhez közelebb eső részében sárga színűvé válik. Ebben a Meretrix 
(Cordiopsis) islandicoides LAM. és a Neritina (Cliíhon) picta FÉR. kövület* 
fajok fordulnak elő elszórtan. A felső széntelep átlag 1T0 m vastagságú, 
azonban aránylag sok benne a meddő beágyazás. A felső teleprész kb. 0'35 m 
vastagságban tiszta barnaszén, ez alatt kb. 0*40 m szénpala következik vé* 
kony barnaszéncsíkokkal és beágyazásokkal, majd ezalatt 10—12 cm*nyi 
szénréteg, alatta 10—12 cm*nyi meddő palás agyag, majd kb. 0*40—0'45 m* 
nyi barnaszénréteg, végül ez alatt a fekvőig szénpalás agyag következik. 
A szénrélegek és a meddő közbetelepülések vastagsága helyenkint változó. 
A főtétől lefelé számítva 0'85 menyire a meddő pala beágyazás alsó részé* 
ben vékony riolitfufa rétegecskét figyeltem meg, amely alig fél cm vastag* 
ságú s helyenkint egészen kiékül. 

A szénfelep közvetlen fedőjében átlag 6—8 cm*nyi congeriaréteg fek* 
szik| amely a bánya területének legnagyobb részén megvan, néha azonban 
majdnem egészen kiékül. Ez a réteg a Congeria clavaeformis KRAUSS héj* 
jaiból épült fel. Fölötte 8—12 m vastagságú, kemény, szürke agyag telep* 
szik. Ennek legalsó részéből a congeriaréteg fölött a Cardium (Cerastoderma) 
sociale KRAUSS gyakrabban, a Meretrix (Cordiopsis) islandicoides LAM. 
és a Buccinum sp. ritkábban került elő. A fenti kövületek ritkábban a fel* 
sőbb rétegekben is előfordulnak. Ezek fölött a rétegek fölött állítólag palás 
agyag, majd homokos agyag következik agyagbefelepülésékkel. 

6) A szerkezel. 

A sajóivánkai szénbányászat egy nagyobb, zavartalan táblán folyt, amely* 
nek szélessége kb. 260 m volt. Ezt a felemelt táblát a K*i oldalán egy 
nagyobb — eddig még ismeretlen nagyságú — ÉK—DNy*i irányú vető* 
dés határolja, amelyen túl, K felé, lejjebb süllyedt rög fekszik. A Ny*i olda* 
Ián egy másik nagyobb vetődés határolja, amelynek mentén a széntelep a 
fúrások adatai szerint 32 m*re vetődött le. A széntelepnek, tehát az egész 
rög rétegeinek a dőlése általában ÉNy*i (21h) irányú s kb. 9°*os lejtésű. 

H. A SZÉNBÁNYÁSZAT. 
TÖRTÉNETI ADATOK. 

A sajóivánkai szénfelepet már az 1880*as években ismerték. MATTYA* 
SOVSZKY 1882*ben a következőkben emlékszik meg róla: > Sajóivánka mellett 
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egy vízmosásban, közel a felszínhez, egy 70 cm vaslag szénkibukkanás van. 
Fedője szürke fályag, számos osiracodával, feküje pedig meglehetős vasfag, 
homokos, sárga íályagból álló összleí. E szénkibukkanás közelében állítólag 
évek előtt egy 34 m mély akna hajlafolf, amely jelenleg be van temetve.« 

19. ábra. 
A sajóivánkai barnaszénterülei földtani szelvénye. 

(a. = agyag, k. = kavics, h. = homok, C. r. = congeria réteg. Helvétien.) 

A széntelepek felkutatása újabban 1919*ben kezdődött meg. SÁFRÁNY 
DEZSŐ 1919—1920. telén 17 fúrólyukat fúratott, amelyekkel a felső telepet 
kutatta fel s utóbb 5 fúrólyukat mélyíttetett az alsó telepre. Az utóbbiak 
közül hármai 1920*ban, kettőt 1921*ben fúrtak. A bányavállalalat 1920. 
febr. l*én alakult meg. A szénlelep feltárását és fejtését 1920*ban kezdték 
meg, a felső telep keletebbi, magasabban fekvő részén hajioít Marina*táró* 
val. Evvel a legmagasabb fekvésű teleprészt lefejtve, nyugatabbra, mélyeb* 
ben egy újabb tárót, majd utóbb még nyugatabbra, a tábla legnyugatibb 
részén a legújabb tárót hajtották ki. 1920. nyarán készült el a tárótól a sajó* 
kazai vasúti állomáshoz vezető iparvasút. 1923. végén a bányavállalat rész* 
vénytársasággá alakult át. Ez évben az alsó széntelep megvizsgálása céljából 
kutatóaknát mélyítettek az alsó telepig s az volt a terv, ha az aísó széntelep 
jónak bizonyul, ezt a telepet is táróval tárják fel, miután még ez is a Sajó* 
völgy szintje fölött fekszik. A táró hossza 434 m hosszúra volt tervezve, 
de kivitelre nem került a sor, mert egyfelől az alsó telephez fűzött várako* 
zások nem váltak valóra, másfelől a szénkereslet hiánya annyira megbéní* 
fotla a a bányavállalatot, hogy az 1924*ben kénytelen volt üzemét beszüntetni. 
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A SZÉNTELEPEK ÉS AZOK MINŐSÉGE. 

A felső szénfelep átlag 1 '70 m vasfagságú, de a telepnek egy része 
meddő agyagból és szénpalából áll, ami a minőséget rontja. A tiszta szén 
színe és karca barna, törése darabos; a forgalomba kerülő szénnek kb. 
15%*a darabos, 55%*a aknaszén és kb. 35°/o*a dara* és porszén volt, 
amely utóbbit főként a téglagyárak használtak fel. A szén hosszú, sárga 
lánggal ég, az elégés után belőle visszamaradó anyag összesülő salak, vagy 
salakos hamu. A szenet csak rövid ideig lehetett raktározni a szabadban, 
hosszabb ideig tartó állás után begyulladt. A legnyugatibb (új) táróból, a 
felső telepből 1924. VHI. 23*án gyűjtött szénminta elemzési eredményei 
DR. EMSZT K. szerint a következők: 

100 sulyrészben van: Kísérleti fűtőértéke: 3107 kalória 
C 33*27 °/o Számított „ : 3251 kalória 
T-T ?'4ft 

S, hamu és HaO*mentes anyagokra 
O 12*90 átszámítva: 
N 1*51 C 66-33% 
S 1*48 H 4*94 
Hamu 28*96 O 25*72 
HaO . . . . . . . . 19*40 N 3*01 

100*00 °/o 100*00 °/o 
A felső szénfelep alatt 51 m*re fekszik az alsó széntelep, amelynek 

jelenlétét fúrásokkal állapították meg. A telepre lemélyített kufatóaknában 
SÁFRÁNY DEZSŐ közlése szerint a szénfelep vastagságát 2*20 m*nek találták, 
de a telep gyenge minőségű, földes*palás volt s közepébe egy 20—25 cm*es 
meddő beágyazás is települt. 

A szóbanforgó szénterület 84 kaf. holdra férjed ki a sajóivánkai köz* 
ségi úrbéres területen. A felső telep fejtéséf különösebben elősegítő, vagy 
hátráltató körülmény nem volt. Mindössze azt említhetem fel, hogy az alsó 
telepre irányuló kutatóakna mélyítésekor SÁFRÁNY. D. szerint a felső telep 
alatt 12 m*nyire egy kb. 2 m vastag kavics rétegből víz fakadt, még pe* 
dig 12 óra alatt 600—800 liternyi. 

Eddigelé lefejtettek 1920--ban 8.368, - 1921--ben 31.729, - 1922* 
ben 23.570,.- 1923*ban - 20.916. - 1924--ben 5J49, összesen 90.332 f-t. 

Fel kell említeni még, hogy ugyanennek a bányavállalatnak a kézé* 
ben volt Sajókazinc határában a »Borsodi Szénbánya R.*T.« szénbiríoka 
mellett egy kisebb, 28*7 magyar holdnyi terület, ahol a Géza* és kis telep, 
továbbá a Sándor*lelep jelenléte várható. A terület feltárása céljából tárót 
hajtottak, de utóbb ezt is beszüntették. 
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A sajóvadnai széníerület. 
I. FÖLDTANI VISZONYOK. 

a) Réíeglani adatok. 
A sajóvadnai szénbányászai az itten ismeretes középső miocén helvé* 

tien széntelepek közül az alsó széntelepet tárta fel. A széntelep fekvőjében 
itt zöld agyag szerepel, amelyet kb. 0*5 menyire feltárva láttam a telep 
alatt. A széntelep 0*80—' 1*10 m vastagságú, meddő beágyazások tísztátala* 
nítják s fölötte néhány ujjnyi szenespala van. A telep K felé, a határárok* 
ban felszínre is kerül. A telep megfelel a sajókazinci alsó, vagy Sándor* 
telepnek. A széntelep fedőjében rendszerint szürke, kemény agyag követ* 
kezik, amelyben kövületeket elég sűrűn falálunk és pedig a Cardium 
(Cerastoderma) sociale KRAÜSS (i. gy., többnyire héjtöredék), Mereirix 
(Cordiopsis) islandicoides LAM. r., Nerítina (Chthon) picta FÉR. fajokat s 
néha ostreák is előfordulnak. Néhol az osfreák megszaporodnak s 1 —3 ujj* 
nyi osfrealencsékké halmozódnak fel. Néha a széntelep s a cardiumos agyag 
közé barna agyagréteg telepszik, amely 7"0 cm vastagságot is elér; ebben kövület 
nincs.' A föléje felpülő cardiumos agyag alsó rétegfelületén elvétve Osírea gin" 
gensis SCHLOTH. példányokat találunk. A cardiumos szürke agyag kb. 6 m vas* 
tagságú. A táró 225 m hoszban kihajtott meddővágata tulajdonképen, úgy lát* 
szik, nagyobbrészt nem szálban álló rétegekben volt kihajtva, hanem a délebbre 
eső magasabb dombokról lejjebb rogyott, lesuvadt részekben. így főleg ka* 
vicsban és homokos kavicsban, részben homokban. A kavicsban részben 
a Vártetőről lesuvadl andezilbreccsa darabjait ismerjük fel, részben kvarc és 
mészkőkavicsból áll. 

b) A szerkezei. 
A sajóvadnai szénfelep és kísérő rétegei általában ÉNy felé, kb. 

7—10°*nyira dőlnek. A légakna táján kisebb vetődést állapítottak meg, 
amely a keletebbre eső teleprészt 2 m*rel vetette le. Kevéssel Ny*ra még 
egy kisebb vetődést is észleltek. Ezek mentén vízszivárgás jelentkezik. A vető* 
dések iránya ÉK-DNy*i (2 h -14 h ) , lejtésük pedig KDK*i (T-8 h ) TQ *os. 

E. A SZÉNBÁNYÁSZAT. 
TÖRTÉNETI ADATOK. 

ZMMERMANN ADOLF bányavállalkozó 1921*ben kezdte meg a fúráso* 
kaf, amelyekkel egy széníelep jelenlétéi a külszín alatt csekély mélységben 
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megállapította. Ez a telep az alsó telepnek felel meg s a fúrások eredménye 
alapján 1922*ben a Sajóvadnától DK*re lévő dombok alján a tárót kihaj
tották s vele a széntelepet feltárták. 1923*ban a tárótól a sajókazai álló* 
másig keskenyvágányú vasútat építettek. 1924*ben »Egyesüll Borsodi Szén* 
bányák R.*T.« néven új részvénytársasággá alakult (a nagybarcai bányák* 
kai együtt), azonban a szénkereslet hiánya miatt még ez évben üzeme 
megszűnt. 

A SZÉN1ELEP ÉS ANNAK MINŐSÉGE. 

A széntelep O'80—l'10 m vastagságú volt s meddő beágyazások tiszta* 
talanították. Ennek következtében minősége általában gyengébb volt. A szén 
színe és karca barna, vállapok sűrűn hatották át s ezért többnyire apró* 
darabosan, de részben nagyobb darabokban is lehetett fejtenie A szén hosszú, 
sárga lánggal égett s elégése után visszamaradó anyag hamu és salak volt. 

A táróból vett szénminta DR. EMSZT KÁLMÁN elemzése szerint a kö* 
vetkező összetételű: 

100 súlyrészben van: Kísérleti fűtőérték . 2TO8 kalória 
Q 3 I . j 9 o/0 Számított , . . 2603 

H 276 S, hamu és HaO*menfes anyagokra 
O 1275 átszámítva: 
N . 1-20 C 65-12 % 
S 162 H 575 
Hamu 31-04 O 26'64 
HsO 19-44 N 2*51 

100-00 % 100-00 °/o 

A fejtés alatt állott széntelep a sajókazinci alsó, vagy Sándor*telepnek 
felelt meg. Ezt a telepet a Sajóvadnától DK>re levő dombok alján kb. 
140 m 1. 8z. f. magasságban kezdett táróval feltárták. A táró D felé irá* 
nyúl s 225 m meddő hossz kihajlása után elérték a széntelepet s a hala* 
rig a telepben 350 m hosszban tovább kihajtották. K felé a határárokban 
levő kibúvásig feltárták és lefejtették a telepet, majd feltárás alá került ereszke 
útján a DNy*i irányban levő terület, amely irányban a telep esett. A tár* 
saság szénbirfokjoga Sajóvadna község határában állítólag kb. 1400 kat. 
hold községi területre terjedt ki, azonban ennek csak egy kis részét lehetett 
szénelőfordulás szempontjából produktívnak venni. 

Eddigelé lefejtettek 1922*ben 4.070, - 1923*ban 4.816 és 1924*ben 
766 tonnát; összesen: 9.652 tonnát. 
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13. A nagybarcai barnaszénterülcí. 
a) A BÁNVÖLGY BALOLDALÁN LÉVŐ TERÜLET. 

I FÖLDTANI VISZONYOK. 

A fejlés alatt álló középső miocén, helvéfien szénfelep fekvője durva* 
szemű, sárgásszínű, néha zöldes homok, amelyei a szénlelep alatt eddig kb. 
1 m vastagságban láttam. Kövület nem került elő belőle. Ezidőszeriní a 
mélyebb rétegekről, nevezetesen a mélyebben várható alsóbb telepről, minthogy 
nem fúrták meg ezt a területet, nincsenek adataink, de a legnagyobb 
valószínűséggel a kisbarcai viszonyokhoz hasonló viszonyok vannak itt is. 

A barnaszéníelep az itt ismert II., vagy középső (congeriás) telepnek 
felel meg. A széntelep vastagsága átlag 070 m*nyi; közvetlen fedőjében 
helyenkint barna, kemény, föbbé*kevésbbé rétegzett agyagot találunk 1—2 
ujjnyi és ennél nagyobb vastagságban, amely 30 cm*nyi is lehet. Ebben az 
agyagban elég bőven van a Nerítina (Clilhori) picta FÉR., alárendelten a 
Brachydoníes cfr. taurinensis BON. és a Congeria clavaeformis KRAUSS, 
ezenkívül néha az Osírea crassissima LAM. példányai is előfordulnak. Az 
osfreák helyenkint meg is szaporodnak és rendes ostreapad fejlődik ki a 
széntelep közvetlen fedőjében 2—3 cm*lől 30—70 cm*re emelkedő vastag* 
ságban. Ahol az említett neritinás barna agyag a telep közvetlen fedőjében 
fellép, ott fölötte faláljuk az ostreapadof, de ez ilyenkor vékonyabb. Az 
ostreapad fölött kb. 30 cm vastag barna agyag következik, amelyben a 
Congeria clavaeformis KRAUSS (és C. amygdaloides DUNK. ?) és igen rií* 
kán a Melanopsis (Lyrcaea) impressa KRAUSS var. monregalensis SACCO 
fordul elő. Egyes réteglapokat a congeriák egész tömege borít be. A con* 
geriák épek; sok példányon még a színezés is látszik. A fenti agyag fölött 
végűi barnásszürke, csillámos, homokos, kemény agyag következik, amely* 
bői csak ritkán kerültek elő kövületek. Előfordul benne igen rikán a Car* 
dium (Cerastodermá) sociale KRAUSS, apró Méretríx*ek stb. A réteg vas* 
tagsága mintegy 6 m*nyi lehet. 

A magasabb fedő rétegeket a táró elülső részén, az első vető előtt 
látjuk többé*kévésbbé feltárva, nevezetesen sárga és szürke agyagot, majd 
sárga homokot és keményebb homokkövet. A még magasabb fedőréteg* 
csoport homok és agyag ismételt váltakozásából áll. 

A nagybarcai szénterületet szintén vetődések hatják át, amelyek iránya 
ÉÉK—DDNy-i. Egyes vetődések síkja DDK*re, másoké ÉÉNy*ra lejt, 
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kb. 60—r0*kal, fehál az egyes 
vetődések közé fbglalí kis láb* 
Iák vagy sasbércszerűen emel* 
kednék fel, vagy lépcsősen, 
illetve árokszerűen süllyedlek 
mélyebbre. Az eddig meg* 
állapított vetődések nagysága 
azonban többnyire igen kicsi, 
0'6 és 2—3 m közt ingado* 
zik. Csak az első, legdélke* 
letibb vetődés nagyobb; ennek 
nagysága azonban egyelőre 
még ismeretlen. A rélegcso* 
portnak, tehát az egyes szén* 
tábláknak csapásiránya ural* 
kodólag ÉÉK-DDNy*i. Az 
egyes teleprészek néha víz* 
szintesek, többnyire azonban 
alacsony szöggel, 3—7°*kal 
NyÉNy felé dőlnek. (L. a 
20. ábrát). 

B) A SZÉNTELEPEK 
ÉS 

A SZÉNBÁNYÁSZAT. 
TÖRTÉNETI ADATOK. 

A nagybarcai szénelő* 
fordulásról először MATTYA* 
SOVSZKY J . (15QO) emlékszik 
meg. Szerinte a község mel* 
lett, a Bánvölgy baloldalán 
42 m hosszú táróval 70 cm 
vastagságú szénlelepet tártak 
fel. 1920*ban a PÉTER JÖZSEF 
és FIA pufnoki cég ismét fel* 
tárta ugyanezt a széntelepet 
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a Magda*iáró segélyével, majd a „Nagybarcai Kőszénbánya Vállalat" ala* 
kuli. 1922*ben pedig a bánvölgyi rendes nyomtávú vasúthoz keskenyvágányú 
vasúi épült. Az üzem, amely szakszerűség szempontjából állítólag többször 
kifogásolhatóan folyt, 1924. első harmadának végéig tartott. A vágatok ezu* 
ián rohamosan összeomlottak. 1924. októberében a „Merx Keresked. és Ipari 
R.*T." budapesti cég vette át a szénbányát, az üzem azonban tovább is 
szünetelt. 

A SZÉNTELEP MINŐSÉGE. 

A széntelep átlag 0T0 m vastag s elég jó minőségű. A szénminta* 
vétel helyén, az első baloldali csapásmenfi vágatban a széntelep vastagsága 
63 cm*nyi volt; ennek felső részében vékony meddő betelepülés (riolittufa) 
van. A széntelepet helyenkint sűrűbben, másutt ritkábban járják át a válla* 
pok, úgyhogy darabos szenet is termelhettek. Hogy szemnagyság szerint 
milyen százalékos elosztású volt a termeli szén s hogy azt mennyi ideig 
lehetett raktározni, arra nézve nincs adat. A szén színe és karca barna. 

A vegyi vizsgálatra szánt szénmennyiséget a táróból nyíló első bal* 
oldali csapásmenti vágatból vettem, miután a beljebb lévő vágatok a széminta* 
vétel idején (Í924. X.) már összeomlottak. Miután a vágatot már évekkel 
ezelőtt hajtották ki, az itt feltárt szén — bár a beljebb eső részekből igyekez* 
lem a mintát venni —*. már löbbé*kevésbbé elbomlofl. Ezért az elemzést, 
amely tehát szükségképen nem adhatja hű képéi a szén valódi minőségének, 
eszerint kell elbírálni. SŰRŰ J . vegyészmérnök a Magda*táróból 1924. X. 
13*án gyűjtött szénminia elemzését a következő eredményekben adta meg: 

100 súlyrészben van: Kísérleti fűtőérték . 2903 kalória 
Q 3 4 . r o o/0 Számított fűtőérték . 30% kalória 

H . 270 S, hamu és HaO*mentes anyagokra 
O 11.00 átszámítva 
N 077 C TO-5T °/o 
S . 2-43 H . 549 
Hamu. 21-87 O 2238 
HsO 26*53 N 156 

100-00 °/o 100-00 °/o 

A Magda*láró Nagybarca községtől É*ra kb. 300 m*nyire a Bán* 
völgy baloldalán, az u. n. „Péniekoldal" szőlők alján nyílik, kb. 160 m 
í. sz. f. magasságban. A táró ÉNy*i irányban halad és pedig kb. 60 m 
hosszban a széntelep fedőrétegeiben egy vetődésig, ahol a széntelep a iáró 
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szinfjébe jut. Minthogy ez a telep NyÉNy*ra dől, a fáró ennek mentén 
ereszkeszerűleg haladt tovább. 

A szóbanfo.-gó táróból 1921-től 1924. végéig lefejtettek kb. 43.000 
tonna szénmennyiséget. A fejtés alatt állott széntelep alatt várható alsó telep-
ről fúrások hiányában mitsem lehet mondani. 

B) A BÁNVÖLGY JOBBOLDALÁN LÉVÓ TERÜLET. 

I. FÖLDTANI VISZONYOK. 

A Bánvölgy jobboldalán, a dombok alján a középső miocén helvétien 
széntelepes rétegcsoport van meg. Az alsó, vastagabb széntelep valószínűleg 
itt is megvan a fejtés alatt álló congeriás széntelep alatt 40—55 m*re. A 
láró által feltárt széntelep vastagsága 1*05—1*30 m*nyi s a fedőjét véve ala* 
pul, megfelel a sajóvölgyi congeriás telepnek, vagyis a bánfalvi, kisbarcai, 
ivánkai felső, a sajókazinci Sándor*, stb. széntelepeknek. A telep közvetlen 
fekvője homok, a közvetlen fedője kb. 1 dm*nyi congeriás réteg; fölötte szürke 
agyag következik, amelybe még feljebb is betelepszik egy*két congeriaréteg. 
Néhol az alsó congeriás márgaréteg fölött 2—3 dm vastag osfreapad is szerepel. 
A magasabb fedőrétegek uralkodólag sárga homokból állanak. Ezek a maga* 
sabb hömokréfegek uralkodnak a táró fölött K*re lévő domboldalon s a táró ele* 
jén is kb. 170 m hosszúságban. A domboldalon magasabban, a kis erdő* 
vei borított részleten, másodlagos helyen, lecsúszott helyzetben lévő andezit* 
tufa*breccsa takaró foszlányát faláljuk, amely a dombok legfelső részén, szál* 
ban, elég nagy kiterjedésben van meg. 

A rétegcsoport általában DK felé lejt 3—4°*kal. A fáró nyílásától 
DK*re, kb. 170 m távolságra nagyobb vetődés van, amely ÉK—DNy*i 
csapású és ÉNy*i lejtésű, feháf a vetődéstől ÉNy*ra lévő rög lejjebb süllyedt. 
A fáró a vetődésen túl mindjárt belejutott a széntelepbe. 

E. A SZÉNTELEP ÉS A SZÉNBÁNYÁSZAT. 
TÖRTÉNETI ADATOK.») 

A fáró hajtását néhány előzetesen mélyített fúrólyuk alapján a PÉTER J . 
és FIA pufnold cég kezdte meg 1923*ban. Ettől a cégtől 1924. nyarán ZJMMER* 
MANN ADOLF bányavállalkozó, majd tőle ez év okt. l*én a » M e r x Ke* 

*) A katonai térképeken Nagybarcáiól DK»re, a Kerekhársas felől lejövő nagyobb 
völgyben egy szénbánya van beielölve. Erre vonatkozólag nem tudtam adatokat kapni. 
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r e s k e d . és I p a r i R.*T.« budapesti cég veffc át. A fáról a Bán* 
völgy jobboldalán, Nagybarcáról ÉK*re, a dombok alján telepítették s DK*i 
(8h 5°) irányban hajtották ki. A széntelep 170 m távolságban való elérése 
után csapás és dőlés mentén kezdték feltárni a széntelepet, de az 1924. 
őszén bekövetkezett gazdasági pangás miatt az üzem további folytatása fél* 
benmaradt. Ennek következtében a táró szintje alatt levő műveletek víz alá 
kerültek. 

A szállítás lebonyolítására a tárótól a bánvölgyi rendes nyomtávú 
bányavasúthoz keskenyvágányú iparvasútat is építettek kb. 1 km hosszban. 
Ujabban az üzem megint megindult. 

A SZÉNTELEP ES ANNAK MINŐSÉGE. 
A széntelep vastagsága 1*05—1*30 m közt váltakozik, tehát a kis* 

s a nagybarcai, bánvölgy*baloldali azonos teleprészekhez képest eléggé meg* 
vastagszik. A kb. 160 m í. sz. f. magasságban nyíló táró 170 m*nyi hosz* 
szúság után nagyobb vetődésen túl belejutott a szénfelepbe, amelynek fel* 
tárását a csapás mentén ÉK és DNy felé, továbbá a táró tengelyében a 
dőlés mentén megkezdték. A dőlés mentén kb. 50 m hosszban ereszke* 
szerűleg tárták fel a telepet. A szenet az átlagos sajóvölgyi barnaszénnek 
lehet minősíteni, színe és karca barna, vállapok közepesen hatják át, úgy* 
hogy darabos szenet is nagyobb százalékban lehetne termelni. Mivel a mű* 
veletek 1924. őszén megszűntek s ennek következtében azok nagy része víz 
alá került, a vegyi elemzésre szánt szénmintát a már régebben feltárt — tehát 
bizonyos mértékig elbomlott — elülső részéből és pedig itt is a lelepnek 
csak a felső 0'6—0'7 m vastag részéből kellett vennem, ami még megkö* 
zelíthető volt. Az 1924. X. 13*án gyűjtött szénminta elemzési eredménye 
SŰRŰ JÁNOS vegyészmérnök szerint a következő: 

100 súlyrészben van: Kísérleti fűtőérték: 2303 kalória 
C . 26-08 °/o Számított fűtőérték: 2469 kalória 

_. S» hamu és HsO»men'es anyagokra 
° 9-52 átszámítva: 
N 0-98 C . . 66Tr °/o 
S 2'36 H 6-34 
Hamu 32*27 O 24'38 
HaO . . . . . . . 2631 N • 251 

100.00 % 100.000 °/o 

Meg kell jegyeznem még itt, hogy a szóbanforgó, feltárt széntelep 
(congeriás telep) alatt kb. 50—60 m*re az alsó, vastagabb, de palás kifej-
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lődésű szénielep jelenlétére is számítani lehef, ha alapul vesszük azf a kö* 
rülményí, hogy ÉK*re Sajóivánkán és DK*re, Kis* és Nagybarca határa* 
ban fúrásokkal tényleg megállapították az alsó telep jelenlétét. Miután nagyon 
valószínű, hogy, mint az említett két helyen, úgy az alsó telep itt is meg* 
lehetősen elpalásodott lesz, az alsó telep szénmerinyiségél illetőleg nem lehet 
sok reményünk. 

21. ábra 
A Bánvölgy jobboldalán lévő táró szelvénye Nagybarca mellett. a = agyag; h — homok; 

aggl. = andezit agglomerátum. 

14. A „Bánvölgyi Szénbánya R./T," szénferülefe 
Bánfalva és Nagybarca határában. 

I. FÖLDTANI VISZONYOK. 

I. MIOCÉN. 

1. Alsó miocén (burdigalien). 

A vidék legrégibb képződményei, amelyek azonban itt a külszínre nem 
bukkannak, az alsó miocénbe sorozhatok. Ezeket a Kisbarcáfól DK*re, 
kb. 300 m*re lemélyített fúrólyukban kb. 85 m vastagságban hatolták át. 
Ezek a rétegek úgy rétegfani fekvés, mint kőzettani minőség dolgában meg* 
egyeznek a Királd—•Velezd vidéki meddő fekvő alsó miocén rétegekkel. Az 
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említett fúrásban áffúrí réfegcsopori alsó, 66*36 m vastag része márgás homo* 
kos agyagnak, a fölöfíe kövefkező 8 m vastagságban sárga agyagnak s e 
fölött 9*05 m vastagságban zöldesszürke agyagnak bizonyult. 

2. Középső miocén alsórésze: helvétien emelet. 

1. SZÉNTELEPES RÉTEGCSOPORT. 

Az alsó miocén réfegcsopori fölött következik a középső miocén réteg* 
csoportja, amely a széntelepeket tartalmazza; Az említett kisbarcai fúrás tanú* 
sága szerint az alsó miocén rétegek fölött közvetlenül egy vastagabb szén* 
telep, az a l só , v a g y II. s z é n t e l e p fekszik, amely itt e helyütt 
6'75 m*nyinek, de egyszersmind agyagbetelepülésekkel meglehetősen váltako* 
zónák bizonyult. Ugyanezt a telepet fúrták meg régebben állítólag Nagy* 
harcától kissé DNy*ra is. Feltéíeleheljük, sőt valószínű, hogy a bánfalvai 
Chorin*telep mellett az A. D. XVI. sz. fúrásban szintén ezt a telepet fúr* 
ták meg, azonban valószínűleg annak csak a legfelső szénpadját. 

Az alsó szénfelep fölött a kisbarcai fúrás szerint kb. 46 m vastag 
homokos agyagmárga réfegösszlef fekszik, részben kövületekkel, amelyre 
9*51 m*nyi kövülefes homok rétegösszlet s erre a f ő s z é n f e l e p követ* 
kezik. A kisbarcai lejlősaknában a széntelep közvetlen fekvője 60—70 cm* 
nyi zöldesszürke, összeálló, kövületmentes homok. Ez alatt lazább és 
összeállóbb homokrétegek váltakozása következik, amelyek néha kevés vizet 
tartalmaznak. A Chorin*felepi I. sz. lejfősaknában a főszénfelep alatt 
kb. 7—8 m*nyire, mintegy 3—4 m vastag szürkés, kövülefmenfes ho* 
mok fekszik, amely vizet szolgáltat; ez adja nagyobbrészt a bányavizet. 

E fölött kb. 1 m vastag szürke, vagy barnászürke agyag következik, 
amelyben a Cardium (Cerasíoderma) sociale KRAUSS S helyenkint a Me-
retrix (Cordiopsis) cfr. islandicoides LAM. fordul elő. E fölött kb. 3—4 m* 
nyi, zöldesszürke, kemény, csillámos agyagmárga következik, amelyben elő* 
fordulnak a következő kövületek: Psammobia (Psammocola) LabordeiBAST, 
Cardium {Cerasíoderma) sociale KRAUSS, Buccinum (Hebrá) hungaricum 
n. sp., Neritina (Clilhori) picía FÉR. A legutóbbi faj néha feltűnő nagy 
példányokban fordul elő. Kétségtelen ugyanebből a rétegből kerültek elő a 
következő fajok is, azonban egyelőre csak a hányon gyűjtöttünk belőlük 
LEGÁNYI FERENOcel: Myíilus sp., Buccinum (Uziia) obliquum HTLB., B. 
(Hebrá) cfr. íernodosum HELB., Potamides (Pirenella) borsodiensis n. sp., 
Melanopsis (Lyrcaeá) impressa KRAUSS var. monregalensis SACCO, Pyrula 
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(Melongena) cornuía AG. , Neveriía Josephinia Risso és Neverita Jbse* 
phinia Risso var. priscodepressa SACCO. 

Ezenkívül néha szenesedéit fagyökér*darabok Is találhatók ebben a 
rétegben. A főszéntelep közvetlen fekvője ezen a tájon egy kb. 2 dm*nvi 
ostrearéieg, amely uralkodólag az Ostrea (Crassostrea) crassissima LAM. 
héjjaiból áll. Az említeti mélyebb fekvőrétegeket az I. sz. lejtősakna középső 
és alsóbb részén láthatjuk feltárva. 

A f ő s z é n t e l e p (I. telep), amely itt tulajdonképen a bányászat 
tárgya, azonos a szomszédos sajókazinci bányaműveletek Sándor*ielepével. 
A főtelep a déli részeken, a Chorin*telepi műveletekben vastagabb: 
1*20—1'30 m; néha jobban is megvastagszik s eléri az 1'45 m*t is. De 
néhol, ahol a fedőben lévő, később említendő ostreapad jobban megvaslag* 
szik, a széntelep 0*80—0*50 m*re is elvékonyodik. É felé a telep vékonyo* 
dik s Kisbarca táján már csak átlag 65 cm vastag. 

A főtelep közvetlen fedője 1—2 m vastagságú, változatos Idfejlődésű 
congériás rétegösszlet. Ez szürke, congériákat itt'ott tartalmazó agyag és 
congériahéjjak tömkelegéből álló congériarétegek váltakozásából áll. Az I. sz. 
Chorin*telepi lejtősaknában egy helyütt a széntelep fölött 2—3 dm*nyi con* 
géria*márgapad települ, amely a Congeria cla\aeformis KRAUSS héjjainak 
tömkelegéből áll. Igen gyéren a Melanopsis (Lyrcaea) impressa KR. var. 
monregalensis SACCO is előfordul benne. Ritkán olyan lapos, mandula alakú 
congériahéjjakat is találunk, amelyek C. amygdaloides DuNK.*ra emlékeztet* 
nek. Bizonytalan, hogy úgy itt, mint az egyéb Helyekről (Nagybarca, Kis* 
barca stb.) e néven cfr.*rel felemlített alakok valóban'a C. amygdahides*$,ú 
azonosíthatók*?, avagy csak az uralkodó C. clavaeformis KRAUSS ferdére 
nyomott példányaival van*e dolgunk. E réteg fölött néhol 80 cm*nyi, ostrea* 
kaf bőven tartalmazó barna agyagréteg következik, sok congériával, majd 
fölötte megint fehér congeria márgaréieg ostreákkal. Néhol a közvetlen fedő* 
ben, a telep kivékonyodásával kapcsolatban, ostrealencse lép fel. 

A külszínen az I. sz. lejtősakna felé lejövő árok alsóbb részén az 
ostreapad 60—70 cm vastagságban kibukkan. Ez az Ostrea (Crassostrea) 
crassissima L. és az O. gingensis SCHLOTH. héjjaiból épül fel. Az ostrea* 
réteg fölött a congériaréíeget kb. 1 m vastagságban ÉNy*i (19h10°) 4°*os 
dőléssel láthatjuk. Fölötte sárga agyag következik. 

A kisbarcai lejtősaknában a főtelep fedője szintén a congériás réteg* 
összlet. A közvetlen fedőben szilárd, sötét szürkés*barnásfekete agyag van, 
amelyben a congériák általában gyéren jelentkeznek. Egyes réteglapokon azon* 
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ban a Congeria clavaeformis KRAUSS és C. cfr. amygdaloides DUNK. pél* 
dányai nagy számban láthatók. Viszont igazi congéria*réteget itt nem talá* 
lünk. A fenti rétegekben helyenkint elég gyakori ezenkívül a Cardium 
(Cerastoderma) sociale KRAUSS faj is. Fel kell említenem, hogy a széntelep 
felső lapja fölött 35 cm*re riolittufa betelepülés van a congériás rétegössz* 
leiben, amely az északibb részeken 3—5 cm-nyi, D felé pedig 30 cm*re 
megvastagszik. Néhol állítólag vastagabb, néhol viszont állítólag hiányzik is. 
A riolittufában kevés pirit van. Friss vágatokban zöldesszürke színű, később 
a régibb vágatokban fehérré, vagy sárgásszínűvé mállik. Ez a riolittufa — 
bár vékonyabb rétegben — a sajókazinci szénterületen szintén meg van ; 
a Chorin*felepÍ műveleteknél azonban már hiányzik. 

A Szabó*tetőn végzett Szt. HE. fúrás tanúsága szerint a congériás 
rétegösszlefre kb. 16 m*nyi szürke agyag következik, amit az I. sz. lejtős* 
akna eleje is feltárt, erre néhány m*nyi homok és kavics s fölötte 9'35 m*nyi 
szürke agyagos homok, majd a felső, 15 cm*nyi, v é k o n y szénte le« 
pecske következik. E fölött azután 39 m*nyi szürke agyag, 8 m*nyi homok, 
6 m vastag sárga agyag, 2 m sárga homok és végül a toríoniai emeletbeli 
fehér márgacsoportig 14 m*nyi sárga agyagos homok települ. 

Az említett felső vékony széntelepecske Bánfalva határában nagyobb 
kiterjedésben is megvan, vastagsága azonban csak 9—45 cm*nyi. K felé a 
Háromtó*völgy felső részén is megvan, ellenben Kisbarca táján már hiány* 
zik. Ez a telep, amely a főtelep fölött 20—23 menyire fekszik, általában 
csak a dombok felsőbb részében van meg; D*en kissé vastagabb, É felé 
elvékonyodik. 

A középső miocén helvétien emeletbeli rétegcsoport a külszínen a 
következő területeken fordul elő: Nagy* és Kisbarcától, valamint Bánhorvát* 
tói K*re, továbbá Bánfalvától K*re és D*re a dombok alsóbb részén, vagyis 
a Hegyes*tető, Csertő*hegy, Háromtó*bérc, őr*hegy és a Szabó*tető alsóbb 
részein. 

3. Középső miocén felső része: tortoniai emelet. 

1. RIOLITTUFA. 

A helvétien agyag—homok rétegcsoport fölé riolittufaréteg telepszik, amely 
azonban nem általános ellerjedésű, hanem csak helyenkint fejlődött ki. így 
előfordul a Szabó*fető É*i kúpjának K*i oldalán, ahonnét a délre eső kúp 
É*i szélére, valamint ennek DK*i oldalára is áthúzódik. A riolittufa fehér, 

14 
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benne a biotifot és a kvarcot jól látjuk, többnyire öreg*, vagy középszemű, 
aránylag vékony réteg, miután alig több a legvastagabb részén is 10 m*nél. 
A szélein, — úgy látszik — különböző irányokban kiékül, miután azt lapasz* 
taltam, hogy már csekély távolságra a helvétien sárga homok fölött közvet* 
lenül, a riolitfufa kimaradásával, a fortoniai fehér agyagmárgák következnek. 

2. FEHÉR AGYAGMÁRGA. 

A riolittufa fölött, vagy ahol ez hiányzik, közvetlenül a helvétien eme* 
letbeli sárga homokrélegcsoport fölött, a tortoniai emeletbe sorolható szürkés* 
fehér, vagy fehér agyag és agyagmárga rétegösszlet következik, amelynek 
egyes rétegeiben kövületek bővebben fordulnak elő, első sorban foramini* 
ferák, echinodermata tüskék s gyérebben molluszkumok. Ez a rétegcsoporf 
előfordul a külszínen a Szabó*fető É*i kúpjának szélein köröskörül, a D*i 
kúpnak Ny*i részén, Bánfalvától K*re, az őrhegy DNy*i és ÉNy*i olda* 
Ián. Vastagsága helyenldnt változik, aszerint, hogy a szerkezet (vetődések) 
s a denudáció lokálisan milyen viszonyokat hoztak létre. így a Szabó*tető 
É*i kúpján mélyített fúrás tanúsága szerint a rétegcsoport kb. 40 m vastag. 

4. Felső miocén: szarmata emelet. 
1. PIROXÉN ANDEZITTUFA*BRECCSA ÉS AGGLOMERÁTUM. 

A tortoniai fehér márgára néhol közvetlenül, néha azonban magára a 
helvétien emeletbeli széntelepes réfegcsoportra települve az egykor nagyobb 
kiterjedésű andezittufa, breccsa és agglomerátum takaró kisebb*nagyobb 
részletei és foszlányai falálhatók a dombok tetején. Ez a rétegcsoporf váltó* 
zafos kifejlődésű; aprószemű, öregszemű andezittufák gyorsan helyet adnak 
a legömbölyödött andezitkavicsokból álló konglomerátumoknak. A képződmé* 
nyéken a réteg gyors kiékelődése, az álrétegzés gyakori. Alárendelten szere* 
pelnek az andezitbreccsák. Előfordulnak a Szabó*tefő két kúpján, Bánfaivá* 
tói D*re és K*re, az árkok fenekén, a Hegyesdomb tetején, Bánhorváttól 
DK*re és K*re. Ez utóbbi helyen a vasúti vonaltól K*re eső területen 
egyes kisebb*nagyobb andezÍttufa*agglomeráfum takaró darabok lecsúszott 
helyzetűek, némelyike a gerincekről egészen a fővölgyig csúszott le. A taka* 
rók vastagsága 10—60 m közt ingadozik. A Szabó*fető két kúpján fellépő 
andezitbreccsa, nevezetesen a D*i kúp DNy*i részén meredeken felemelkedő 
ÉNy—DK*i irányú andezitbreccsa vonulat erupciós breccsatelér benyomá* 
sát kelti. 
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2. HOMOKKŐ ÉS KVARCKONGLOMERÁTUM. 
A Szabó*ieiő tetején, északnyugati és északi nyúlványain az andezillufa, 

vagy a fehér márga fölöff szürke és zöldesszürke, aprószemű, néha márgás 
homokkő- és zöldesszürke márgacsoport következik, amelybe kvarckavics, 
illetve konglomerátum rétegek telepszenek. A legfelső rétegek főleg kemény 
kvarckonglomeráíumból állanak. Ez a rétegcsoport kövületmenfes; egész 
megjelenése a délkelefibb részeken, Mikófalva és Balatony vidékén ismert 
kontinentális szarmata rétegekre emlékeztet s azokkal kétségkívül párhuzamba 
kell állítani. A homokkövet és konglomerátumot részben szálban álló isziklák* 
ban, részben főleg az utóbbit, kisebb-nagyobb kimállott tömbökben látjuk, 
vagy részben kaviccsá mállott széf. 

III. PLIOCÉN. 
PANNÓNIAI EMELET. 

A gerincek legfelső részén sárga, durvaszemű kvarchomokból és 
kavicsból álló rétegösszlet fekszik, amely szintén egykori nagykiterjedésű 
takaró maradványa. A kavics szemei kvarcból és mészkőből állanak. Előfor* 
dula Jetfyő*bérc—Eperjeskői*bérc—Eresztvény*bérc—Háromió-bérc—Cser* 
tő*hegy—Kerek*hegy dombvonulafának tetején. 

IV. NEGYEDKOR. 
1. PLEISZTOCÉN KAVICSPÁRKÁNYSIK. 

A Bán*völgyének jobboldalán a középső miocén rétegcsoport fölött pleisz* 
tocénkori kavicspárkánysíkok nyomait figyelhetjük meg, amelyek a régi 
Bánpatak lerakódásai. Egy helyütt, a Bánhorváttal szembenfekvő tisztviselő* 
telep közelében, a vasút mentén a párkánysíkba vágott anyaggödör feltárá* 
sában, amely 2—2'5 m mély, alul kvarc*mészkőkavics szerepel, fölötte sárga 
agyagot láttam. Bánfalva mellett D*re, a vasút lenyesett rézsűjében kvarc* 
kavics és sárga homokos agyag váltakozását figyeltem meg. A pleisztocén 
idejére tehetjük a Bánvölgy jobboldalán észlelhető nagyszámú rogyás, csú* 
szás képződését is. A magasabb régiókból, a gerincek—dombok tetejéről az 
ellenállóbb kőzettáblák, a jelen esetben az andezittufák, a denudáció folyto* 
nos működése következtében a domboldalak és mellékvölgyek alsóbb részébe 
csúsztak. 

2. HOLOCÉN. 
A holocénbe tartoznak a Bán völgyének és mellékpatakjainak régibb 

és mai hordalékai. 

14* 
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b) A szerkezet. 

A szóbanforgó területet felépítő 
rétegeknek települése általában hul* 
lámos; a rétegek uralkodó csapásirá
nya azonban mégis ÉK—DNy*i. A 
rétegdőlés pedig uralkodólag DK*i 
és 2—5°*os. így pl. a Chorin*ielep 
táján, a teleptől K*re eső részeken 
a csapás ÉÉK—DDNy*i s a dő* 
lés az I. sz. lejtősaknában DDK-i, 
délkeletebbre a csapás ÉK—DNy* 
ivá, majd délen Ny—K*ivé válik, 
úgyhogy e helyütt már a D*i dőlés 
uralkodik. A település tehát itt nagy* 
jából köpenyszerű. A széntelepes 
rétegcsoportot ÉK—DNy*i irányú 
vetődések járják át. A Chorin*te* 
lepi műveleteknél eddigelé égy na* 
gyobb vetődést észleltek, amelynek 
mentén az elmozdulás nagysága kb. 
27 m (1. a II. tábla 3. szelvényét). 
Ez a vetődés, — amely az I. sz. 
lejtősakna bejáratától kb. 206 m iá* 
volságra esik, — volt a határ az 
egykori lejtőstáró és a két lejtősakna 
feltárási mezeje között. A DK*re 
lejtő vetődéstől Ny*ra eső, maga* 
sabb fekvésű széntáblát az egykori 
lejtőstáró fejfefíe le, a tőle DK*re 
eső, mélyebbre süllyedt táblát pe* 
dig a két lejtősakna tárta fel. A 
II. sz. lejtősakna mezejében ezen* 
kívül számos kisebb vetődés jelen* 
létét is megállapították, ami a fel* 

•tárást jelentékenyen megnehezítette. 
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A kisbarcai lejtősakna elején szintén nagyobb vetődés van, amely vető* 
déstől ÉNy*ra eső rög kb. 20 m*rel mélyebbre vetődött (1. a 22. szel* 
vényt). Ugyanitt beljebb, az eddig feltárt területen még egy kisebb vetődés 
jelenlétét állapították meg, amely É*on észrevétlenül kezdődik, D felé pedig 
2 m*re növekszik. 

H. A SZÉNBÁNYÁSZAT. 
TÖRTÉNETI ADATOK. 

A Bánfalva határában fekvő főszéntelepet már az 1890-es években 
VLADÁR községi nagybirtokos kutatta első ízben, aki valószínűleg kibúváson 
indulva el, tárót hajtatott a Szabó-tető ÉNy*i oldalán, az Almás*dűlőben, a 
mai Chorin*telep táján. Az egykori táró teljes épségben lévő ácsolatlan 
vágatait az új lejtősláróval feltárták. Mivel ez a táró állítólag alacsonyan, a 
völgy szintjében nyílt, egy nagyobb áradás alkalmával a víz elöntötte, 
amely így rövid ideig tartó üzem után megszűnt. Későbben a „M. Ált. 
Kőszénb. R.*T." végzett a környéken kutatásokat. így többek közt Nagy* 
barcáfól kissé DNy*ra mélyítettek fúrólyukat, amely állítólag nagyobb vas* 
tagságú, de meddővel tisztátalanítoft telepen (alsó telep) hatolt át; Bánfaivá* 
tói Ny*ra pedig, a későbbi „Bánvidéki Kőszénb. R.*T." területén kutató 
aknát mélyítettek, ahol a széntelepet szintén feltárták; azonban komolyabb 
tevékenység a fenti kutatások nyomán sem indult meg. 

1919*ben VECSEI, BANYAI és SZEMBRATOVICS bányavállalkozók kezd* 
lék meg újból a Bánfalva és Bánhorvát határában fekvő VLADÁR*féle birtok 
kutatását. Több kutatófúrást mélyítettek s ezek alapján egy táró és egy lej* 
tősakna hajtását kezdték meg. A szénjog KOVÁCS ISTVÁN kezén át azután 
1920. aug. 20*án a „Salgótarjáni Kőszénb. R.*T." érdekkörébe került, 
amely társaság a területet számos fúrással megvizsgálta, a bányaüzemet rövid 
idő alatt erőteljesen kiépítette és kifejlesztette. 1920*ban elkészült az Almás* 
dűlőben hajtott Chorin*telepi lejtősláró; 1921*ben. a kisbarcai lejtősakna, 
1922*ben a Chorin*telepi II. sz. lejtősakna, a HL és IV. sz. akna. Utóbbi 
kb. 30 m*nyi részlet kihajtása után folyóshomok betörés következtében beful* 
ladt. 1923*ban létesítették az u. n. hencel*völgyi V. sz. aknát s a Chorin* 
telepi I. sz. lejtősaknáf. 1921*ben épült a három bányakolónia (tisztviselő* 
és munkástelepek); az építkezés 1922*ben fejeződött be. A vadnai vasúti 
állomástól a Chorin*felepig 1921*ben kb. 8 km hosszú, rendes nyomtávú 
vasutat épített ki a társulat. A bányák üzemét 1923*ban villamos erőre 
rendezték be. A szénosztályozók 1924*ben épültek. 
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A SZÉNTELEPEK. 

Három szénfelep van a szóbanforgó íerülefen jelen, amelyek közül 
kettőnek van fonfossága. A z a l só v. II . t e l e p e i eddigelé három helyütt 
fúrták meg. És pedig egyfelől Kisbarcálól DNy*ra kb. 300 m*re, ahol a 
külszín alatt 87*3 m*re, a főtelep alatt 55 m*re 6T5 m vastagságban fúr* 
ták át. A telep tiszta szén és szénpala váltakozásából áll; a tiszta szén ossz* 
vastagsága 3*50 m, a közbefelepült meddő összvastagsága pedig 3'25 m. 
A felső szénpad 90 cm s állítólag szép, kagylós törésű. Lejjebb még egy 
40 és egy 50 cm*es vastagabb pad következik, a többi szén vékony réteg. 
Ugyanezt a széntelepet hasonló minőségben régebben a „M. Ált. Kőszén
bánya R.*T." Nagybarcától DNy*ra kK 400 m-re, állítólag 8 m vastag* 
ságban szintén megfúrta. Nyilván ugyanezt az alsó telepet fúrták meg 
végül a Chorin*felep mellett az AD. XVI. számú fúrásban is, ahol ez a 
telep már csak 65 cm vastagnak bizonyult. Lehetséges, hogy míg Nagy* és 
Kisbarca és Bánhorvát környékén a szóbanforgó telep még tekintélyes vas* 
tagságú, bár meddővel erősen tisztátalanított kifejlődésben van jelen, addig 
D és K felé a telep elvékonyodik. Erre utal az említett AD. XVI. fúráson 
kívül az a körülmény is, hogy K felé, a sajókazinci (herbójai) művelési 
területen az ugyané telepnek megfelelő szénfelep már 40 cm*re vékonyodik 
el. A szóbanforgó alsó szénfelep nyilván azonos a sajóivánkai, sajókazai és 
szuhakállói stb. alsó szénfeleppel, amelyik az említett területeken szintén 
nagyobb vastagságú s amelyben meddő betelepülések is kisebb*nagyobb 
mértékben jelentkeznek. 

A felső, vagy fő te l ep (I. te lep) a szóbanforgó területen a 
legfontosabb, fejtés alatt álló egyedüli telep; megfelel a szomszédos sajó* 
kazinci Sándor*telepnek és általában a sajóvölgyi congériás telepnek. É*on, 
Kisbarcánál 55 m*re D*en, a Chorin*telep táján 2>T m*re fekszik az alsó 
szénfelep fölött. Ez a telep a Bánvölgy jobboldalán lévő dombok alatt úgy* 
szólván mindenütt megvan. Helyenkinf, a mélyebben beárkolódó mellékvöl* 
gyek mentén egyes kis részletekben elerodálódott. A telep részben a Bán 
völgye alaff és nyilván a Bánvölgyfői Ny*ra eső dombok alatt is nagyobb* 
részt megvan. A főtelep É*on, Kisbarca táján vékonyabb, átlag 65 cm*nyi, 
D*en vastagabb; a Chorin*lelep fáján 1'10—1'30, kivételesen 1*45 m*nyi. 

Az L, vagy felső széntelep v. főtelep fölött a fúrások tanúsága szerint 
20—23 m*re egy vékony, fejtésre érdemetlen l e g f e l s ő t e l ep következik. 
A fúrások szerint a telep vastagsága D*en általában nagyobb, pl. a Szabó* 
tető ÉNy*i oldalán a 45 cm*t is eléri, északabbra 25—30 cm*nyi, Kisbarca 
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felé pedig elvékonyodik (9 cm) és egészen ki is ékül. A Háromló-bérc K*i 
oldalán, a Háromtó*völgy legfelső részén erre a telepre kutató tárócskát is 
hajtottak, amely azonban itt is csak 25 cm*nyinek bizonyult. Ez a telep 
tehát sehol sem méltó a fejtésre ezen a területen. 

A SZÉN MINŐSÉGE. 

Minőség szempontjából ezidőszerint csakis a fejtés alatt álló főtelepet 
bírálhatjuk el. A fő te lep D*en a Chorin*felep fáján, ahol vastagabb, arány* 
lag gyengébb minőségű. Itt a meddő beágyazások sűrűbbek és vastagabbak 
s e mellett helyenkinf markazitban dús s a szén néhol kissé palás is. így az 
I. sz. lejtősaknában a következő felepszelvényí észlelhetjük: A legfelső 
12 cm*nyi szénréteg alatt kb. 2 cm vastag riolitfufa rétegecske van; ezalatt 
18 cm*nyi szén, majd 0'5 cm*es markazitrétegecskét találunk helyenkint 
kifejlődve s végül az ez alatt következő szénpadban, a főiétől 82 cm*re 
többnyire még egy kb. 1 cnvnyi riolitfufa betelepülést is megfigyelhetünk. 
Helyenkint elkovásodott részletek is vannak a telepben s néhol markazif* 
kristály kiválások láthatók a réteglapok és vállapok mentén. A VI. sz. lej* 
iősakna tengelye mentén a széntelep általában gyengébb, mint az I. sz. lej* 
tősaknában, de a VI. sz. lejtősakna tengelyétől Ny*ra kissé gyengülni látszott 
a telep. A felső riolitfufa beágyazás itt is megvan s helyenkinf markazif ki* 
válások és kovásodott részletek is mutatkoznak. Északabbra, Kisbarca táján a 
szénfelep vékonyabb, de szebb és jobb minőségű. Itt a széntelepben két 
meddő betelepülés van és pedig a fekvőtől 2T cm*nyire 1—2 cm*nyi riolitfufa* 
csík s e fölött 16*5 cm*re fekete, palás agyagréteg, amely ott, ahol a telep meg* 
vastagszik, szintén vastagabbá válik. A szén színe a Chorin*fáró és lejtős* 
aknákban általában világosabb barna, a kisbarcai lejtősaknában ellenben söté* 
tebb barna, majdnem fekete színű. Karcuk barna; a kisbarcai széné sötétebb 
barnaszínű. A szén vállapokkal általában közepesen átjárt, pl. a VI. sz. 
lejfősaknában; néhol ritkábban, másutt sűrűn, mint pl. Kisbarcán. Ez utóbbi 
esetben a szén aránylag könnyen termelhető. A szén törése általában dara* 
bos, vagy kockás, Kisbarcán néha kagylós is. 

A forgalomba kerülő szénnek kb. 45 °/o*a 70 mm szemnagyságon 
felül lévő darabos szén, 35 %*a 20—70 mm szemnagyság közt lévő akna* 
szén, 10%*a 10—20 mm szemnagyság közt lévő dara* és kb. 10% az 
ezen alul lévő porszén. 

A Chorin*felepi műveletek gyengébb minőségű szenét a külszínen 
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aránylag csak rövid ideig lehel raktározni, mivel egyfelől a felső rész hamar 
széthull, főleg azért, mert csak kissé vastagabb rétegben tárolva hamar be* 
gyullad. Ezt a tulajdonságot főleg a kénkovand*tartalomra vezethetjük vissza. 
A begyulladás már két héten belül bekövetkezett, fedett helyen tárolva azon* 
ban hosszabb ideig elállt. A ldsbarcai és hencel*völgyi jobb minőségű szenet 
ellenben jóval hosszabb ideig lehet raktározni. 

A szén hosszú sárga lánggal ég el s az elégése után általában kissé 
összesülő salakos hamu marad vissza, néha azonban porszerű hamu az elégés 
eredménye. A főtelep szenének hőfejleszfő képessége a bányaüzemvezetőség 
szerint 2800—3800 kalória között ingadozik. Az I. és II. sz. Chorin*lejtős* 
aknának a szene kb. 2800 kalória értékű, míg északabbra, a Hl. és V. sz. 
és a ldsbarcai aknák szene 3400—3500, sőt kivételesen 3800 kalória értékű 
is volt. 

A I. sz. lejtősaknából 1924. X. ll*én vett friss szénminta SŰRŰ 
JÁNOS vegyészmérnök elemzése szerint a következő összetételű: 

100 súlyrészben van: Kísérleti fűtőérték: 2779 kalória 
C 3 1 7 4 % Számított fűtőérték: 2927 kalória 
T-T 9*7^ 

S , hamu és HüOmentes anyagokra 
u 9 ' 1 8 átszámítva: 
N • . 1-10 C 70-89 % 
S 201 H 614 
Hamu 26-52 O 20"51 
HaO 26-70 N 2"46 

100*00 °/o 100-00 % 

A ldsbarcai lejiősaknából vegyelemzésre szánt szénmintát aránylag friss 
fejtési helyről vettem 1924. X. 1 l*én; de mivel a bányaüzem ottlétem előtt 
már hosszabb idő óta szünetelt, a mintavétel helye is kb. már egy hónap 
óta lehetett feltárva. SŰRŰ JÁNOS vegyészmérnök az innét származó szén* 
mintát a következő eredménnyel elemezte meg: 

100 súlyrészben van: Kísérleti fűtőérték: 2599 kalória 
C 29-01 % Számított „ : 2737 „ 
" 2 14 s, hamu és HaO»mentes anyagokra 
O 7'52 átszámítva: 
N 1-14 C 72-88% 
S 2-71 H 538 
Hamu 26-33 O 18-88 
H2O . 31-15 N 286 

100-00 % 100.00 % 
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A szénbányászatnál h á t r á n y o s k ö r ü l m é n y ken t szerepel né* 
hol a víznek nagyobb mennyiségben való fellépése. Kisbarcán 1924-ben 
400 liter volt percenkint a vízhozzáfolyás. A hencel*völgyi V. sz. lejtősákná* 
ban 150 liter percenkint, a Chorin*ielepi három üzemben 1924*ben összesen 
400 liter víz gyűlt össze percenkint. A széntelep és a fejtések az I. sz. 
lejtősaknában fulajdonképen szárazak s a víz volfaképen a lejtősakna felsőbb 
részén, a vetődésen túl feltárt fekvő homokrétegekből gyűlik össze; kis rész* 
ben még a táró által lefejtett részekből származik. A vizet a lejtősakna közepe* 
táján lévő zsompba gyűjtik össze. A VI. sz. lejtősakna is száraz, csak ilt*otl fa* 
kad az apró vetődések mentén s a légaknából kevés víz. Kivételesen a folyós* 
homok is fellép, mint pl. az egykori IV. sz. lejtősaknában, amelyet aztán 
tönkre is tett. Hátrányos az északibb részeken a szénfelep Vé k o n y volta, 
aminek következtében nehezebben fejthető. 

A szénbányászat 1924*ben a következő műveletek útján folyt: az I. sz. 
lejtősakna 178*032 m tszf. magasságban nyílik, KDK felé halad s a 27 m*es 
nagy vetődésen túl, K*re, a Szabó*tető alatt lévő feleprész feltárására irá* 
nyúl. 1924*ben 520 m hosszú volt. A II. sz. lejtősakna a délibb rész szén* 
készletének feltárását célozza, azonban a sok kis vetődés itt a műveleteket 
igen megnehezíti. A VI. számú, v. Chorin*lejtősakna 175'968 m tszf. magas* 
ságban nyílt. A táró nyílása néhány m*rel a völgy síkja fölött feküdt, a 
völgy időnkinti árvizei által okozható vízveszély elkerülésére. Ez a nagy 
vetődéstől Ny*ra fekvő, magasabb fekvésű széntábla lefejtésére szolgált. 
Ugyané táblának DK és D felé lévő részét ereszke segélyével tárták fel, 
miután errefelé a telep lejt. A hencel*völgyi V. sz. aknában a feltárások ele* 
jén tartottak még 1924*ben. A kisbarcai lejtősakna 164'2 m tszf. magas* 
ságban nyílt sKDK*iirányú volt; a nagyobb vetődésen túl K*re eső szén* 
tábla lefejtésre irányult. 

Eddigelé lefejtettek 1920*ban 2.570, — 192 l*ben 24.034, — 1922*ben 
54.770, — 1923*ban 49.375, — 1924*ben 61.910, — 1925--ben 38.317, 
— 1926*ban 35.530, — 1927--ben 33.781, — 1928--ban 31.204, össze* 
sen tehát 331.492 tonnát. 

Nem tekinthetem ugyan különösebb akadálynak, de fel kell emlife* 
nem, hogy az északibb részeken a szén jóval keményebb s ezért a repesz* 
téséhez sok robbantó anyagot kell felhasználni. A délibb részeken pedig a 
telep helyenkénti gyengébb minőségét és a kénkovand jelentkezését tekint* 
hetjük hátrányosnak. 
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15. A „Bánvidéki Kőszénbánya R.-T." szcnlerülete 
Bánfalva halárában. 

I. FÖLDTANI VISZONYOK. 

a) Réíeglani adatok. 

1. Alsó miocén (burdigalien) rétegcsoport. 
Bánfalvától NyÉNy*ra, a Varbói (Bodó) völgy középső része a szén* 

iclepes réfegcsoporl fekvő rélegcsoporljáí tárja fel, amelynek egyrészét már 
valószínűleg az alsó miocénbe is sorolhatjuk és pedig a patak medrében 
feltárt zöldesszürke agyagot és homokos agyagmárgáf, továbbá ezekkel kap* 
csolatban a szürke, felső, mállott részeiben sárga csillámos homokot. Ezek* 
ben a rétegekben a nagy völgykanyarulaf fáján ÉK*i (4 h 5°) 5°*os dőlést lehet 
mérni. Kövületet eddig nem találtam bennök. 

2. Középső miocén (helvétien) széntelepes rétegcsoport. 
A középső miocén alsó része kontinentális, törmelékkúp jellegű. Lát* 

szólagos konkordanciával telepszik az előbb említett rétegekre és sárga, vagy 
szürke kvarchomok, márga, továbbá kvarc* és mészkőszemekből álló kavics, 
vagy konglomerátum váltakozásából áll, amelyekhez alárendelten tarkaszínű 
agyagrétegek és szénfelepek is csatlakoznak. Ezen a rélegcsoporfon ÉÉK*i 
(1h 10°) 5—15°*os dőlést, de néha látszólag DK*i dőlést is figyelhetünk 
meg. A régi Árpád*fárótól kissé ÉNy*ra, a Varbói árok jobboldalán egy 
helyütt szürke, kissé barnás és ibolyaszínű agyagok láthatók feltárva 3—4 m* 
nyi vastagságban, amelyben vékony, 1 — 1 ujjnyi szénbetelepülések jelentkeznek. 
Fölötte 1*5 m durvaszemű, sárga homok, limonifos homokkőlencse kiválá* 
sokkal, erre 0*5 m kavicsréteg, majd újból sárga homok, a völgy mentén 
feljebb, a már említett rétegek váltakozása következik. Ugyancsak a fekvőbe 
tartozik a K*i vetődéstől KDK*re eső, tekintélyes vastagságú kvarc—mészkő* 
konglomerátum is. (L. a 26. szelvényt). A konglomerátum szemei mogyoró— 
dió—tojás nagyságúak s kvarcból s az upponyi triaszmészkő hegységből szár* 
mázó mészkőből állanak. Egyes rétegei öregebbszemű, mások apróbbszemű 
kavicsból állottak össze, sőt homokkövek is vannak köztük. Ezeket a rété* 
geket a tárók hosszasabban haráníolták (a Böske*táró 152 m hosszban), 
dőlésük itt KDK*i 30°*os s a mai táróktól EÉK felé sziklák alakjában 
bukkannak a külszínre. 
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A szénfelep fekvője, amint azt a Böske*táróban megállapíthattam, 
uralkodólag szürke, homokos agyag, de néhol a közvetlen fekvője barna 
márga, amely 35 cm vastagságot is elér s amelyben bőven vannak méla* 
nopsisok, nevezetesen a Melanopsis (Lyrcaea) impressa KR. var. monrega-
lensis SACCO s alárendelten a Neritina (Cliíhon) picta FÉR. 

A feltárt széntelep az e tájon ismert középső, vagy congeriás szénte* 
lepnek felel meg, mint annak partszéli kifejlődése. A széntelep átlagos vas* 
tagsága Í'IO m, de néhol 1'60 m*ig, sőt állítólag 2 m*ig is megvasíag* 
szik, viszont helyenkint, így különösen ÉNy felé elvékonyodik és — úgy 
látszik — egészen ki is ékül. A telep felső részében, a főiétől 35—43 cm*re 
2—3 cm*nyi meddő rioliftufa beágyazás van; a telep alsó részében pedig, 
különösen Ny felé barnásszürke agyagbeágyazás lép fel, amely 15—19 cm 
vastagságot is elér. Ebben nagy mennyiségben találjuk-a Potamides (Clava) 
bidentaius DEFR. csigafajt. 

A széntelep közvetlen fedőjében ostrearéteg telepszik, amely néhol 
csak 1—2 cm*nyi, de néhol 1 — 1'50 m*nyire is megvastagszik. Ez a réteg 
főleg az Ostrea (Crassosírea) crassissima LAM. héjjainak tömkelegéből áll, 
de egyes példányokat kétségkívül az O. gingensis ScHLOTH.*hez kell sorol* 
nunk. Az ostrearéteg fölött kb. 3 dm*nyi congeriaréteg következik, amely* 
ben a Congería clavaeformis KRAUSS héjjai nagy tömegben fordulnak elő. 
Fölötte szürke agyag következik. Néhol a főtében, a congeriás réteg alján 
a Myiilus Haidingeri M. HORN. is előfordul, de aránylag ritkán. A Köves* 
máira felvezető út mentén fúrt fúrólyuk tanúsága szerint a széntelep fölött 
15'30 m vastagságban van meg a kövületes szürke agyag; erre 30 cm 
homokkő, majd újból 9*60 m vastagságban szürke, kövületes agyag, 4*60 m* 
nyi sárga homok, 8*40 m*nyi szürke kövületes csillámos agyag, majd 10 m*nyi 
sárga agyagos homok s végül 3 m*nyi vastag barna homokos feltalaj következik. 

A magasabb fedőrétegcsoport tagjai a Varbói (Bodó*) patak felső részén 
s a völgytől É*ra és D*re eső domboldalakban feltárt képződmények, leg* 
jobb feltárásukat azonban a Varbói patak felső része szolgáltatja. Itt főleg 
szürke és sárga, csillámos homokot látunk, amelybe egy*egy zöldesszürke 
agyagmárga réteg telepszik. A homokban néha apró kavicsokból álló sávok 
s néha kopott osfrea*cserépdarabok is jelentkeznek. A szürke márgában 
néha ostrea*teknőkre akadunk; mindezek az egész képződménynek sekély* 
tengeri eredetére utalnak. A rétegek dőlése É*i, 2—3°*os. 

Meg kell említenem, hogy a feltárt széntelep, annak fedőrétegei s azok 
faunája erősen hasonlít a Baross*aknai (főleg a régi Frigyes*táró és a Szent 
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István*táróban feltárt) Adriányi*íelephez. A legalsó telep itt, Bánfalvitól Ny-ra 
nem ismeretes. 

3. Felső miocén (szarmata emelet). 
PIROXÉNANDEZITTUFA, BRECCSA ÉS KONGLOMERÁTUM. 
A Kövesmái tetejét borítja vékonyabb*vastagabb takaró alakjában a 

fenti rétegcsoport. Egyes részletei lejjebb zökkentek a kisebb vetődések 
mentén, mint pl. a Kövesmái K*i végén, ahol néhány kis kőbánya feltárja 
rétegeit. 

b) A szerkezet. 
A bányászat eddig két, egymással párhuzamosan futó ÉÉK—DDNy*Í 

irányú vetődés jelenlétét állapította meg (1. a 26. szelvényt). A keletibb 
vetődés ÉNy felé lejt, 60—70°*ra s a fekvő konglomerátum s a széntelepes 
rétegcsoport árokszerűen lesüllyedt részlete közt egyúttal a határ. A másik, 
ezzel párhuzamos vetődés DK*i 60—7"0°*os lejtésű; a keítő közé foglalt, le* 
süllyedt rögnek a szénfelep mentén mért szélessége a Böske*táró fáján kb. 
70 m*nyi, ÉK felé azonban kissé szélesedik. Az ároksüllyedés rétegeinek, 
tehát a széntelep dőlése is általában ÉNy*i (21 h), 10—23°, vagyis a sajóvölgyi 
viszonyokat tekintve szokatlanul meredek. A Böske*táró tengelyétől DNy*ra 
azonban a telep s kísérő rétegei DNy felé dőlnek. Az ÉNy*i nagyobb ve* 
lőd'és, amelynek lefutását vagy 400 m hosszúságban állapították meg, a 
Varbói völgy felé eső É-i végén még kicsiny, kb. 4 m*es, D felé mind* 
inkább nagyobbodik, míg végre 20 méteressé válik. A nyugati nagy vető* 
déstől ÉNy*ra levő tábla nagyobb kiterjedésű ; ennek rétegei, tehát a szén* 
telep is, általában DK*re, a délibb részeken DDK*re dőlnek. 

E. A SZÉNBÁNYÁSZAT. 
TÖRTÉNETI ADATOK. 

1898—1900. fáján a „M. Ált. Kőszénbánya R.*T." kutatta először 
ezen a tájon a széntelepeket s az újabb műveletek területén (a régi Alfréd* 
és a Böske*fárók közt) aknát mélyítfeteff. Az ebből kiinduló rövid vágatokat, 
amelyek történetesen vékony teleprészben haladtak, a későbbi bányászat meg 
is találta. Kevéssel később KELLER bánhorváti bányavállalkozó, a későbbi 
Alfréd*táró közelében, egyik kis vízmosásban hajtott tárót. Állítólag két 
évig tartott az üzem, majd egy nagy árvíz a tárót tönkretette. 1921*ben 
SZLOVIK főaknász, bányavállalkozó újra nyitotta a tárót, amelyet KELLER haj* 
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fott ki, de a helyleien felépítésű fáró 
megint hasonló sorsra jutott. Ezután 
az Alfréd-táró kihajlását kezdte meg 
a Varbói völgy jobboldalán, az or* 
szágút hídjáról légvonalban 500 m-re, 
amelyben kb. 80 m meddő hossz 
kihajtása után elérte a Ny*i vető* 
désfől Ny*ra eső széntáblát, amelyet 
ezután feltárni és utóbb fejteni kez* 
dett. Majd a szállítás könnyebbé 
tételére a fővölgy baloldalán kezdte 
hajtani a felső tárót. 1922. augusz* 
tusában a „ B á n v i d é k i K ő * 
s z é n b á n y a R.*T.", amelyet 
SCHLESINQER alapított, vette át a 
bányát, amely befejezte a felső táró 
kihajlását és azután a kb. 20 m*rel 
mélyebben fekvő Böske*tárót haj* 
fotta ki az árokszerűen mélyebbre 
vetődött szénlábla feltárására és le* 
fejtésére. A 152 m hosszúságban, 
konglomerátumban létesített táró kb. 
egy évig készült, míg a szénfele* 
pig értek 1923*ban a Ny*i telep* 
rész elérhető részleteinek lefejtése 
után az Alfréd*lárót beszüntették; 
1924. szeptembere óta a szénkeres* 
let hiánya miatt az összes bánya* 
műveletek szünetelnek. Meg kell 
iff jegyeznem, hogy a bányászat 
időnkint — állítólag — a szaksze* 
rűség szempontjából kifogásolható 
módon folyt. Meg kell jegyeznem 
még, hogy 1922. felén a bánvölgyi 
rendes nyomtávú vasút kiágazásá* 
hoz egy keskenyvágányú vasutat és 
szénosztályozót építettek. 
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A SZÉNTELEP ÉS A SZÉN MINŐSÉGE. 

A szénfelep áílag 1*10 m vasfag, de 1'60 m-ig is megvastagszik, 
viszont egészen ki is ékül. A telepet 60 cm vastagságig fejtik le. A nyugatibb 
táblának az említett tárók által elérhető részei legnagyobbrészt már le vannak 
fejtve, csak D felé lehetne még terjeszkedni. A szénterület keletibb részét, 
a 70—80 m széles ároksüllyedés széntábláját a Böske*fáró tárta fel kb. 500 m 
hosszúságban. Ennek jó részét már szintén lefejtették. DNy felé ezt a táblát 
is folytatólagosan fel lehet tárni. 

A szén tiszta ugyan, azonban a felső és alsó részén meddő betelepü* 
lések vannak; ezek, ha vékonyak, ki nem válogathatok s így a szén minő* 
ségének rovására vannak. A szén színe és karca sötétebb barna, vállapok 
közepesen hatják át: néha egyeneílenül-darabosan, néha kockásán törik. Az 
elővájásnál termelt szénnek 60 %*a mint rostált aknaszén, 40 %*a mint 
dara* és porszén, a fejtésekben termelt szénnek pedig 80 %*a mint rostált 
aknaszén és 20 °/o*a mint dara* és porszén került forgalomba. A szén 
hosszú sárga lánggal égett s elégése után kissé salakos hamu maradt vissza. 
A rakfározhalóságra nézve nincs pontosabb adat. Állítólag a külszínen is 
hosszabb ideig lehetett raktározni. 

A Böske*fáró egyik É*ra eső vágatából 1924. X. 14*én veit szén* 
mintának (a sikló légvágatából, párhuzamosan a fővonallal) elemzési ered* 
menyei, SÜRO JÁNOS vegyészmérnök szerint, a következők: 

100 súlyrészben van: Kísérleti fűtőérték: 2791 kalória 
C 32'05 °/o Számított „ : 2885 kalória 

S, hamu és HaO'menfes anyagokra 
O 8'09 * átszámítva: 
N 1-19 C 73-29 °/o 
S 2-02 H 5-49 
Hamu 2r-29 O 18-50 
H2O . 26-96 N 272 

ÍOO'OO °/o 100-00 °/o 

A széntelep fejtése aránylag kedvező körülmények mellett történt. 
Ügy a talp, mint a főte kifogástalan volt s igen kevés víz volt a bánya* 
ban. A rendes termelés idején havonta átlagban 60—70 vagont termeltek 
És pedig 1921*ben kb. 25.000, - 1922. első felében kb. 20.000, - 1922. 
július-decemberében 35.872, — 1923*ban 94.125, — 1924*ben 24.448 
tonnát vasúton, ezenkívül 1922—1924*ben kb. 30.000 tonnát szekéren 
szállítottak el. Ehhez járul még a „M. Á. K." akna s a KELLER féle táró 
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álfal kitermelt csekély szénmennyiség, összesen tehát kereken kb. 230.000 
tonna szenei fejteltek ki eddig. 

A szóbanforgó, fejlés alatt állott széntelep alatt az alsóbb telep, amely 
keletebbre, a Chorin*telepnéL de főleg Nagy* és Kisbarca fáján kifejlődött, 
ezen a tájon, úgy látszik, nem képződött ki. Ez a körülmény az említett 
tekintélyes vastagságú kavicsban, illetve konglomerátumban, vagyis a régi 
törmelékkúp képződésében lelheti magyarázatát. 

16. A mályinkai barnaszén előfordulás. 
Mályinka községtől K*re, a Koponya*hegy alján kisebb bányaművelet 

létesült 1922*ben, amellyel valószínűleg az e tájon ismert alsó ( = perecesi 
Adriányi*) széntelepet fejtették rövid ideig. A széntelepet táróval tárták 
fel s a szénfelep vastagsága a bemondás szerint 1 m volt. A feltárt tele* 
pet már nem volt alkalmam megvizsgálhatni. A táró hányóján a széntelep 
kíséretében harántolt szürke agyag s ebből kimállva számos kövület hevert, 
nevezetesen: Mereírix sp. (r.), Psammobia sp. (r.), egy apró Osirea sp. (r.), 
Pofamides (Clava) bidentatus DEFR. (gy.), Nerítina (Clifhori) picía FÉR., 
Murex sp., Buccinum (Uzita) obliquum HILB. (gy.), Buccinum (Hebra) 
ternodosum HILB., Neverita Josephinia Risso. 

Három fúrási adat is rendelkezésemre áll, azonban a fúrások helyé* 
nek pontos megnevezése nélkül. Az egyik fúrás 6*20 m mélységben, a má* 
sik 17 m mélységben haráníolta a széntelepet, míg a harmadik 17"50 m*ig 
telepet nem ért. A bányászat 1924. végén megszűnt. 

Lefejtettek 1922*ben 520, - 1923*ban 2.999, - 1924*ben 5.693 
tonnát, összesen kb. 9.200—10.000 tonnát. 
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B) 
A SAJÓ VÖLGY BALOLDALÁN LÉVŐ 

BARNASZÉNTERULET. 

17. „A báró Radvánszky féle sajókazai Kőszén-
bánya Vállalat" (Mandello és Társa) barnaszén-

területe Sajókazán. 
I. FÖLDTANI VISZONYOK. 

a) Rélegtani adatok. 
A sajókazai szénferüleien az eddig ismert legalsó rétegek kb. 20 m 

vasfagságban az alsó szénielep fekvő rétegei. Ezek kövülelmenfes, zöld, vagy 
zöldesszürke agyagból és homokos agyagból állanak s valószínűleg még az 
a l s ó m i o c é n*be tartoznak. Ezeket a rétegeket jól feltárfák a Kálmán* 
lejtősakna irányvágatában és az innét a légközléhez vezető 20 m magas 
gurítóban. 

Az alsó szénielep közvetlen fekvőjében tömött, zöld agyagot látunk 
1 —2 m vastagságban, amellyel, mint kontinentális képződménnyel kezdődik 
a k ö z é p s ő m i o c é n ( h e l v é t i e n ) réfegcsoport. Föléje telepszik 
az alsó, vagy II. szénielep, amelynek vastagsága 1'80—4 m közt ingadozik, 
de jelenleg átlag 2*35 m vastag, az alján lévő, vékony telepecskéket larfal* 
mázó szénpalát nem számítva. Az alsó telep szelvénye 1922. augusztu* 
sában a sólyomvölgyi fejtésekben a következő volt: a széntelep alján 
0'5—4 m vastagságban szénpala és palásagyag, amelybe sűrűn közbeékelőd* 
nek vékony széncsíkok és szénréfegecskék. E fölött következik a talpszénpad 
30 cm vastagságban, amelyet még lefejtenek; majd fölötte az u. n. talppala 
25 cm vastagságban, ezután a 60 cm*nyi középső szénpad (helyi elnevezés 
szerint „Brust"). E fölött 10 cm*nyi meddő, az ú. n. réspala s fölötte 
90 cm vastag felső szénpad (helyi elnevezés szerint „Uberhang") következik. 
A széntelep legfelső része rendszerint elkovásodoll 1—2—40 cm, átlagban 
20 cm vastagságban. Néhol azonban az elkovásodás el is marad. Ez az 
elkovásodás, mint a többi környékbeli bányák szenénél is, egykori, kovasavat 
lerakó hévforrások tevékenységére vezethető vissza. A kemény, elkovásodoft 
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réleg, amit a bányászok „vaskő"-nek neveznek, a bányászkodás számára 
jó főte. 

Ebben a széntelepben már ismételten találtak Mastodon maradványo-
kat, nevezetesen zápfogakat, legutóbb 1922-ben a Kálmán-lejtősakna első 
ereszkéjében. A zápfogak a Mastodon angusíidens Cuv. fajhoz tartoznak. 
(L. SCHLESINGER: Masíodonten, Geologica Hungarica, Tom. II., Fasc. 1., 
pag. 40.-t). 

A második széntelep közvetlen fedője a Kálmán-lejtősakna déli alap
közléjében, a Hugó-tábla területén barna, palás agyag, amelyben kövületek 
bőven fordulnak elő, nevezetesen: Brachydontes cfr. taurínensis BON., Con-
geria clavaeformis KRAUSS, Solen sp., Potamides (Clava) bidentatus 
DEFR., Neritina (Cliihon) picta FÉR. EZ a réteg mindössze 1—2 ujjnyi 
s úgy látszik, helyenkint elvész és helyet ad más képződménynek. Másutt 
a telep közvetlen fedőjében az Osírea cfr. gingensis SCHLOTH. példányai 
nagyobb számban lépnek fel; így pl. az Eszter-tábla területén a lejtős
akna „szénereszké"-jében, a déli kibúvástól kb. 150 m-re. Kissé maga
sabban ezek fölött, néha látszólag közvetlenül a széntelep fölött, szürke, tö
mött agyag következik kb. 1 m vastagságban, amely rendszerint tömve van 
a Cardium (Cerastoderma) sociale KRAUSS héjíöredékeivel és többé-kevésbbé 
ép héjjaival. E réteg fölölt szürke, tömött agyag következik több m vastag
ságban, kevesebb kövülettel, itt csak a Cardium {Cerastoderma) sociale 
KRAUSS s a Buccinum sp. fajokkal. A Hugó-tábla fentebb említett déli 
alapközléjében az 1—2 ujjnyi neritinás agyag fölött szintén több m-nyi szürke 
agyag következik, amelyben leggyakoribb a Cardium {Cerastoderma) sociale 
KRAUSS s előfordulnak még a Meretrix {Cordiopsis) islandicoides LAM. 
s az Ostrea gingensis SCHLOTH. fajok. ALTAY NÁNDOR bányaigazgató úr 
közlése szerint 1914-ben a Kálmán-lejtősakna elején, homokos agyagban, a 
a főtében kb. 3—4 m-nyire egy (őz-féle) gerinces csontmaradványait lelték. 

Az említett agyagréteg fölött homok következik, amely helyenkint vizet 
tartalmaz s folyóshomok jellegű. Ennek vastagsága 0'25—1*5 m közt inga
dozik, tehát lencsésen fejlődött ki. A Hugó-táblán, az alsó telep fölött kb. 
6 m-nyire mindenütt megvan. A homokréteg vize a vetődéseken, repedé
seken és régibb fúrólyukakon át leszivárog, lefolyik a bányaműveletekbe s 
ott néha kellemetlen kísérő jelenségként lép fel. A vízben sok a mészkar-
bonáf, amely lecsapódik belőle a bánya ácsolaffáira s azokon szép cseppkő
szerű bevonatokat hoz létre. A homok fölött agyagos rétegek következnek, 
majd feljebb sárga homokrétegcsoporl lép fel, amely helyenkint 10—20 m 
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vastagságú. Ebbe néha keményebb, meszes homokkő lencsék is közbeéke* 
lödnek, a felsőbb részében pedig homokos kvarckavics íelepszik közbe 
1—2 m vastagságban. Fölötte palás, agyagos homok következik néhány m 
vastagságban, amelyben a felső telep alatt kb. 8—10 menyire helyenkint egy 
2—3 dm vastag osfreapadot találunk. Fölötte a Hugó-táróban szürke, agyagos 
homok van, amelyben a Mereíríx (Cordiopsis) islandicoides LAM. és az Ostrea 
(Crassosírea) cfr. crassissima LAM. példányai láthatók. 

Ezek fölött néhány m*nyi szürke, palás agyag telepszik, amelyben a 
Cardium (Cerasioderma) sociale KRAUSS példányai fordulnak elő (az Eszter--
láróban). Majd kb. 5 m vastagságban zöld, agyagos homok és homokos 
agyag következik, amelyben lencsék, vagy rétegek alakjában sok kövület 
látható. Ilyen 1—2 cm*nyi kövülefes réteget hármat—négyet lehet kimutatni. 
Az alsóbb kövületréfegekben gyakori a Meretrix (Cordiopsis) islandicoides 
LAM. s gyéren előfordul még a Cardium (Cerasioderma) sociale KRAUSS és a 
Poiamides (Pirenellá) cfr. borsodiensis n. sp. A réteg legfelső része zöld, homo* 
kos márgába megy át; ebben gyakori a Cardium (Cerasioderma) sociale 
KRAUSS, ritkábban előfordulnak a Meretrix (Cordiopsis) islandicoides LAM. és 
Buccinum sp. Fölötte azután, az I. telep közvetlen fekvőjében végül 
30 cm*nyi zöld, tömött agyag következik, amely nedvesség hozzájutása kö* 
velkeztében könnyen szétmállik. 

A felső, vagy I. barnaszéntelep vastagsága 1*1 —1*6 m közt ingado* 
zik s átlagosan 1*3 m vastag. A széntelepbe 1—4 vékony, legfeljebb 
1—2 mnvnyi meddő közbetelepülés, homok, palás agyag és rioliftufa 
ágyazódik, de ezek csakhamar kiékelődnek s néha teljesen tiszta a szén. 
A vegyi elemzésre veit szénminta vétele helyén, a Hugó*táróban a 
telepnek szelvénye a következő volt: alul 30 cm*es gyengébb minőségű 
szénpad, amely fölött 1 cm*nyi riolitrufa, majd 29 cm*nyi szénpad, 1 cm* 
nyi meddő agyag betelepülés, 22 cm*es szénpad, 1—2 cm*es szürke ho* 
mokréteg s végül 20 cm*es felső szénpad. 

A felső telep közvetlen fedőjében helyenkint congeriaréteg fejlődött ki, 
amely a Congeria clavaeformis KRAUSS héjjainak millióiból épült fel. A 
congeriákhoz néha az Ostrea gingznsis SCHLOTH. is társul. A congeriaréteg 
a sajókazai szénterületen azonban csak lencsékben s nem összefüggő réteg 
alakjában fejlődött ki, mint pl. Szuhakállón és Felsőnyárádon. Helyenkint, 
amint azt egyes vágatokban jól lehet észlelni, vékony rétegben kezdődik, 
1—2 m*re megvastagszik, majd megint elvékonyodik. Ez a réteg jó főtéül 
szolgál. Ahol a congeriaréteg nincs meg, ott helyette zöldesszürke, kövületes 
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palás agyag fejlődött ki kb. 0*80— 1 00 m vastagságban. A congeriaréteg 
közelében, a szürke agyagban még bőven találhatók congeriák, többnyire 
nagy és szép példányokban s elszórtan ostreák is, amelyek az Ostrea 
(Crassosireá) crassissima LAM. és O. gingensis SCHLOTH. fajokhoz tartóz* 
nak. A fedő palás agyagban, a congerialencsétől távolabb, a Congeria 
clavaeformis KRAUSS fajon kívül még a Cardium (Cerasioderma) sociale 
KRAUSS is előfordul. 

Közvetlen a fedőrétegek fölött kb. 1'50—2 m vastagságban ke* 
meny, szürke agyag következik, amely a bánya egész területén megvan. 
Ebben kövületek gyéren fordulnak elő, nevezetesen a Cardium (Cerasfo* 
derma) sociale KRAUSS. A magasabb fedőrétegek agyag és homok válta* 
kozásából állanak. E rétegek között magasabban, egyes fúrásokban vékony 
szénlelepecskék jelenlétét is megállapították. így a Pacsány*völgy K*i olda* 
Ián telepített 38. sz. fúrólyukban az I. széntelep fölött 85 m*re, az 54. sz. 
fúrásban 54 m*re harántoltak kb. 5 cm*nyi íelepecskét. Az I. telep fölött 
fekvő réfegcsoport összetételét megvilágítja a 40. sz. fúrólyuk szelvénye, 
amely a Kélestető DK*i részén mélyítfetett. Ez a következő rétegsort tün* 
leti fel felülről lefelé: 1 m*től 4 m-ig sárga homok, 7 m*ig kavics, 20 m*ig 
homokos kavics, 21 m*ig szürke, agyagos homok, 22 m*ig szürke, homokos 
agyag Os/reá*val, 23 m*ig szürke agyag, 25 m*ig homokos kavics, 27 m*ig 
sárga homok, 33 m*ig kavics, 34 m*ig sárga homok, 35 m*ig kavics, 40 m*ig 
szürke agyag, 44 m*ig sárga, kavicsos homok, 50 m*ig szürke agyag, 
52 m*ig szürkéssárga, homokos agyag, 56 m*ig sárga, kavicsos homok, 
57 m*ig sárgásszürke, homokos agyag, 74 m*ig szürke agyag; a 60 és 
64 m mélységek anyagában Arca példányok vannak, 81 m*ig durvaszemű, 
sárga homok, 88 m*ig szürke agyag, 90 m*ig szürke, agyagos homok, 
94 m*ig szürke, kemény homok, homokkő, a 93 m*ben apró mytilusokkal, 
101 m*ig szürke, homokos agyag, 107 m*ig szürke agyag, 110 m*ig con* 
geriás szürke agyag, 113 m*ig szürke agyag kövületnyomokkal, 115 m*ig 
barna agyag congeriával s végül 115—116 m között a felső széntelep. 

A középső miocén réíegcsoporí fölött a szénferülef nyugati részein a 
p i r o x é n a n d e z i t t u f á t és b r e c c s á t találjuk és pedig a Csűre* 
hegy—Angyal*hegy dombján s a Pacsány*völgy D*i részének mindkét olda* 
Ián, ahonnét Ny*nak, Sajógalgóc felé mindjobban megvastagszik. A Pacsány* 
völgy jobboldalán néhány ponton a fe l ső r i o l i t t u f á t is megtaláljuk. 

Nagy kiterjedésben vannak jelen végül a régibb képződmények fölött 
a p 1 i o c é n képződményei. A Pacsány*völgy jobb oldalán sárga homok, 
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homokkő, szürke agyag s ezek fölött kvarckavics terül el. Az Angyal-hegy, 
Ráró*, Közép* és Sólyom-hegyek felső részét szintén a pliocén sárga ho-
mok és főleg kvarckavics építi fel. 

6) A szerkezet. 
A sajókazai szénterületef ÉÉK—DDNy-i irányú vetődések járják át, 

amelyek néhol sűrűbben, másutt egymástól nagyobb távolságban lépnek fel 
és szeldelik kisebb-nagyobb rögökre-fáblákra a szénfelepeket. (L. az IV. 
tábla 1 —2. szelvényeit). A réfegcsoport s így a felepek a Kálmán-lejfősakna 
táján s ennek É—D-i vonalában emelkednek viszonylag legmagasabbra; innét 
úgy K, mint Ny felé fokozatosan mélyebbre süllyednek az egyes rögök. Egyes 
földkéregdarabok sasbércekként szerepelnek, mint pl. a Góghegy, amelytől 
úgy K, mint Ny felé lejjebb zökkentek az egyes táblák, amelyek egymás
hoz való viszonyukban nagyobbrészt a lépcsős vefődéses szerkezet képét 
nyújtják; közben egyes rögök, mint mélyebbre süllyedt árkok szerepelnek. 
Ilyen pl. a Ráró-hegy röge, amelyen az andezittufa mélyebbre süllyedt darab
ját látjuk. Itt a fúró, 259 m-ben kezdve s 109 m t. sz. f. magasságig le
fúrva, még mindig csak az andeziftufában mozgott. (L. a IV. tábla 1. szel
vényét). 

A vetődések lapja uralkodólag DK-felé lejt 50—70°-kal, de gyakran 
ellenkező, ÉNy-i lejfésű vetődések is fellépnek. Az egyes vetődések mentén 
történt függélyes elmozdulások különböző nagyságúak, gyakran kicsinyek, 
5—10 m-esek, de 20—30 m-es, sőf a Ny-i részen 70 m-es elmozdulás 
is van. Az uralkodó irányú vetődéseken kívül igen alárendelten kisebb és 
rövidebb ÉNy—DK-i irányú vetődéseket is észleltek. A Pacsány-völgytől 
nyugatra eső terület már nagyobb mélységekre süllyedt le. Az egyes vető
dések közé foglalt táblák rétegeinek csapása ÉK—DNy-i, dőlése uralkodólag 
ÉNy-i (20h), jóval ritkábban ellenkező, DK-i. A dőlés foka 3—5°, ritkáb
ban nagyobb, pl. az Eszter-táblán 12°. Az egyes táblák szélessége 25 m, 
450 m között ingadozik. 

H. A SZÉNBÁNYÁSZAT. 

TÖRTÉNETI ADATOK. 
A sajókazai barnaszénbányászat egyike a legrégibbeknek a Sajó-völgy 

medencéjében. Az élőszó útján nyeri adatok szerint a kezdetleges bányászat 
már 186r-ben megkezdődött Kacola-puszfa környékén, a RADVÁNSZKY báró 
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család birtokán. A komolyabb kutatást KNOBLOCH mérnök kezdette meg. 
Az 1885. évi budapesti kiállítás VI. csop. katalógusának 105. oldala szerint 
a Kacola*püszta környékén megállapított 1T m vastag széníelep kiaknázását 
célzó szakszerű kutatások, feltárási és előkészítő munkálatokat 1884*ben 
kezdték meg; a kiállításon már bemutatták a barnaszenet és mellékkőzeteit. 
KNOBLOCH mérnökhöz 1886*ban társult MANDELLO HUGÓ S aRADVÁNSzKY 
báró család birtokán bérelt szénferületet intenzív művelés alá vették. DÉRY 
szerint (I145) az intenzívebb bányaüzem 1887*ben kezdődött, mely időtől 
1896*ig a társulatnak 50 egyszerű bányamérték és 2T4 határköz 2,479,439 m2 

területtel adományoztafoft. A bányászat eleinte a keletibb területeken, a Ka* 
cola*puszta körül folyt (Paula* és Kornélia*bánya), főleg az alsó szén* 
telepen; idővel azonban e részek lefejtése után nyugatabbra került a bá* 
nyászat s ma a sólyomvölgyi telep körül folyik. A bányászat eleinte csakis 
táróbányászat volt; 1892*ben létesítették az első lejtősaknát, az Ella*aknát. 
Ezt azonban a víz csakhamar elöntötte s emiatt üzemen kívül állt éveken 
át, míg végre gőzszivattyúk beépítése után a bányavíz emelhető s az akna 
újra üzembe vehető volt (lu«). 

A sajókazai állomástól a Kacola*puszlához 3°3 km hosszú, rendes 
nyomtávú vasutat s a pusztánál bányakoloniát építettek. Ujabban a sólyom* 
völgyi bányakolonia épült ki s a vasutat is idevezették. 

A sajókazai szénről elsőízben REITZ F. 1867*ben emlékszik meg 
(2I174). MATTYASOVSZKY J . (1588) 1882*ben a következőket írja : „Kacola* 
puszta közelében egy szénkibúvás van, amelytől néhány m*nyi távolban egy 
43 m*re hajtott kutatótáróban 1'3 m vastag széntelepet tártak fel, néhány 
cm*nyi pala közfekvettel. A telep csekély 7°*nyi dűlésű volt ÉNy felé s 
közvetlen fedője egy oszfrigapad volt." Megemlíti még (p. 89.), hogy a 
kazai utón, a szőllők alatt, a temetőtől keletre még egy szénkibukkanás 
látható. (Ez valószínűleg a mai Erzsébet*bánya táján lehetett). DÉRY 1896* 
ban (I143—i5s), aránylag részletesen ismerteti a sajókazai széntelepeket 
s a bányászat kifejlődését, történetét. Ugyané munkában számos termelési 
és vegyi vizsgálati adatot, műszaki és munkásokra vonatkozó statisztikai adatot 
is közzé tett. Megemlékszik a sajókazai szénről röviden MÁDAI is (13). 
Részletesebben ismerteti a sajókazai széntelepeket és bányászatot 1901*ben 
KALECSINSZKY S. (11) és újabban PAPP K. (19) 1916*ban. Különösen a 
szén minőségére vonatkozólag van e munkákban sok adat felhalmozva. 
Ugyancsak a minőségre (vegyi visz., kalória) vonatkozó adatok vannak JOHN 
(9) és GRITTNER (4) munkáiban. A környék földtani viszonyait újabban 
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SCHRETER Z. ismertette [(2Tss~25), és Földt. Közi., 53 k., p. 103—104.]. 
Az 1920. után következő években a sajókazai szénbányászat a Sólyom* 
völgy fáján fejlődött ki. Itten egyfelől a felső széntelepet fejtették a Hugó* és 
Eszler*fárók segélyével, másfelől az alsó telepet a Kálmán*Iejfősaknával. 
A Hugó*fáró 1925. végével, az Eszfer*fáró 1926. végén megszűnt az általuk 
feltárt szénferületek teljes kimerülése folytán. ALTAY NÁNDOR bányaigazgató úr 
közlése szerint ezidőszerint a széntermelés kizárólag a Kálmán*lejfősakna 
által feltárt alsó felepre szorítkozik. 

A SZÉNTELEPEK S AZOK MINŐSÉGE. 

A sajókazai szénterülefen két fejtésre érdemes szénfelepet ismerünk, 
amelyek egymástól 45 m függélyes távolságban vannak. DÉRY (liia), 
KALECSINSZKY ( l í) és PAPP K. (19) felemlítik, hogy az alsó telep alatt 5 m*re 
még egy 40—50 cm vastag széntelep is van, ez azonban, úgy látszik, csak a 
keletibb részeken volt kifejlődve, mert a jelenlegi műveletekben nincs meg. 
Hasonlót tapasztallak egyébként Kuriftyánban is. 

Az a l só szénte lep 1'80—4 m vastag, átlagos vastagsága jelenleg 
2'35 m. Két meddő betelepülés van benne s a telep felső része rendesen 
néhány dm vastagságban elkovásodoft, úgyhogy a fejthető telep átlag 1'80 
m*re redukálódik. A felep megvasfagodása a minőség rovására megy. A 
széntelep alján szenes pala van, amelynek vastagsága 0*5-4 m közt inga
dozik. Ez a szénpala az eddigi hiedelem szerint nagy mennyiségű bitument 
tartalmazott volna; EMSZT K. vizsgálata szerint azonban oly csekély a bifu* 
mentarfalma, hogy az számításba nem jön. A szénpala gyúlékony és tűz* 
veszélyes. A tulajdonképeni széntelep minősége általában véve gyengébb, 
mint a felső telepé. Bár a telepben lévő szén maga éppen olyan jó minő* 
ségű, mint a felső felep szene, háfrányára szolgál az, hogy a telepet meddő 
közbetelepülések fisztáíalanílják. Az alsó felep jól rétegzett, részben szép, 
részben kissé palás. A felepet sűrűn járják át elválási lapok s ezért több* 
nyire csak apróbb szén termelhető belőle. Hátránya továbbá, hogy a szenef 
kevés ideig lehet a szabadban raktározni; a darás szén 2 m*nél magasabb 
halmazban már 48 óra alatt begyullad. A termelt szénnek kb. 20%*a dara* 
bos szén, kb. 63%*a 80—20 mm szemnagyság között lévő kocka, vagy 
rostált aknaszén és kb. l*f°/o*a 20 mm alatti dara* és porszén. A szén 
színe barna, karca kissé vörösesbarna; hosszú, sárga lánggal ég s elégése 
után salakos hamu marad vissza, amelyből cementsalaktéglákat állítanak elő. 

A felső, vagy I. s zén fe l ep az alsó felep fölött 35—50 m*re, 
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általában 45 m*re fekszik s 1*1 — 1 "6 m, állag 1*3 m vastag. A szén pad* 
jai közé néhány egészen vékony meddő betelepülés ékelődik, amelyek néha 
egészen el is tűnnek s ilyenkor a széntelep teljesen tiszta. A szén általában 
szép, különösen annak a felső része; a legalsó, kb. 30 cm vastag padja 
ellenben gyengébb minőségű. A szén színe barna, karca kissé vöröses* 
barna, a telepet átható vállapok kissé gyéren sorakoznak. Törése kockás* 
darabos s nagyobb, darabosabb szén termelhető belőle. A fejtett szénnek 
kb. 30%*a darabos, 53%*a rostált aknaszén és 17%*a dara* és porszén. 
Hosszú, sárga lánggal ég s elégése után porszerű hamu marad vissza. Az 
I. telep szene nem gyúlékony s szabadban két hónapig is el lehet rakta* 
rozni. Mivel meddő betelepülés alig van benne, a felső telep anyaga átlag* 
ban jobb az alsó felepénél. A forgalomba kerülő szén azelőtt lulajdonképen 
a két szénlelep anyagának keveréke volt. Ez a keverék átlagban 27% dara* 
bos, 56% 80—20 mm szemnagyság közt lévő kocka* vagy rostált akna* 
szén, 17% 20 mm alatti dara* és porszén volt. Az utóbbit többnyire léglagyá* 
rákba, továbbá a barcikai villamos erőközpontba szállítják. Jelenleg csak az 
alsó telepet fejtik. 

A sajókazai szénnek igen xsok vegyi elemzése van. Az elemzéseket 
JOHN (9), GRITTNER (4), DÉRY (1), KALECSINSZKY (11) és PAPP (19) mun* 
kaiban megtalálhatjuk, azonban ezeknél az elemzéseknél nincs megadva az, 
hogy azok melyik| leiepre vonatkoznak. Egyes elemzések nyilván az alsó, 
mások a felső telepre vonatkoznak, a legtöbb azonban a kettő keverékére. 
A bánya üzemvezetőgége szerint a lejtősakna szene ma 3400, az Eszfer*íáró 
szene 2500 kalória fűtőértékű volt 1924*ben. Dr. EMSZT K. m. kir. fő* 
geológus*fövegyész szerint a sajókazai telepek szenének vegyi vizsgálata 
a következő eredményeket adta: 

1. Alsó, v. II. telep: Kálmán*lejtősakna déli kereszfvágaf, a gurífóból, 
2*0 m vastag telepből vett és a László*sikló középszinti közép feltörés buk* 
látójából való szén keverékének átlaga. (Gyűjtöttem 1924. augusztus 18*án). 

Kísérleti fú'tőérfék : 4210 kalória. 
Számítol! fűtőérték: 4319 „ 

S, hamu és H20»menfes anyagokra 
átszámítva: 

C T2-63 °/o 
H 4-54 
O 21-05 
N 1T8 

ÍOO'OO °/o 

100 súly részben van : 
C 49-23 °/o 
H 3W 
O 14-26 
N 1-21 
S 3-15 
Hamu 8-97 
HaO . . . . . 20-11 

100-00 °/o 
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2. Felső, v. I. telep. A Hugó*táróból, a 45. sz. munkahelyről. (Gyűj* 
tölfem 1924. aug. 18-án). 

100 súlyrészben van: Kísérleti fűtőérték: 4195 kalória. 
C 48*11 % Számított fűtőérték: 4119 „ 
H 2'91 S, hamu és HaO^menfes anyagokra 
O \5'5T átszámítva: 
N 1*10 C . 71-08 % 
S 2-60 H 429 
Hamu 9-11 O 23-00 
HaO 20-60 N 163 

ÍOO'OO °/o ÍOO'OO % 

3. Az alsó szénfelep alján lévő szénpala a Kálmán*lejlősakna déli 
keresztvágatából, a gurító és László*sikló középszinti középfeltörés buktató* 
jából. (Gyűjtöttem 1924. aug. 18*án). 

100 súlyrészben van: 
C 18-35 °/o 
H 1T5 
O 10-06 
N . 0-21 
S 1-11 
Hamu . 54'96 
HaO . . . . . . . 1356 

100.00 °/o 

A sajókazai szénbányászatnak fejlődését és megerősödését nagyban 
elősegítették a kedvező földtani, szerkezeti és fekvési viszonyok. A két szén* 
telep megfelelő vastagságú, elég jó minőségű s egymástól elég fávoleső 
vetődések szeldelik széf egyes táblákká őket. A széntelepek, vagy legalább 
is a felső telep a völgyek talpa fölött feküdtek. Ez a körülmény lehetővé 
tette az olcsó fáróbányászatot, amelyhez az aránylag csekély mélységre le* 
hatoló lejfősakna*bányás7at is járult. Ez utóbbival az alsó telep kissé mé* 
lyebbrevetett részleteit is könnyű szerrel ki lehetett bányászni. Ezek a ked* 
vező viszonyok a sólyomvölgyi bányászatnál ma is fennforognak. 

A sajókazai szénterülefnek K*i részén a Kacola*puszla fáján kezdték 
meg a szénbányászatot az alsó telepen. E tájon az alsó széntelep is a völ* 
gyek szintje fölött feküdt s e feleprészeket is táróbányászat útján lehetett 
fejfeni. A felső telep ellenben e tájon már nagyobb részt elmosatott. A 
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Kacola*völgyfől Ny*ra már kissé mélyebben feküdtek a telepek s itt már 
a felső telep is megvolt. Itt úgy az alsó, mint á felső telepet 1886. óta tel* 
jesen lefejtették a Kacola*, Csibor*, Paula*, Theodora*. Millennium*, Or* 
bán*, Kornélia*, Jolán*, Teréz* stb. tárók és lejtősaknák segélyével. Jelen* 
leg a Sólyom*völgy Iájától a Pacsány*völgyig terjedő területen folyik a 
bányászkodás, amelyet előzetesen fúrásokkal megvizsgáltak s mindkét telep 
jelenlétet megállapították. Ezidőszerint csakis az alsó széntelepen, a Kálmán* 
lejtősakna útján folyik a bányászat. A Pacsány*völgylől Ny*ra eső területen 
a széntelepek kétségkívül már nagy mélységre süllyedtek le. 

A kél telep fejtésénél különösebb nehézségek nem lépnek fel, mind* 
amellett kisebb nehézségekkel, különösen az alsó telepnél meg kell küzdeni. 
Az alsó telepnél néjia t a l p d u z z a d á s lép fel a fejtések közelében, mint 
pl. a Kálmán*akna első ereszkéjében, az Eszter*iábla területén. Ügy az 
alsó, mint a felső telep fölölt vizes, vagy fo lyóshomok beágyazások 
vannak, amelyek azonban általában csak kisebb kiterjedésű lencsék szoktak 
lenni, tehát komolyabb bajt nem okoznak. Ha egy vágat hajfásakor ilyen 
vizes rétegre jutnak, a vágat lovábbhajtásáf pár napig — egy hétig — szü* 
nefeltefik, míg a, víz lecsapolódik, akkor azután továbbhajtják. Fel kell emlí* 
tenem továbbá azt, hogy a II. telepen a lefejtés folytán előálló szakadások 
szélein néha bánva fűz szokott keletkezni; ez esetben a talpban lévő 
szenes palák gyulladnak, meg. Néha, vető közelében, különösen ha egy vágat 
párhuzanTOSxm-™hdad-Tr-velővd;HrTĵ  
tapaszjaJláL-E.- hátráltatóHtörülmenyek"~Sön^lT'áTan^^^eTeYT^nyen le* 
győzhetők.,JektJeg-a-íejtés-a•léi'O0-Tn'-ir-sz:--frT,nagasságban nyíló Kál* 
mán*lejtősakna útján történik. Az utóbbi években még a 164'00 m. f. sz. f. 
mag.*ban nyíló Hugó* és Eszler*íárók útján is fejtették a felső felepet. 

Az 1887*től 1899*ig kitermelt szén mennyisége DÉRY (li4s) és PAPP 
K. szerint fl9soi) 944.735 fonna. 1900. táján az évi termelés átlag 70— 
80.000 fonna volt (lm). Az előző évtizedben pedig évente kb. 150.000 
tonna volt az átlagos széntermelés, amely csak az utóbbi években csökkent. 
Az 1928. év végéig lefejtett szénmennyiség kereken kb. 4,550.000 tonnára 
becsülhető. 

A „Sajókazai Kőszénbánya Vállalat" igazgatóságának közlése szerint 
az utóbbi évek szénfermelési adatai a következők: 

1923*ban termeltek 135.346, — 1924*ben 84.439, — 1925*ben 72.284, 
- 192ó*ban 75.540, - 1927*ben 83.409, — 1928*ban 90.534 fonna szenet. 
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18. A „Sajókazai Kőszénbánya Társulat" 
György-aknájának szénlerülele. 

I. FÖLDTANI VISZONYOK. 

a) Réíegfani adatok. 

A középső miocén alsó részének, a helvéíiennek mélyebb rétegeit, 
nevezetesen az alsó, vagy II. széntelepet a György-akna tárja fel. Földtani 
viszonyai azonosak a sajókazai Radvánszky*féle szénterülelével s ezért 
az ott leírtakra utalok. Az alsó szénfelep fölött 10—13 menyire vizet tártai* 
mázó homokréteg fordul elő az agyagmárga rétegek között. A felső szén* 
telepet és kísérő rétegeit az Erzsébet* és Klára*lárók tárták fel. A felső 
széntelep közvetlen fekvője zöldesszürke homok, amelyben ift*otf a Merefrix 
(Cordiopsis) islandicoides LAM., Cardium (Cerastoderma) sociale KRAUSS 
kagylófajok fordulnak elő. A széntelep átlag 1T0 m vastag s a borsodi 
viszonyokhoz képest elég jó minőségű volt. A telep közvetlen fedője congeria* 
réteg, telve a Congeria clavaeformis KRAUSS példányaival. A congeriapad 
a keletibb részeken, a Klára*táró területén általában vékony, átlag 15 cm* 
nyi. Helyenlánt majdnem egészen elvész, másutt viszont 40 cm*re is meg* 
vastagszik. A nyugatibb területen, az Erzsébet*láró területén már vastagabbá 
válik: 20—80 cm, átlagosan pedig 50 cm a vastagsága. A congeriaréteg* 
ben vékony széncsíkok is jelentkeznek s igen jó főte. A congeriaréteg fölött 
néha elszórtan kisebb Ostrea (O. gingensis SCHLOTH.?) példányok lépnek 
fel, amelyek néha egész kicsi lencséket is formálhatnak. Ezek fölött tömött 
szürke agyag következik, amely kb. 9 m vastag. Ebben előfordulnak a 
Cardium (Cerastoderma) clavaeformis KRAUSS, Merefrix (Cordiopsis) islan* 
dicoides LAM., Potamides (Pirenella) cfr. borsodiensis n. sp. fajok. Az 
Erzsébet*táró elülső részében, ahol az I. széntelep fölött mintegy 5—8 m 
magasságban a fedőrétegek fel voltak tárva, alul szürke agyag volt látható, 
fölötte vékony osfreapad, majd e fölött megint kemény, szürke agyag követ* 
kezett, amelynek egyes rétegeiben a Cardium (Cerastoderma) sociale KRAUSS 
és a Pot. (Pirenella) borsodiensis n. sp. fordultak elő, kissé magasabban 
pedig egy réteg a Merefrix (Cordiopsis) islandicoides LAM. fajjal van tele. 
E fölött azután homok, majd a magasabb fedőben homok és agyag ismételt 
váltakozása következik. 
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b) A szerkezet. 

A széntelepeí és kísérő rétegeit ÉK—DNy*i irányú vetődések szelik. 
Két, kissé nagyobb vetődést állapítottak meg, amelyek a szénterülefet három 
táblára osztják. A vetődések síkja KDK felé lejt 60—7G°*al. A Ny*i vető* 
dés — amely a RADVÁNSZKY területen ismert »Hugó vetődésének folyta* 
lása — 8—9 m*rel vetette lejjebb a keletibb táblát a nyugatihoz képest s a 

24. ábra, 
A sajókazai György#akna bányaföldfani szelvénye. 

a. = agyag; h. = homok; h. a. = homokos agyag; k. = kavics ; C. r. = congeriaréteg. 

K*i vetődés pedig UKMDSSY főmérnök úr közlése szerint 28 m*rel a leg* 
keletibb táblát. A rétegek s így a széntelepek települése hullámos, általában 
ÉNy (2lh) felé dőlnek, 8°~ll°*nyira. A Ny-i tábla a birtokhatártól a 
Ny*i vetődésig kb. 140 m, a középső tábla 120 m széles. Ennek nyugatibb 
részén egy kisebb vetődés van, párhuzamosan a közelében lévő nagyobb 
nyugati vetődéssel. A K*i tábla szélessége — amelyet a Klára-táró tárt 
fel —- legalább 100 m*nyi. A szerkezet lépcsős vetődés. (L. a 24. ábrát). 

H. A SZÉNBÁNYÁSZAT. 
TÖRTÉNETI ADATOK. 

A bányászatot a »Sajókazai Kőszénb. Társulat« (jelenleg György* 
akna) 1911*ben kezdte meg az ErzsébeMáró hajtásával. A táró segélyével 
feltárták és lefejtették a felső telep nyugati két szénfábláját a birtokhatárig. 
1922*ben ez a táró kimerült és megszűnt. 1922-ben hajtották ki a Klára* 
tárót, amellyel a K*i széntáblát fejtették le. Ez a táró 1924*ben merült ki. 
A széntermelés a háború alatt fokozódott, de különösen fellendült 1922* 
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ben, amikor a bányától a sajókazai állomáshoz vezető 2 km hosszú sodrony* 
kötélpályát is kiépítették. A felső telep lefejtése s a szénkereslet hanyatlása 
következtében az üzem 1924—25*ben egyideig szünetelt. Az alsó, vagy 
második széntelep feltárása a bányaüzemvezetőség közlése szerint 1922-ben 
egy 17°*os lejfésű, 136 m hosszban kihajtott lejtősaknával és 43 m mély 
légaknával kezdődött. Az alsó telepből a termelés ezen a lejtősaknán át 
1924*ben kezdődött. Az üzem újabban zavartalanul folyik. 

A SZÉNTELEPEK S AZOK MINŐSÉGE. 

A szénterület Sajókazától ÉK*re a Mogyorós vityiló nevű domb D*i 
oldalán, kb. 190.000 m2*nyi községi területen fekszik. A felső széntelep 
átlag 170 m vastag volt, vállapok gyéren szeldelték s ezért darabos szenet 
is lehetett termelni. A telep lefejtésére szolgált az Erzsébet-táró, amely kb. 
155 m t. sz. f. mag.*ban nyilt s ÉNy felé irányult, továbbá a Klára-táró, 
amely kb. ugyanilyen f. sz. f. mag.-ban nyilt és É*i irányban haladt. A felső 
telep szenének minősége teljesen megegyezett a br. RADVÁNSZKY szénbánya* 
szat felső telepének szenével. A felső telep alatt kb. 50 m*re megvan az 
alsó széntelep, amely 2—3 m vastag; felső 170 m*nyi padja tiszta, benne 
a főtéfől 1*20 m*re 4—10 cm agyagbeágyazással (résréíeg). Alsó része 
palás. Alatta 2 m*re 50—80 cm palás felepecske van. Az alsó telepet a 
Györgyrlejtősakna útján tárják fel és fejtik le. A szénbányászatot komolyab* 
ban zavaró körülmény nincs. URMOSSY főmérnök úr közlése szerint a 28 
és 9 m*es vetődések melletti fejtések beomlása az alsó telep fedőjében, a 
kb. 10—13 m magasságban lévő vízvezefő rétegből több-kevesebb vizet 
hozott le, amely vízszivárgások azonban egy-két év alatt elapadtak. 1927. év 
elején volt folyóshomok betörés, de az is mindössze csak nyolc órai üzem* 
zavart okozott. A fejtések adta víz elapadt s azután más omlások újra hoznak 
vizet s így 1926. szeptembere óta a bányavíz kevés változással 350—450 
literre tehető percenkint. 

Eddigelé lefejtettek: az 1911 — 18. közti időszakról nincs pontos adat; 
körülbelől 40.000 tonnára becsülhetjük ez alatt az idő alatt kitermelt szén* 
mennyiséget. 1919*ben 1.394, — 1920*ban 8.999, — 1921-ben 41.868, 
— 1922*ben 48.090, — 1923*ban 43.047", — 1924*ben 10.037, — 1925* 
ben 3.170, — 1926*ban kb. 13.000, — 1927. és 28*ban kb. 20-20.000 
tonnát, vagyis összesen mintegy 250.000 tonnát. Ebből az alsó telepre esik 
kb. 66.000 tonna. 
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19. „A sajógalgóci Kőszénbánya Vállalat R.-1." 
szénlerülele Sajógalgóc halárában. 

I. FÖLDTANI VISZONYOK. 

a) Rétegtani adatok. 
A középső miocén (helvétien) rétegcsoport alól bukkan ki a középső 

t r i á s z világosszürke mészkőnek kis röge, amelynek ÉNy (20h) kb. 60°-ra 
dőlő rétegeit kőbánya tárja fel. A középső miocénnek (helvétiennek) feltárt 
legalsó rétege a szénfelep közvetlen fekvője, 10 cm*nyi barna agyag s ez 
alatt durvaszemű homok, amely lefelé, a telep alatt 1'20—1'30 m*re durva* 
szemű kavicsos homokba és kavicsba megy át. A fekvőben néhol a Myti= 
lus Haidingeri M. HORN., a Neritina (Cliíhon) picía FÉR. fordul elő. Másutt 
az erősen összetartó zöld homokból a Psammobia (Psammocola) Labordei 
BAST., Potamides (Pirenella) cfr. borsodiensis n. sp., Buccinum (Hebra) 
hungaricum n. sp., Neritina (Cliíhon) picta FÉR. és a Pyrula (Melongena) 
cornuta A G . (átmenet a var. gauderndorfensis SCHAFF. felé) fajok kerültek 
elő. A barnaszéntelep az itt ismert felső v. I. telepnek felel meg, azonban 
e területen aránylag vékony. Vastagsága 20—65 cm közt változik, uralkodólag 
50 cm vastag. Ennek a telepnek a triász mészkőrögre rátelepülten felszíni 
kibúvását is látjuk; a kibúvás É felé húzódik, azonban a felszín humusz* 
takarója csakhamar elfedi. Még két helyen észlelhető a telep kibúvása és 
pedig egyfelől Sajógalgóc község D*i részén, a temető mellett lévő utcában, 
másfelől pedig a triász mészkőrögtől kissé Ny*ra eső árokban, a congeriás 
fedő kíséretében. 

A széntelep közvetlen fedője kb. 13 cm vastag barna agyag, amely 
kövületekben igen gazdag. Előfordulnak benne: Cardium (Cerasioderma) 
sociale KRAUSS, Congeria clavaeformis KRAUSS, Brachydonies sp., Neritina 
(Clithori) picta FÉR. (i. gy.), Melanopsis (Lyrcaea) impressa KR. var. mon* 
regalensis SACCO (gy.), Potamides (Clavá) bidentatus DEFR. fajok. Ezen* 
kívül előfordul még benne egy Ostrea sp. (valószínűleg a gingensis SCHLOTH.), 
amelynek példányai néha megszaporodnak s kis paddá—lencsévé tömörül* 
nek. E fölött a réteg fölött kb. 12 cm*nyi barna agyag következik kevés 
kövülettel, majd fölöttük megint 15 cm*nyi kövületben dús agyag, amelyben 
az osfreát kivéve az előbb felsorolt kövületek lépnek fel ismét, de hozzájuk 
csatlakozik alárendelten már a Congeria clavaeformis KRAUSS is. E fölött a 
tiszta congeriaréteg következik 0'8—l'Om vastagságban, amelyeta Congeria 
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clavaeformis KRAUSS milliói építenek fel. Ezenkívül csak igen elvétve találni 
még a Melanopsis (Lyrcaea) impressa KR. var. monregalensis SACCO há* 
zait is. A congeriapadhoz nyugatabbra ostreák csatlakoznak, sőt uralkodó 
szerephez jutnak. A tárótól kissé K*re az iparvasút bevágásában, a triász 
mészkő fölött lévő szénkibúvás fedőjében néhány dm—0'80 m vastagsága 
ban találjuk az ostrea—congeriapadot, azután a triász mészkőtől Ny*ra 
lévő árok alsó részén s a község D*i részén, a temető mellett lévő utcában, 
a szénfelep fedőjében. 

A magasabb rétegcsoport agyag és homokréfegek ismételt váltakozás 
sából áll. Ezek fölé telepszik azután a Várhegyen a p i roxénandez i f* 
t u f a és b r e c c s a , amely részben finomszemű, uralkodólag azonban 
durvaszemű, lapillikát és bombákat bőven tartalmazó kőzet. Ny felé nagy 
elterjedésűvé és vastaggá válik. E fölött végül a p l i o c é n mészkő- és 
k v a r c k a v i c s telepszik vékony takaró alakjában. 

6) JW szerkezet. 
A bányászat által feltárt területen az alsó miocén réfegcsoporfnak, 

illetve a beléje települt felső széntelepnek a dőlése KDK*i (7h), átlag 7°. 
Helyenkint a dőlés azonban meredekebbé válik s eléri a 14°- ot is. A táró
val feltárt terület É*i részén, egy ÉNy—DK*i (21—9h) irányú s DNy*ra 
(15h) 7T>0*ra lejtő kis vetődés húzódik, amelynek mentén a Ny*ra eső rész* 
let 070 m*rel lejjebb zökkent. A K felé eső széntáblák mélyebbre süllyed
tek, azonban a vetődés nagyságát eddigelé fúrásokkal még nem állapították meg. 

II. A SZÉNBÁNYÁSZAT. 
TÖRTÉNETI ADATOK. 

A sajógalgóci szénelőfordulást már régóta ismerik. Már MATTYA* 
SOVSZKY megemlékezik arról, hogy az itteni széntelepet feltárták (lősg), 
amikor 1882*ben a következőket írja: „Galgóc mellett egy 70 m*re ÉNy*ra 
hajtott kufatófárna van. A talált telep 70 cm vastag és ÉK felé dől." A 
kutatótáró helyét térképén jelzi. Az újabb irodalom (KALECSINSZKY, PAPP) nem 
fesz róla említést. Ujabb megnyitása a háborús idők okozta szénhiány ered* 
menye volt. Eleinte PÉTER JÁNOS és FIA putnoki cég művelte a bányát, 
később mint részvénytársaság működött. Á nagy szénkereslet idején, 
(1920—21) ~~ a telep vékonyságának ellenére — a bánya elég szépen 
jermeft, amikor azöiíBan a magasabb fekvésű, táróvallBányászható részletet 
lefejtették, a keletebbre eső, mélyebbre süíryedT~íáXía~mfeTta^slrirííaF nem 
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került a sor, részben lechnikai okokból, részben a szénkereslet megszűnése 
miatt. A bányászat T923*ban meg is szűnt. 

A SZÉNTELEP ÉS ANNAK MINŐSÉGE. 
A sajógalgóci barnaszénbánya a községtől D*re, a Várhegy DK*i alján 

fekszik. A tárót kb. 230 m*re a triász mészkő kibukkanásától a széntelep 
kibúvásán telepítették s annak csapása mentén É*i (23h) irányban hajtották 
ki. 1922. LX. 22*én a hossza 32940 m volt. A széntelep kibúvását lát* 
hatjuk a triász mészkőrög fölött 40 cm vastagságban, a község D*i részén, 
a temető mellett lévő utcában kb. 20 cm vastagságban s a triász mészkőtől 
Ny*ra lévő árokban. A táróban feltárt feleprész vastagsága 20 és 65 cm 
közt ingadozik, átlag 50 cm vastag volt. Ennek következtében a vágatokat 
részben a fekvőben kellett kihajtani. A széntelep feltárásakor megfigyel
ték azt, hogy Ny felé haladva a szénfelep porhanyóvá kezdett válni („bagó* 
sodotf"), oxidálódott, ami a kibúvás közellétét jelezte. A széntelep fedője 
jó tarlósnak bizonyul! s igen jó főte volt. A szén színe és karca barna; vál* 
lapok elég sűrűn szeldelték, úgyhogy többnyire csak aprószenet tudtak ter* 
melni belőle, bár helyenkinf nagyobb darabok is fejthetők voltak. Minősége 
az átlagos sajóvölgyi barnaszén minőségének felelt meg. Miután meddő be* 
ágyazás nem volt benne, tisztának lehetett nevezni. Ez a telep a felső (I.) 
telepnek felel meg s a keletebbre eső területeken csak nagyobb mélységben 
várható. A telep alatt kb. 40—50 m*re várhatjuk esetleg a keletibb része* 
ken az alsó (II.) telepet is; e felievés helyességét fúrások még nem 
igazolták. 

A felső telep fejtéséf elősegítette annak kedvező fekvése, aminek 
következtében íáróbányászat vált lehetségessé; a szállítás is kedvező meg* 
oldást nyert, mivel a termelt szén szállítását a szomszédos mészkőbánya 
iparvasútján bonyolították le a dubicsányi vasúti kitérőhöz. Hátrányos volt a 
telep vékonysága. A termelés pl. 1922. őszén naponta átlag 100 öt mázsás 
csillerakomány volt. Eddigelé lefejtettek: 1920*ban 2.593, — 1921*ben 
1.940, — 1922*ben kb. 500 tonnát, összesen tehát mintegy 5.000 tonnát. 

25. ábra. 
A sajógalgóci barnaszénterület vázlatos szelvénye. 

1. Triász mészkő; 2. Középső miocén rétegcsoport barnaszénteleppel és osfrearéteggel (Osi.). 



240 DR. SCHRÉTER Z. (236) 

20. A „Jolán-bánya" barnaszénterülcíe 
Szuhakállón. 

I. FÖLDTANI VISZONYOK. 
a) Rétegíani adatok. 

A „ Jolán*bánya" Szuhakállóíól Ny*ra, az országút mellett, a Kacola* 
hegy D*i oldalán fekszik. A táróval a helvétien rétegcsoportbeli alsó szén* 
telepet tárták fel, amely alatt néhány m*re kövületmentes zöldesszürke agyag 
telepszik, feljebb helyenkint zöldesszürke homok mutatkozik, majd a szén* 
telep közvetlen fekvőjében kb. 2 dm*nyi barna agyag fekszik. A szén* 
telep (alsó-v. II. telep) 1*60—170 m vastag s négy 1—2 cm vastag palás 
agyagréteg telepszik beléje, amelyek közül az alsó néha jobban megvastag* 
szik. így pl. a vegyi elemzés céljára vett minta vétele helyén az 1*60 m*es 
szénfelep alsó részébe, 35 cm*re a talptól kb. 15 cm*nyi agyagbefelepülést 
figyeltem meg, amit a fejtésnél kiválogattak. A széntelep felső részében 
kisebb elkovásodoff lencséket találtak s a telep legfelső része, 1—3 cm vas* 
tagságban rendszerint elkovásodotl s ezért általában jó főteanyag volt. A szén* 
telep közvetlen fedőjében barnás palás agyag van — alig 1 cm vastagság* 
ban — amely csak helyenkint fejlődött ki. Ebben előfordulnak a Cardium 
{Cerastodermá) sociale KRAUSS, Congeria clavaeformis KRAUSS, Meretrix 
(Cordiopsis) islandicoides LAM., Brachydontes cfr. taurinensis BON. pél
dányai, továbbá gyéren egy Ostrea sp. teknői is. Másutt a széntelep fölött 
közvetlenül egy—egy ostrealencsét találunk. Az ostrealencsét felépítő faj 
valószínűleg az O. gingensis ScHLOTH.*hez tartozik. Egy helyen a szén* 
telep fölött 1—2 cm*nyi congeriákat és osfreákat tartalmazó palás agyagot s 
fölötte Cardium*oi és Nerítina (Cliíhon) picta FÉR.*1 tartalmazó szürke agya* 
got láttam. Ezek fölött 50—70 cm*nyi barna agyag, majd 1—2 m vastag* 
ságban kövülethéjtörmelék (lumachella) következik, amely főleg a Cardium 
{Cerastodermá) sociale KRAUSS töredékeiből álL Magasabban sárga és szürke 
homokos agyag, agyag és homok települ. A Kacola*hegy tetején a pliocén 
kavics terül el néhány m vastagságban. 

b) A szerkezel. 
A középső miocén széntelepes rétegcsoport rétegei ezen a területen 

közel vízszintesen fekszenek és azokat az uralkodó ÉK—DNy*i irányú 
vetődések járják át. A vetődések itt egész kicsinyek. A K*i részen 40 cm* 
es kis vetődés, a Ny*i részen 2 m*es vetődés húzódik keresztül. E két 



(237) BORSOD—HEVESI SZÉN* ÉS LIGNITTERULETEK 241 

vetődés közt fekvő felemelt tábla (1. a 24. ábrát) a D*i részén 55 m, az 
É*i részén 35 m széles. ÉNy felé újabb vetődéshez értek, amely kb. 
5 m*rel veti lejjebb a széntelepet. 

H. A. SZÉNBÁNYÁSZAT. 
TÖRTÉNETI ADATOK. 

Az első kutatások 1919*ben történtek. A Jolán-tárót 1921. február 
havában kezdték hajtani s 97 m meddő ldhajtása után 1922. januárja* 
ban jutottak a széntelepre, ahol vetődés hozta a telepet a táró szintjére. A 
termelt szenet eleinte tengelyen szállították, 1923-*lól kezdve, amikor a szuha* 
kallói Winíer*szénbánya szárnyvonalát a Jolán*bányáig meghosszabították, 
a vasúti szállítás is megkezdődött. 1925*ben a bánya üzeme megszűnt, 
1927". óta azonban újból megindult. 

A SZÉNTELEP S ANNAK MINŐSÉGE. 
A Jolán*bánya szénferülete KiSHÁZYNÉ*nak Szuhakálló határában lévő 

63 kaf. hold nagyságú birtokán fekszik. A szénbirtok egész kiterjedésén 
megvan az alsó, v. II. telep, amelynek azonban jórészét már lefejtették, a 
felső telepet ellenben csak igen kis kiterjedésben, a legészakibb, legmaga* 
sabb részeken várhatjuk. 

A fejtés alatt álló alsó széntelep vastagsága 1 '60— 1TO m, de több palás, 
agyagos beágyazás ékelődik beléje. Mivel a meddőt a széntől teljesen elválasz* 
tani nem lehet, a szén minősége általában gyengébb. A telep hasadékokkal 
(vállapokkal) sűrűn átszeldelt s e miatt darabos szén alig, leginkább csak akna* 
szén termelése volt lehetséges. Színe és karca barna, hosszú, sárga lánggal ég s 
elégése után salakos hamu marad vissza. A raktározhatóságára nincs adat. A 
palamentes, válogatott szén fűtőértéke az üzemvezetőség szerint 3560 kalória. 

A táróból vett állag*szénminfa elemzési eredményei DR. EMSZT K. 
szerint a következők: 

100 súlyrészben van: Kísérleti fűtőérték: 2988 kalória 
C 34-52 °/o Számított „ : 2730 kalória 
T-T "\"?0 

• • • • • • • • _ S, hamu és HaO*mentes anyagokra 
O 25 31 átszámítva: 
N . 0-91 C 53-97 °/o 
S 166 H 503 
Hamu 6.00 O 3957 
HsO . . . . . . . 2838 N f43 

100-00 % 100-00 °/o 
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Különösebb nehézségekkel a bányászatnak nem kellett megküzdenie. 
Eddigelé lefejtettek 1919'ben 300, - 1921*ben 506, ~ 1922*ben 9.230, 
— 1923*ban 20.912, — 1924»ben 28.967, — 1925*ben kb. 2.000 tonnát, 
összesen tehát kb. 62.000 tonnát. 

26. ábra 
A „Jolán»bánya" földtani szelvénye. 

a. = agyag, h. = homok, k. = kavics, Osf. = Ostrea lencse. — Helvétien. 

21. A „Szuhakállói Kőszénbánya Vállalat R.-T." 
(Winter-féle bánya) szénterülete. 

I. FÖLDTANI VISZONYOK. 
a) Réíegíani adatok. 

A középső miocén (helvétien) mélyebb rétegeit részint fúrásokkal keresz* 
tezték, részint a bánya nyugati részén kis darabon fel is tárták. A fúrások 
a keletebbre eső területen a felső telep alatt 42 m*re az alsó telepen hatol* 
tak keresztül, amely átlag 1*6 m*nek bizonyult. A bányamező Ny»i részén 
nagyobb vetődésen túl belejutottak az alsó telepbe, amely itt 1*90 m vastag 
volt s meddő agyagbeágyazások voltak benne. Az alsó telep fekvője e helyütt 
részben zöldesszínű, riolittufás agyag, részben az ú. n. alsó rioliifufa volt. 



(239) BORSOD—HEVESI SZÉN* ÉS LIGNITTERULETEK 2 4 3 

Közvetlen fedője néhány cm*nyi barnásfekete palásagyag a Congeria clavae* 
formis KR. héjjaival. Fölötte Brachydoníes taurinensis BON.*1 bőven tártai* 
mázó palás agyag következik. Ez a fedőréteg megegyezik az alsó lelepnek 
Sajókazán ismeretes fedőjével. 

A felső széntelep fekvője 3—4 m vastagságban a telep alatt zöldes* 
szürke, kemény, homokos agyag, amelyben a Mereirix (Cordiopsis) islandi* 
coides LAM. héjjai találhatók ritkán. Közvetlenül a telep alatt 2—3 dm vas* 
tagságban zöld, kövületmentes agyagréteg fekszik. A felső, v. I. barnaszén* 
telep 1*60— 1 '70 m vastag, amelyet egy, vagy két meddő beágyazás tiszta* 
lalaníl. Ezek közül a felső riolitfufa, az alsó agyag. A felső meddő beágya* 
zás állandóbb és nagyobb eltérjedésű, helyenkint 1—2 cm vastagságú, másutt 
azonban vékonyodik, sőt egészen el is vész. A vegyi vizsgálatra szánt 
minta vétele helyén (az u. n. görbéi részen) a telep vastagsága 1'43 m 
volt. A telep felső padja 45 cm vastagságú volt; itt 1 — 1'5 cm vastag 
riolittufa betelepülés következett, ez alatt 54 cm vastag szén, majd 1 cm*nyi 
agyagbetelepülés után a fekvőig 44 cm vastag szén következett. A felső 
széntelep közvetlen fedője kb. 2—3 dm vastag szürke agyag, amely azon* 
ban csak helyenldnt fejlődött ki a szénfelep vastagságának rovására. Ebben 
az agyagban bőven fordulnak elő a Congeria clavaeformis KRAUSS példa* 
nyai. Az agyagnak a széntelepet fedő részében néha ostreák is vannak, 
amelyek valószínűleg az Ostrea gingensis ScHLOTH.*sel azonosak. E fölött 
átlag 1 m vastagságú congeriaréteg következik, amely kizárólag a Congeria 
clavaeformis KRAUSS héjjaiból épült fel. Ez jó főte volt. Az ezek fölött 
következő magasabb fedőréteg szürke agyag 5—10 m vastagságban, amely* 
ben kövületek is elég bőven előfordulnak. Valószínűleg ennek az agyag* 
nak a felsőbb részéből kerültek elő a hallenyomatok, amelyek közül egy pél* 
dány a m. k. Földtani Intézet gyűjteményébe került a bányaüzemvezetőség 
ajándékaként. Az agyag fölött homok következik, amelyben víz van. Ez a 
víz a vetődések mentén le is jött a vágatokba és a fejtésekbe s ott az üzemet 
néha kissé akadályozta. Állítólag a homok helyett helyenkint kavicsréteg 
fejlődött ki. Legfelül, a Kacola*domb tetején e rétegcsoport fölé p 1 i o c é n 
korú kavics telepszik néhány m vastagságban. 

6) A szerkezet. 
A szuhakállói szénterület csekély mértékben gyűrt és ÉK— DNy*i 

irányban vetődések hatják át, amelyek kisebb*nagyobb táblákra tagolják a 
széntelepeket s kísérő rétegeiket. Az egyes rögök, táblák a vetődések között 
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részben mint felemelt sasbércek (horstok), 
részben mint lesüllyedt árkok szerepelnek, 
részben pedig lépcsős*vetődéses szerke* 
zetben vannak előttünk (L. a 27. ábrát). 
Ezeknél a vetődési vonalaknál is — mint 
általában — azt tapasztaljuk, hogy lassan* 
kint kezdődnek, nagyobbodnak, azután 
kisebbednek s esetleg megint elsimulnak. 

A vetődések általában kicsinyek. 
A kisebbek 0"60—3T0 m közt inga* 
doznak. K felé 7 m*es vetődés, nyuga* 
tabbra 12 m*es vetődés is ismeretes. A 
terület ÉNy*i részén nagyobb, 45 m*es 
vetődés húzódik át, amelynek mentén a 
rétegcsoport felemelkedik s az alsó telep 
kb. a felső telep szintjébe jut. A velődé* 
sek síkjai közé foglalt táblák rétegeinek 
dőlése a vetődéseket megelőző gyűrődés 
következtében különböző, vagyis a tele* 
pülés hullámos, vagy köpenyszerű. A dél* 
keletibb táblákban a dőlés uralkodólag 
ÉK*i, az északnyugatibb és északkeletibb 
részen uralkodólag ÉK*i, a DN*yÍ része* 
ken DNy*i dőlést találunk. A dőlés szöge 
mindenütt igen alacsony, alig tesz ld 
3-6°*of. 

E. A SZÉNBÁNYÁSZAT. 
TÖRTÉNETI ADATOK. 

A barnaszénbánya Szuhakállótól 
DDNy*ra fekszik a Kacola*hegy DDK*i 
végénél s a szénterület a sajókazai rég* 
ismeri szénferülelnek közvetlen keleti foly* 
tatása. Az első kutatásokat és feltáráso* 
kai KossrrzKY főaknász végezte 1918* 
ban, majd utóbb 1919*ben belekap* 
csolódott a vállalatba a WINTER H. 
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cég, amely utóbb az üzemnek kizárólagos birtokosa lett. Eleinte táró* 
bányászat folyt. A magasabban fekvő leleprészeket a Mária* és Antal* 
tárók segélyével fejtették le, amelyeket az I. telep kibúvásán hajtottak. 1920* 
ban új lejtősaknái hajtottak ki, amellyel a mélyebbre zökkent teleprészeket 
tárfák fel. Bár a lejfősakna csak a felső telep lefejtésére irányult, a bánya* 
mező Ny*i részén belejutott a nagyobb vetődés által a művelés szintjére fel* 
hozott II. telepbe is. 1921—24*ben bányakolónia épült s a bánya szénosz* 
tályozójához a barcika—rudabányai vasúti vonalból rendes nyomtávú szárny* 
vonal épült 1922*ben. 192r*ben a bányászat megszűnt. 

A SZÉN MINŐSÉGE. 

A fejtés alatt állott felső, v. I. szénfelep 1*60—1T0 m vastag volt, 
amelyet egy vagy két vékony, alig 1 cm*nyi meddő betelepülés tisztátala* 
nífolf, ezek azonban néha teljesen hiányoztak. A telepet elválási lapok álta* 
Iában gyérebben szeldelfék, úgyhogy a szenet jórészt darabosan lehetett fejteni. 
A forgalomba került szénnek kb. 45 °/o*a darabos szén (60 mm szemnagy* 
ságon felül), 40%*a aknászén és kb. 15%>*a 15 mm*en aluli porszén volt. 
A szén színe és karca barna volt, hosszú, sárga lánggal égett s elégése 
után porszerű hamu maradt vissza. Rakíározhatóságára nincs adat. A 
szenet általában eléggé tiszta s elég jó minőségű barnaszénnek lehetett minő* 
síteni. Dr. EMSZT K. a felső telepből az u. n. „görbéi részen" 1924. VIIL 
19*én gyűjtött szénnek elemzési eredményeit a következőkben közli: 

100 súlyrészben van: Kísérleti fűtőérték: 3015 kalória 
C 35" 11 % Számított fűtőérték: 2749 „ 
H 3'11 S, hamu és HaOmentes anyagokra 
O 24'42 átszámítva: 
N 0-81 C 55-33 °/o 
S . . . . . . . . 2-11 H 4-90 
Hamu. . . . . . . r i l O 38-49 
HaO 2733 N T28 

100-00 °/o lOO'OO p/o 

Az alsó szénfelepef a keleti részéken 1924. elején mélyített fúrások* 
ban átlag 1*60 m vastagnak állapították meg f ZSIGMONDY ÁRPÁD főfelü* 
gyelő úr közlése szerint. Ez a telep szerinte 42 m*re fekszik a felső telep 
alatt s meglehetősen palás és tisztátalan. A bányamező Ny*i részén feltárt 
íeleprész 1'90 m vastag, jól rétegzett, barna, szenes, palásagyag beágyazások* 
kai, vállapokkal sűrűn átjárt volt. 
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A felső széntelep fejtése a lejtősakna útján történt, amely 1277 m tszf. 
mag.*ban nyílt s ÉÉNy felé irányult. A fejtésnél különösebb nehézség nem 
volt. Kisebb nehézséget okoztak: a kissé hullámos település, a vetődések fellépte 
s a kevés víz, amely főleg a talpból s a vetők mentén felülről szivárgott össze. 

Az egyik nagyobb Ny*i vetődésen túl az új lejtősaknával ÉÉNy*i 
irányban egyenesen továbbhaladva, erősen zavart övbe jutottak. Ez a vető* 
dés itt már csak 3'20 m nagyságú volt s ezen túl kb. 62 m hosszban hol 
föl*, hol levefődöti kisebb vetők mentén a széntelep, amely itt 10 cm*ig is 
elvékonyodott. Tehát ez az északnyugatibb részlet, szemben a többi nem 
zavart táblával, zavartsága folytán fejtésre nem volt méltó; ellenben tovább 
É felé a telep megint fejtésre érdemessé vált. 

A fenti területen a felső széntelep csakis a sajókaza—szuhakállói 
országúttól É*ra eső dombvidéken és pedig Ny felé már csak a dombok 
felső részében van meg. Az alsó felepet ellenben még a Sajó árterének jó* 
része alatt is várhatjuk; kérdéses azonban, hogy fejtésre érdemes minőség* 
ben*e s hogy ezen a területen egyáltalában lehetséges lesz*e a bányászkodás. 

Eddigelé lefejtettek 1918*ban kb. 3.000, — 1919*ben 5.662, — 1920* 
ban 35.998, - 1921*ben 65.715, — 1922*ben 77.730, — 1923*ban 81.231, 
— 1924*ben 73.511. — 1925—27*ben kb. 30.000—30.000, összesen kb. 
430.000 tonnát. 

22. A szuhakállói Kisházy-biriok széníerülefe. 
I. FÖLDTANI VISZONYOK. 

a) Réíegíáni adatok. 

A földtani viszonyok teljesen megegyeznek a szomszédos WiNTER*bá* 
nya és a kurittyáni bánya területének földtani viszonyaival s ezért az általa* 
nos viszonyokat illetőleg az ott elmondottakra utalok. A szóbanforgó terű* 
léten 1923. végéig fel volt tárva az e vidéken ismert telepek közül a felső 
széntelep. A telep közvetlen fekvője kb. 50 cm*nyi barna szenes pala s az 
alatt zöldesszürke agyag. A széntelep T50—1T0 m vastag volt; benne a 
főfélől 55 cm távolságban vékony, alig 1 cm*nyi meddő riolittufa betelepüléssel. 

A széntelep közvetlen fedője legtöbbször 2—3 dm vastag barna agyag, 
amelyben nagy mennyiségben van a Rotálta Beccarii L. foraminifera faj, 
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továbbá a Cardium (Cerasiodermá) sociale KRAUSS S egy Myíilus faj apró 
példányai. Fölötte a congeriaréteg következik, amely 1—3 m vastag s a 
Congería clavaeformis KRAUSS héjjaiból épült fel. A congeriaréfegbe néha 
vékony, szürke, cardiumokat tartalmazó agyagrétegek is telepszenek. Fölötte 
9—10 m vastag szürke agyag, majd 2 m-nyi sárga homok, feljebb pedig 
sárga agyag következik. 

b) A szerkezel. 
A széntelep s kísérő rétegei DK felé (14h) kb. 3—7°-ra dőlnek. A 

táró előtt egy ÉK—DNy*i irányú kis vetődés húzódik, amelynek síkja 
DK felé lejt s amelytől DK*re eső tábla mintegy 2 m*rel mélyebbre vető* 
döít. Ezenkívül még egy kis, 50 cm*es, hasonló irányú vetődést állapítottak 
meg. 

II. A SZÉNBÁNYÁSZAT. 
TÖRTÉNETI ADATOK. 

A szóbanforgó területen az 1880-as évek elején folyt elsőízben bá* 
nyászkodás, amikor láróműveletekkel a felső telepet lefejtették. Erről a bányá
szatról MATTYASOVSZKY (1588) a következőkben emlékszik meg: „A kallói 

28. ábra 
Szelvény a szuhakállói KiSHÁZY»terüIet táróján át. 

kutatótárna 56 m hosszú, a Szuha*völgy jobboldali lejtőjén, közvetlenül a 
kurilryáni és disznóshorváti út elágazásánál fekszik. Itt egy 1 '75 m vastag tiszta 
szénfelep van, amely azonban nincsen teljes vastagságában feltárva. Ez cse* 
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kély, 8 foknyi dőlést mutál ÉNy felé." Térképén (87. old.) mini „Uradal* 
mi bánya" van megjelölve. Ez a régi fejtés meglehetősen rendszertelen lehe* 
tett, mert sok szénpillér bennmaradt. A visszamaradt pillérek lefejtésére vette 
bérbe a területet KANTNER és ZIMMERMANN 1918*ban, akik 1924*ig a vissza* 
maradt részeket táróművelettel felkutatták és lefejtették. A szénszállítás ten* 
gelyen történt. 

A SZÉNTELEP ÉS ANNAK MINŐSÉGE. 
A szóbanforgó szénterület 300 m hosszú és 280 m széles, tehát 

84.000 m2*nyi területű, amelyen a felső telepet már lefejtették. A felső telep 
1 '50— 1TO m vastag volt s minőségileg megegyezett a WiNTER*bánya sze* 
nevel. A felső telep alatt kb. 50—45 m*re fekszik a kb. 1T0 m vastag 
alsó v. II. széntelep, amely még teljesen érintetlen és megfúrva nincs, de 
jelenlétét az egész területen feltételezhetjük. Az alsó telep minőségére a kurity* 
tyáni szénhez hasonlíthat, vagyis néhány meddő betelepülést várhatunk benne. 

Eddigelé lefejtették a felső szénfelepef, amely átlag 1*50 m vastagság* 
ban volt meg 84.000 m2 területen, tehát kb. 126.000 m3, illetve ugyanennyi 
tonnát. Ebből ZIMMERMANN és KANTNER lefejtett 1919*ben 2.445, — 1920* 
ban 12.430, — 1921*ben 10.648, — 1922*ben 3.450, — 1923*ban 2.144, 
összesen 31.117 tonnát; a többit a régi, 1880*as műveletek fejtették le. 

23. A „Borsodi Bányafársulat" kurittyáni 
barnaszénlerülete. 

I. FÖLDTANI VISZONYOK. 

a) Rélegtani adatok. 
Kurittyán környékén ismeretes legrégibb képződmény a k a r b o n *korú 

mészkő, amely az egész területnek az alapkőzete. Ez sötéfszürke*fekete, más* 
kor sárgásbarna, vagy szürkéssárgás mészkő, gyűrt, erősen hasadozott s 
mészpáterekkel sűrűn átjárt. Számos régi kőfejtő tárja fel a Szuha*völgy bal* 
oldalán, a Kavicsos*hegy tövében. Kibukkan továbbá a völgy jobboldalán 
a Lilla*puszta közelében s az I. táró mellett, a jelenlegi társulati elemi iskola 
mögött. Utóbbi helyen Ny—K*i csapásban és merőleges állásban láthatjuk 
rétegeit. A fúrások közül a terület K*i részén telepített 29. sz. fúrásban 
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— amelyet mindvégig a meddő fekvőben mélyítettek — kb. 110 m tszf. magas* 
ságban érték el a karbon mészkövet. 

A karbon mészkő fölött az alsó széntelepig terjedő rétegcsoportról a 
következőket kell felemlítenem.. A 29. sz. fúrólyukban a karbon mészkő 
fölött kb. 7 m*nyi zöld agyagot s fölötte kb. 20 m*nyi szürke homokot fúr* 
fak át, majd magasabban, a 143 m tszf. magiban fekvő külszínig mintegy 
10 m vastagságban szürke agyagot. Ezeket a rétegeket az a l só m i o c é n b e 
sorolom. 

A bányamező DNy*i részében a bányaműveletek folyamán két meddő, 
fekvő vágatban az a l só r io l i f tufa jelenlétét is megállapították. Ezen a 
tájon a rioliftufa földalatti kúp gyanánt felpúposodik. Az egyik vágatban 
közvetlenül az alsó barnaszéntelep alatt fekszik az öregszemű, biotitban dús, 
fehér, vagy sárgás riolitfufa, míg a másik vágatban a széntelep alatt közvet* 
lenül néhány m*nyi szürkés, rioliffufás agyag fekszik és csak ez alatt jelenik 
meg a riolittufa, amelyben a jellemző elegyrészeken kívül horzsakőlapillik 
is jelentkeznek. Az alsó riolittufát egyebütt sem a bányaműveletekben, sem 
a külszínen nem találták eddig meg. Itteni, — bár csekély kiterjedésű — 
előfordulása azonban nagyjelentőségű tudományos szempontból. Ismeretes, 
hogy a salgótarjáni és egercsehi*vidéki szénferülefen az alsó riolittufa az alsó 
szénfelep fekvőjében lép fel; a szénfelepeket tehát a Salgótarján—egercsehi 
széntelepekkel párhuzamosítani lehet. A riolittufát s az alsó széntelep említett 
fekvő rétegeit tehát az a l só m i o c é n b e kell sorolni. A szénfelepes réteg* 
csoport pedig a k ö z é p s ő miocén a lsó r é s z é b e , a h e l v é t i e n b e 
tartozik. 

Az alsó széntelep közvetlen fekvőrétegcsoportját az I. szállító folyosó 
elején tárták fel 189 m hosszúságban. Ezt állítólag uralkodólag agyagban 
hajtották ki, de közbe durvaszemű homokréteg is telepszik. A bányáméi* 
nökség szerint az alsó szénlelep alatt 6—11 m*nyire 60—80 cm vastag 
palás szénréteg is előfordul. És pedig az I. sz. szállífótáróban kb. 11 m*re 
az alsó széntelep alatt 80 cm vastagságban harántolták a palás széntelepet; 
azonban a beácsolás miatt ottlétemkor sem ezt, sem a táróban feltárt többi, 
föntebb említett fekvőréíegösszlefet nem láthattam. Ezt az alsó, palás beágyazá* 
sokkal tisztáfalanífoff széntelepet a bányamérnökség közlése szerint másfelől 
az V. sz. fúrólyuk táján 60 cm vastagságban, a II. telep alatt 6 m*re sikló* 
hajtás közben tárták fel. Vitéz KARVALY J . bányamérnök úr szerint ez az 
alsó, palás szénfelep megegyezik azzal a szénpalaréíeggel, amelyet a szomszé* 
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dos bányaterületeken (Sajókaza) közvetlenül az alsó telep fekvőjében falálunk. 
Itt vékonyabb*vasfagabb meddő réteg választja attól el. 

Az alsó szénlelep közvetlen fekvője a szénterület legnagyobb részén 
zöld agyag, amely teljesen kövületmentes. 

Az alsó szénfelep átlagos vastagsága 2'20 m. A telep alsó része kb. 
60 cm*nyi kissé palás szénpad, amelyre 10—15 cm*nyi szénpala telep* 
szik s e fölött következik az 1'50 m vastag felső tiszta szénpad, amely* 
be 2—3 vékony meddő beágyazás ékelődik. A szénfelepben néha elková* 
sodott részleteket, tuskókat találunk, a telep legfelső része pedig 1 — 10 cm 
vastagságban az egész bánya területén elkovásodoff. Ez az elkovásodoft réteg, 
amely néha 70 cm vastagságot is elér, a szénbányászatnak jó főteanyag. A 
kiemelkedő kúpokon a szénfelep elvékonyodik. A szénfelep közvetlen fedője 
általában barna agyag, gyakran palás agyag, amelyben kövületek általában 
elég sűrűn jelentkeznek. Sok helyütt ebben az elég kemény palás agyagban 
az Ostrea gingensis SCHLOTH. példányai fordulnak elő kisebb-nagyobb szám* 
ban, sőt néha egyes fészkeket, vagy kisebb összefüggő padot is alkotnak. 
Kíséretükben gyéren előfordulnak: a Congería cíavaeformis KRAUSS s a 
Cardium (Cerastoderma) sociale KRAUSS. Néhol ezeken kívül még a Neri' 
fína (Clithon) picía FÉR. is előfordul elszórtan. Valamivel magasabban fölötte 
a szürke agyag a Cardium (Cerasioderma) sociale KRAUSS és Meretrix 
islandicoides LAM. héjjait tartalmazza, azonban elég gyéren. Más ponton 
azt tapasztaltam, hogy a szénfelep közvetlen fedőjeként szereplő vékony, 
2—3 cm vastag fekete szenes palás agyagban a Brachydonies íaurinensis 
BON. héjjai fordulnak elő nagy számban s részben velők együtt, de inkább 
1—2 cm*rel magasabban a Poiamides (Clava) bideniaius DEFR. csigafaj 
héjjai lépnek fel tömegesen, de rossz megtartási állapotban, többnyire erősen 
összenyomva, továbbá gyéren a Poiamides (Pirenella) cfr. borsodiensis n. sp. 
is előfordul. E fölött egy helyen lágyabb összefartású kagylóhéjas réfeg, 
igazi lumachella lép fel kb. 0'80— l'OO m vastagságban, amelyben azon* 
ban jó megtartású kövület igen ritkán van. Előfordulnak benne a Cardium 
(Cerasioderma) sociale KRAUSS, Meretrix (Córdiopsis) islandicoides LAM., 
Neriiina (Clithon) picta FÉR. S a Pyrula (Melongena) cfr. cornuta A Q . 
fajok. Ez a réfeg helyi kifejlődésű. Fölötte szürke agyag következik, amely* 
ben felfelé kevesebb kövület fordul elő. A fúrások tanúsága szerint 
ennek az agyagrétegnek vastagsága átlag 10—12 m*nyi. Az agyag fölött 
a fúrások szerint homok következik kb. 12 m vastagságban, amelynek fek* 
vőjében és fedőjében is néhol kavics van 1—2'9 m vastag rétegben. 
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Ez a homok és kavicsréfeg, úgy látszik, 
vizcf tartalmaz. A fúrólyukakból a bánya 
vágataiba ezekből — pl. az I. főszállító 
folyosóba — csekély mennyiségű víz 
kerül. Magasabban azután megint agyag, 
vagy homokos agyag következik, mintegy 
17 m vastagságban. Fölötte következik a 
felső barnaszéntelep. A két széntelep közt 
lévő meddő réfegcsoport összvastagsága 
ezen a területen átlag 41 m*nyi. A felső 
széntelep átlagos vastagsága 1*50 m*nyi, 
ezt azonban a „Borsodi Bányatársulat" 
területén nem tárták fel. A fúrások tanú* 
sága szerint a közvetlen fekvője zöld agyag 
s a fedője pedig kb. 2 m vastag congeria* 
réteg. Magasabban a 38. sz. fúrás szerint 
7'8 rn homokréteg, majd e fölött agyag 
következik. A 62. sz. fúrólyuk szerint a 
felső széntelep fölött 3*66 m congeriaréfeg, 
majd 14'05 m agyag és agyagmárga s 
a külszínig 39*87 m*nyi homok telepszik. 

6) A szerkezel. 
A kuriltyáni szénterületet ÉK—DNy*i 

irányú vetődések hatják át, amelyek 
egymással általában párhuzamosak. A 
vetődések síkja általában DK felé, kivé* 
telesen ÉNy felé meglehetősen meredeken, 
70—75°*nyira lejt. A vetődések legtöbbje 
egészen kicsi, 0'5—1 m*es, amelyek tehát 
nem befolyásolják a szénbányászatot; 
kivételesen valamivel nagyobbak, 3*9—7 
m*esek. A széntelepek s általában a rété* 
gek dőlése az egyes rögökben uralkodólag 
ÉNy*i 3—4°*os, sőt a vízszintestől néha 
alig eltérő. Kivételesén figyellek meg ellen* 
kező, DK*i irányú dőlést is. A vető* 
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dések állal elválasztott egyes rögök, hosszanti pászták, tehát nagyobbára 
lépcsős vetődésekként állanak előttünk, de kis felemelkedő sasbércek (horstok) 
és lesüllyedt árkok is előfordulnak. (L. a 29. ábrát). A vetődések által határolt 
rögök szélessége 20—60 m*nyi; az egyik, középen lévő nagyobb kiterjedésű, 
zavartalan s majdnem vízszintesen fekvő tábla szélessége mintegy 200 m-nyi. 
A mellékelt szelvény nyugatibb részére vonatkozó adatokat v. KARVALY J . 
bányamérnök úrnak köszönöm. 

Nevezetes, hogy ezen a szénierületen is helyenkinl a rétegek felkúpo* 
sodását állapították meg. Eddig három ilyen felkúposodást tártak fel. Az 
egyik a sajókazai határ felé eső részen, a terület DNy*i részén van, ahol a 
rioliítufa kúpszerű felemelkedése körül az alsó szénfelep s ennek fedőrétegei 
kúp*, illetve köpenyszerűleg telepszenek. E helyeken tehát minden égtáj 
felé dőlnek a rétegek s egyszersmind itt a rétegek dőlése is meredekebbé 
válik. E felkúposodásokat, mint a szomszédos szénterületeken is, itt is vég* 
eredményben a vetődéseket megelőző gyenge gyűrődésre vezethetjük vissza. 

II. A SZÉNBÁNYÁSZAT. 
TÖRTÉNETI ADATOK. 

A kuriftyáni szénleiepek már régi idő óla ismeretesek. Az 187"0*es 
években már kutató tárókkal feltárfák az alsó szénfelépel; MATTYASOVSZKY 
1882*ben már meglévő táróról szól (lőss) s értekezéséhez mellékelt térkép* 
vázlalán mini PALLAVIONI őrgrófi tárót tünteti fel. Egy másikat a Lilla*puszfa 
mellett, a régi katonai térképek is feltüntettek „Lilla*Grube" néven. Ujabban 
csak PAPP K. szólt róla röviden (19soi). A szénlerületet a „Borsodi Bánya* 
társulat" szerezte meg s azután 1912. tavaszán megkezdődlek az első kuta* 
tások. összesen 52 fúrólyukat mélyítettek. Az I. sz. tárót Kuritryántól kissé 
DNy felé hajtva, kb. 280 m távolságban rájutottak az alsó széntelepre; 
majd elkészült a II. sz. táró és a régi Lilla*bányát is újból feltárták (HJ. sz. 
táró). A Barcika—rudabányai vasútvonal szuhakállói állomásáról Felső* 
nyaradra irányuló rendes nyomtávú bányavasúiból a kuriltyáni barnaszénbá* 
nyához 1922*ben elágazó szárnyvonalat, a tárók közelében bányakolóniáf, 
új villamos központot és szénosztályozót építettek. Az üzem eleinte csak a 
rudabányai bányatelep szükségletének fedezésére termelt; a háború alatt a 
termelés fokozódott s ez idő alatt, valamint a háború utáni időben is főkép 
a közszükséglet részére termelt. 1928*ban a „Rimamurány—Salgótarjáni 
Vasmű R.*T." vette ál a kuriltyáni szénbányái a rudabányai vasércbánya* 
területtel együtt. 
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A SZÉN MINŐSÉGE. 

Az alsó széntelep vastagsága átlagban 2'20 m. A széntclep felső része 
kb. 1 '50 m vastagságban meglehetősen tiszta; ez alatt következik az 
5—20 cm*nyi (átlag 10—15 cm) meddő szénpala beágyazás, amely alatt 
60 cm*nyi, sokszor gyengébb minőségű, palásodó szénpad következik. A 
szénfelepben az említett meddő betelepülésen kívül még 2—3 vékony 
meddő beágyazás is van, amelyek a telep minőségét rontják* A széntelep* 
ben egyes helyeken a vállapokon és különösen a főtében kénkovand jelent* 
kezik, néha 1—2 mm*nyi rétegecske, lemezke alakjában. 

A szén színe és karca barna, vállapok elég sűrűn hatják át; törése 
kockás*darabos. A fejteit szén 75'4 °/o*a rostált aknaszén, 18 %>*a daraszén 
és 6*6 %*a porszén. 

A szén vékonyabb rétegben 4—5 hónapig is raktározható a szabad* 
ban s csak külső felülete hull szét. Zárt helyiségben hosszabb ideig is lehet 
raktározni. Hosszú sárga lánggal ég s elégése után néha porszerű hamu 
marad vissza, de amennyiben rendszerint meddő keveredik hozzá, kissé 
salakos a visszamaradó anyag. 

FINÁLY ISTVÁN vegyészmérnök szerint a „Borsodi Bányatársulat" 
kuriffyáni bányájából a II. táró 7. siklójából, a II. telepből 1924*ben gyűjtölt 
szénmintám elemzési eredményei a következők: 

100 súlyrészben van: Kísérleti fűiőérték: 3879 kalória 
C 41-50% Számított „ : 3609 „ 
" 3'2<) S; hamu és HsO-mentes anyagokra 
O 147T átszámítva: 
N . 0T5 C 68-81 % 
S 3-43 H 546 
Hamu 22-38 O 24'49 
HaO . 13-88 N 1"24 

ÍOO'OO °/o 100.00 °/o 

A „Borsodi Bányatársulat" barnaszénbányászata kizárólag az alsó 
barnaszéntelepre irányul, amely az egész szénbirfokon meglehetősen egyen* 
letes vastagságban megvan. A szénterület összesen 696 kat. hold BATTHYÁ* 
NYI ISTVÁN gróf birtokán. Megvan ugyan itt az alsó telep fölött 41 m*nyi 
távolságban a felső széntelep is, de ma már csak igen korlátolt kiterjedés* 
ben, miután a denudáció legnagyobb részét eltávolította. A megmaradt kis rész* 
letet csere ellenében a sajókazai bányafársulat fejtette le 55 kat. hold területen. 

A szénbányászat a széntelep kedvező fekvése folytán kedvező viszo* 
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nyok között folyik. Az alsó telep t. i. kevéssel a völgy színije fölött fekszik 
s táróbányászattal könnyen művelhető; a telep továbbá majdnem vízszintes 
helyzetű, illetve igen csekély dőlést mértek egyes részletein s a vetődések, 
amelyek átszelik, általában kicsinyek. A széntelep lefejtésére szolgál a DNy-i 
irányban 1912-ben hajtott I. sz. táró, amelynek nyilasa 14575 m t. sz. f. 
magasságban van. Ennek segélyével fejtik le a széníerület legnagyobb 
részét. A délkeletibb, néhány vető által mélyebbre süllyesztett, mintegy 
150 m széles pasztának lefejtésére irányul a II. sz. szállílófáró, amelyet 
1916-ban hajtottak s amelynek nyilasa 1467 m t. sz. f. magiban van 
és amelyet 1925. végével teljesen leműveltek. Ujabban a Lilla-puszta mellett 
szintén nyitottak egy tárót (III. táró). 

A telep fejtésénél különösebb nehézségek nem lépnek fel. Néha 
— igen ritkán — talpduzzadás mutatkozik s a bányafűzre való hajlamosság 
is mérsékelten megvan. . A vízhozzáfolyás percenkint kb. 150—200 liter, 
amelyet szivattyúzással eltávolítanak. 

Eddigelé a következő szénmennyiségeí termelték ki: 1912-től 1919-ig, 
a bányaüzemvezefőség szerint, 57.53b tonnát. A „Bányászati és Kohászati 
Lapok" statisztikája szerint pedig 1919-ben 24.632, — 1920-ban 42.174, — 
1921-ben 50740, - 1922-ben 58.330, - 1923--ban 69.963, - 1924-ben 
56.176 tonnát. Majd a bányaüzemvezetőség közlése szerint 1925-ben 41.749, 
— 1926-ban 40.765, — 1927-ben 43.346, — 1928-ban 45.515, összesen 
tehát 540.917 tonnát. 

24. A „Kurittyáni Kőszénbánya Vállalat" 
(MÁNIK és DUDRA, Kurilíyán) barnaszénterülete. 

I. FÖLDTANI VISZONYOK. 
A földtani viszonyok megegyeznek a szomszédos BóDY-bánya föld

tani viszonyaival s ezért azokat illetőleg az ott elmondottakra utalok. A mé
lyebb középső miocén rétegeket itt nem tárfák fel, nem is fúrták meg, de a 
szomszédos viszonyokat figyelembevéve az egész területen számolni lehet 
az alsóbb rétegcsoportnak s a közbetelepült alsóbb széntelepnek jelenlétével. 
A felső szénfelep fekvője szürke agyag; a széntelep vastagsága l ' 6 -2 ' 0m. 
A telep közvetlen fedője congeriaréíeg. Ez helyenkint, különösen a táró 
eleje táján, tetemes vastagságú: 2'50—3'00 m-nyi, de befelé D-nek 2—3 cm-
re vékonyodik, sőt egészen el is vész. Ez a réteg a Coagería clavaeformis 
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KRAUSS héjjainak tömegéből épüli fel. A congeriaréfeg legalján helyenldnt 
1 dm*nyi vastagságú ostrearéfeg is fellép, A congeriaréteg felső része bar* 
nás, feketés, agyagos márgába megy át, de ez is telve van congeriákkal. 

n . A SZÉNBÁNYÁSZAT. 
TÖRTÉNETI ADATOK. 

A szénbányászat a szóbanforgó területen állítólag régi keletű. FERBER 
bányabérlő szerint az 1870—80*as években nyitottak meg a község mellett 
egy tárót, mellyel kb. 2 holdnyi területen lefejtették a széntelepef, de kb. 
20 évi szakadozott üzem után végleg megszűnt a bányászat. MATTYASOVSZKY 
1882*ben megjelent munkájában (15) erről a bányászatról nem tesz említést. 
1922. szeptemberében FERBER és társa az egykori beszakadt tárót kibonttatfa 
s a környéken fúrásokat végeztetett. Az első kitermelt szenet már október* 
ben szállították s 1923. folyamán naponta átlag már 90 tonnát termeltek. 
A felsőnyárádi vasúti szárnyvonalhoz 1923*ban kb. 500 m hosszú ipar* 
vasutat építettek. A FERBER*féle bérlet 1925. nov. l*én megszűnt s azóta 
a szénterület bérlői MÁNK és DUDRA. Az üzem menetében lényeges meg* 
szakadás nem történt s máig zavartalanul folyik. 

A SZÉNTELEP. 
A „Kurittyáni Kőszénb. Vállalat" szénbirtokjoga a Kurittyán község 

mellett Ny felé fekvő 32 kai. holdnyi községi legelő területére terjed ki. Ezen 
a területen a felső széntelep 1 '60—2 '00 m, átlag l '80m vastagságban jelen 
van s ez volt eddigelé itt a fejtés tárgya. Ez alatt kb. 50 m*re kétségkívül 
jelen van az e környéken ismeretes alsó telep is kb. 2 m vastagságban; 
ezt azonban eddigelé még nem fúrták meg. A felső telep szenének minő* 
sége teljesen megegyezik a BöDY*bánya szenével s erre nézve az ott el* 
mondottakra utalhatunk. A forgalomba kerülő szén 45 %*a daraszén, 35 °/o*a 
aknaszén és 20%»a dara* és porszén. 

Eddigelé lefejtettek: az 1870—80*as években állítólag kb. 20.000 
tonnát, 1922*ben 560, — 1923*ban 14.974, — 1924*ben 25.276, — 1925* 
ben 13.058, - 1926*ban 23.368, - 1927*ben 45.489, - 1828*ban 45.375, 
összesen kb. 188.000 tonnát. 

Fel kell említenem még, . hogy a társaságnak a Kurütyántól ÉK*re 
eső területen, a kurittyáni úrbéresek erdőterületének szénjoga is a kezében 
van. Ezen a kb. 55 kaf. holdnyi területen mind a két széntelepnek jelen* 
létét várhatjuk. 
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25. „A Bódy Testvérek Szénbánya Vállalata"-
nak barnaszénterülete Felsőnyárád határában. 

I. FÖLDTANI VISZONYOK. 

a) Réíegtani adatok. 
1. KÖZÉPSŐ MIOCÉN ALSÖ RÉSZE: HELVÉTIEN. 

A helvétien emelet mélyebb rétegeit ezidő szerint még csak a bánya* 
kolónia mögött lévő légakna közelében lemélyített VIII. sz. fúrásban hatolták 
át. Itt legalul a 2*32 m vastag alsó széntelep jelenlétét állapították meg; e 
fölött 16'60 m*nyi szürke agyag következett, amelyben kövületek bőven voltak. 
E fölött 2 m*nyi kövületes, homokos agyag, erre 0'50 m kövületes, szürke 
agyag» majd 6'50 m-nyi agyagos homok települt, fölöttük zöldesszürke ho* 
mok 8 m vastagságban, erre 8*50 m-nyi zöldesszürke, kavicsos homok, 
szürke, kövületes, homokos agyag 4'50 m vastagságban, azután 4'50 m*nyi, 
zöldesszürke, kövületes agyag s végül a felső széntelep következett 1*10 m 
vastagságban. (L. a 28. ábrát). 

A jelenlegi bányafeltárásokban a felső széntelepet és kísérő rétegeit 
jól tanulmányozhatjuk. A széntelep közvetlen fekvője 50—55 cm*nyi barna 
agyag, amelyben néha széncsíkok is jelentkeznek; ez alatt szürke, kövületes 
agyag fekszik. Ebben az agyagban, a telep alatt kb. 90 cm-re kövületek, 
nevezetesen a Cardium (Cerasíodermá) sociale KRAUSS és a Meretrix 
(Cordiopsis) islandicoides LAM. bővebben fordulnak elő. 

A fejtés alatt álló széntelep 1*10—2*00 m vastag s megfelel a sajó* 
kazai—szuhakállói felső széntelepnek. 

A szénlelep fedője egy congeriás rétegcsoport, amely kb. 3—4 m 
vastagságú; ez nagyobbrészt tiszta congeriamárgából, alárendelten agyag* 
réteg betelepülésekből áll, továbbá helyenkint még ostrealencsék is csat* 
lakoznak hozzá. Ennek a congeriás réfegcsoportnak taglalása általában a 
következő: A széntelep közvetlen fedője helyenkint egy congeriás pad, 
amely 60 cnvig vastagszik, másutt pedig szürke agyag. Néhol a congeriás 
pad legalján még osfrealencse is van. A congeriás pad fölött néhol 1 —2 dm 
szürke agyag következik s erre megint újabb congeriaréteg telepszik. A con* 
geriás réfegcsoport kitűnő főfe. 

A széntelepet és kísérő rétegeit a bányához vezetett vasút friss rézsűjén 
is lehetett tanulmányozni. Itt jól lehetett látni a fekvő, szürke agyagot, fölötte 
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a táró fáján az elmállott („elbagósodott") széntelepet s annak fedőjében a 
legalább is 1 — 1 '5 m vastag congeriaréteget. A tárótól ÉNy-ra azonban már 
a szén és fedőrétegei a völgy talpa alá húzódnak. 

A' congeriás fedőréfegcsoporf fölött, amint a bányafeltárásokban meg* 
állapították, szürke agyag következik, amelynek vastagságát még nem ismer* 
jük; ebben a teleptől kb. 2'5—3 m*re h a l l e n y o m a t o k fordulnak elő. 

A magasabb rétegeket bizonyos vastagságban ezidőszerint feltárások 
és fúrások híján nem ismerjük. A Ny*i nagy vetődésen túl azonban a 
vetődés mentén lejjebb zökkent magasabb rétegcsoporfot feltárfák, a benne 
foglalt felső, vékonyabb széntelepekkel együtt. A magasabb rétegcsoport 
a következő: a legalsó feltárt réteg szürke, csillámos homok, amelyben víz 
meglehetős bőséggel van. Erre 50—55 cm*nyi vékonyabb szénfelepecske 
következik. A telep fedője helyenkint változó. Az 1923. IX.*i feltárásokban a 
széntelep fedője 10 cm*nyi sötét, réteges agyag volt, amelyre 1'60 m*nyi 
ostrearéteg következett. Ez az Ostrea gingensis SCHLOTH. héjaiból állott. Az 
osfrearéteg fölött 70 cm*nyi szürke homok települt, amelyben Cardium 
(Cerastoderma) sociale KRAUSS, Psammobia (Psammocola) Labordei BAST., 
Poíamides (Pirenella) moravicus M. HORN. fordul elő. Erre újabb ostrea* 
pad következik az O. gingensis SCHLOTH. héjaival. 

A felső kis telepekre hajtott siklóban s az itt mélyített kutató fúrásban 
a következő szelvényt állapították meg:*az alsóbb kis telep fedőjében szürke 
agyag van 1 '34 m vastagságban. Ebben előfordulnak a Psammobia (Psam
mocola) Labordei BAST., Cardium (Cerastoderma) sociale KRAUSS és a 
Poíamides (Pirenella) moravicus M. HORN. kövüleffajok. Utóbbi faj igen 
gyakori. Erre homokos agyag következik kb. 1*20 m*nyi vastagságban, majd 
osfreapad települt 20 cm (a fúrólyukban 13 cm) vastagságban. E fölött újra 
szürke agyag fekszik kb. 1 '55 m vastagságban. Ebben előfordulnak: Psam* 
mobia (Psammocola) Labordei BAST,, Cardium (Cerastoderma) sociale 
KRAUSS. Erre 1*54 m*nyi szürke homokos agyag, majd 30—46 cm vastag* 
ságú szürke, aprókavicsos, durvaszemű homok következik, melyben sok lö* 
redékes kövület van. Ez a kavics sok vizet is tartalmaz. A kavicsra szürke, 
csillámos homok következik, amelybe vékonyabb, durvaszemű kvarchomok 
rétegecskék is telepszenek. Ennek vastagsága 1'55 m*nyi és benne helyen* 
kint szintén bővebben vannak kövületek, mint pyrulák [valószínűleg a P. 
(Melongena) cornuta Ae . ] , azonban oly törékenyek, hogy nem lehet gyűj* 
teni belőlük. E fölött kb. 40—76 cm*nyi kövületes, homokos agyag, majd 
kb. 3 dm*nyi szürke agyag következik, amelyben a Psammobia (Psammo* 
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cola) Labordei BAST. gyérebben, a Poíamides (Clava) bideniatus DEFR. 
gyéren s a Nerítina (Clithon) picta FÉR. sűrűn fordul elő. Erre felepszik a 
f e l s ő v é k o n y s z é n t e l e p e c s k e , amely a siklóban 38—53 cm 
vastagságú volt, de a fúrások tanúsága szerint 0*80—1*00—1'35 m-re is 
megvastagszik. 

A felső telepecske fedőjében feketésbarna, szenes, palás agyag fekszik, 
amelyben helyenldnt a Congeria clavaeformis KRAUSS bőven és ostrea* 
teknők, továbbá a Nerítina (Clithon) picta FÉR. héjai gyérebben fordulnak 
elő. Ez a réteg a fúrások tanúsága szerint 0T0—100 m. Az e fölött kö* 
vetkező rétegcsoport a fúrások szerint agyag, agyagos homok és homokos 
agyag, valamint homok váltakozásából áll, de meghatározott sorrend és vas* 
tagság nélkül. Az 5. számú fúrólyukban a felső, vékony szénfelepet 23T0 m 
mélységben 77 cm vastagságban, az alsó telepecskét 32'32 m mélységben 
66 cm vastagságban fúriák át. A fúrás a felső részében valószínűleg már 
a pliocénbe tartozó homok, homokos agyag és agyag rétegösszleten hatolt át. 
Hogy a felső, vékony széntelepek milyen távolságban fekszenek a fejtés 
alatt álló I. teleptől, mint említettem, elég mély fúrások híján még nem tudjuk. 

2. FELSŐ RIOLITTUFA. 
A helvétien rétegcsoport fedőjében helyenldnt a felső riolittufa fősz* 

lányait találjuk, amelyek csak kisebb- rögökben mutatkoznak iffcoff. így pl. 
a tárótól DNyra, az árok felső részén, a tárótól ÉNyra, az országút kö* 
zelében s a vasúti vágány végpontján, végül Felsőnyárád mellett, a község 
É*i oldalán, ahol kőbányák és pincék mélyülnek bele. Ezenkívül még 
néhány fúrólyuk felső részében is átfúrták a televény alatt 2—3 m vastag* 
ságban. 

3. PLIOCÉN: PANNÓNIAI (PONTUSI) EMELET. 
A Szuha völgyétől DNyra lévő dombok felső részét a pannóniai 

(ponfusi) emelefbelt homok és homokos kavics építik fel. Ugyancsak a 
pannóniai emeletbeli képződményeket, agyagot, homokot és kavicsot találjuk 
továbbá a Felsőnyárádfól ÉNyra eső dombokon is. Felsőnyaradtól Nyra, 
Jákfala és Dövény környékén is ez a rétegcsoport terül el. Kövület eddig 
nem akadt benne. 

4. PLEISZTOCÉN ÉS HOLOCÉN. 
A fővölgyek mentén pleisztocén kavicspárkánysíkokat találunk, ame* 

lyek kisebb*nagyobb meg*megszakítoft foltokat formálnak. E párkánysíkok 
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30. ábra. 
Földiám szelvény a BÓDY testvérek felsőnyárádi szénterülelén kérésziül. 

1. Homok. 2. Kavicsos homok. 3. Homokos agyag és agyagos homok. 4. Agyag és márga. 
5, Osirearéteg. 6. Congeriaréteg. 7. Széntelepek. (Helvéfien emelet). 

1T» 



260 DR. SCHRÉTER Z. (256) 

néhány m*nyi vastagságú, homokos kvarckavicsból állanak s föléjük barna 
agyag borul. A Kis*patak jobboldalán Felsőnyárádig hosszú sávban követ* 
hető a széles párkánysík. Másfelől pedig a Szuha*völgy jobboldalán, Felső* 
nyaradtól D*re találjuk két különböző magasságban a párkánysíkoknak az 
eróziós völgyecskék által szétdarabolt kisebb részleteit. 

A holocén képődményei végül a Szuha*völgy és a Kis*palak széles 
alluviális síkjain elterülő homokos kavics és iszap lerakodások. 

6) A szerkezet. 
A szóbanforgó szénterületet is ÉÉK—DDNy*i irányú vetődések szel* 

delik. (L. a 30. ábrát). A vetődések síkja NyÉNy felé lejt. Eddigelé két 
nagyobb vetődés jelenlétét állapították meg; A keletibb vetődés, amelyen túl, 
K felé a MÁNK—DuDRA*bánya által művelt széntábla fekszik s amelyről már 
MATTYASOVSZKY megemlékszik (15s9), kb. 12—18—20 m*es függélyes el* 
mozdulású. A nyugati vetődés, amely a jelenlegi fejtéseknek határt szab, 
nagyobb. Az ettől NyÉNy*ra levő tábla tetemesen mélyebbre süllyedt, 
amit a felsőbb kis széntelepek és a riolittufa fellépése is jeleznek. A vetődés 
nagyságát kb. 50—60 m*re becsülhetjük; még ezidőszerint az I. telepig le* 
hatoló fúrás hiányában, az elvetés nagyságát pontosan nem lehet megálla* 
pítani. A két nagyobb vetődés közt fekvő tábla szélessége átlag 100 m*nyi ; 
a láblát ezen kívül még egészen kis, 1—2 m*es vetődések is átjárják. (L. 
a 33. ábrái). 

A táblán belül a rétegek csapása ÉÉK—DDNy*i (2h), tehát a ve* 
tődések hosszvetők. A rétegek dőlése uralkodólag NyÉNy*i, 3—5° s néha, 
mint a felső kis telepeknél meg lehet figyelni, 9°. 

H. SZÉNBÁNYÁSZAT. 

TÖRTÉNETI ADATOK. 

A felsőnyárádi szénbányászat meglehetősen régi eredetű. Az első biz* 
tos adatot MATTYASOVszKY*nál olvassuk (lSss), ki a következőket írja 
róla: »Nyárádon MADERSPACH LrviUs bányatulajdonos által nagyon ész* 
szerűen míveltetik egy szállító tárna s egy kutató akna. . . A nyárádi táró 
egyenesen DK (15h) felé 151 méternyire van hajtva. Itten egy 18 m*nyi 
vetődés észlelhető. A szénfejtés a pillérfejtési mód szerint történik s ácsolatot 
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nem szükségei.« Ezután közli a táró nyílástól 50 m*re DNy*ra lévő, 28'1 m 
mély kutatöakna szelvényét, amelynek alján 2 m vastag széntelepről tesz 
említést. 

Megjegyzem itt, hogy a régi MADERSPACH-táró MATTYASOVSZKY fér* 
képe után. (í5al) ítélve azonos volt azzal, amelyet a katonai térképek „Gábor* 
táró" elnevezéssel illetnek. Ezt a tárót, amelyet az országút mellett, a felső 
telep kibúvásán hajtottak ki, nyitották meg később újra a BÓDY testvérek. 
Ezek a régi műveletek azonban, úgy látszik, a szállítás nehézségei és a ke* 
reslet hiánya miatt nemsokára megszűntek. 

Az újabb kutatásokat és feltárásokat 1914*ben kezdték a BÓDY test* 
vérek a régi Gábor*táró újranyitásával. Az üzem azonban, alighogy meg* 
kezdődött, a háború kitörése miatt szeptember hóban meg is szűnt. Majd 
1917*ben újból megkezdték a munkát, de 1918. novemberében megint 
abba kellett azt hagyni. Végre 1919. augusztusában véglegesen megindult a 
munka, amely, megszakítás nélkül, máig tart. 

1921—22*ben a szénfelepek fekvésének kipuhatolására 12 fúrólyukat 
mélyítettek. 1922*ben kiépítették a szuhakállói vasúti hálózatból kiágazó ren* 
des nyomtávú vasutat. 1922*től kezdve a munkáskoloniát s a bányaüzem* 
hez szükséges épületeket is felépítették. 

A SZÉNTELEPEK ÉS AZOK MINŐSÉGE. 

A fejlés alatt állói., vagy felső (congeriás) telep vastagsága 1*80—2 m. 
Szenét általában tiszta és jó minőségű szénnek minősíthetjük. Meddő be* 
ágyazás úgyszólván nem tisztátalanítja. Mindössze néha egy, vagy két vé* 
kony riolitfufa csíkocska telepszik beléje és pedig egyik a fedőtől 42 cm*re, egy 
másik pedig a fekvőtől 56 cm*nyire. Mindkettő csak néhány mm vastag* 
ságú, gyakran azonban teljesen eltűnnek. 

A szén törése darabos, színe és karca barna. A forgalomba kerülő 
szénnek kb. 45 °/o*a darabos szén, 35 %*a aknaszén és kb. 20 °/o*a dara* 
és porszén. 

A szén hosszú, sárga lánggal ég s elégése után porszerű hamu marad 
vissza, kevés salakkal. 

Az I. széntelep szenének vegyi elemzését először GYÖRFI MIKSA vé* 
gezte 1921*ben a következő eredménnyel: 

Fűtőértéke 3.976*2 kai.; nedvessége 13*59%; hamufartalma 7*41 % : 
kéntartalma 2*14%. . 
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Az általam 1924. július 22*én az I. telepből gyűjtött szénmintát 
FINÁLY ISTVÁN vegyészmérnök a következő eredménnyel vizsgálta meg: 

100 súlyrészben van: Kísérleti fűtőérték: 4374 kalória 
c 4 r 5 4 0, Számított fűtőérték: 3946 kalória 

H . . 3"39 S, hamu és HaO»mentes anyagokra 
O ; . 17.11 átszámítva 
N 0-72 C . . . . . . . . . 69*14 o/o 
S . . . . . . . . 274 H 4-93 
Hamu 14-16 O 24-88 
HaO . . . . . . . . 14-34 N 1-05 

100-00 °/o 100-00 °/o 

A felső kis felepek tiszták s aránylag jó minőségűek. 
Az alsó telepecske 50—60 cm*nyi s a felső kis telep, amely az alsó 

fölött 5—6 m-nyire fekszik, 0*48—1*35 m közt váltakozik. Ezek közül, úgy 
látszik, csak az utóbbi lesz méltó a fejtésre. Ebből a telepből gyűjtött szén* 
mintát FINÁLY ISTVÁN a következő eredménnyel vizsgálta meg: 

100 súlyrészben van: ' Kísérleti fűtőérték: 4691 kalória 
C . . 48-55 °/o •• Számított fűtőérték: 4590 kalória 

S, hamu és H2Ö*mentes anyagokra 
u 15"27 átszámítva: 
N 1-14 C 70-15 % 
S . 2-62 H . . . . . . . . 6-14 
Hamu 1659 O 22-06 
H2O . . . . . . • 11-58 N . 165 

100.00 °/o 100.000 °/o 

Az alsó telepet eddigelé csak egy fúrásban (Vffi. sz. fúrás) állapították 
meg, ahol a tiszta szénvastagság 2'32 m*nek bizonyult. Az alsó, kb. 
3 dm»nyi szénpad fölött itt is egy 20 cm*nyi meddő agyagbeágyazást fúrtak át. 
Ez a telep az első telep alatt itt, 50 menyire fekszik s úgy a földtani, mint 
minőségbeli viszonyai nyílván megegyeznek a szomszédos kuriííyáni (»Bor-* 
sodi Bányafársulat R.*T.«) bánya szénfelepével. 

A szénfelep (I.) fejtésénél elősegítő körülmény a táróval való bánya* 
szaf lehetőségén kívül a szén szilárdsága és a főiének tartóssága, aminek kö* 
vetkeztében a bányafa alkalmazása igen alárendelt, miután csak a fejtések* 
ben alkalmaznak bányafát. Ez a körülmény, amit már MATTYASOVSZKY 
kiemelt, az üzem olcsó voltát biztosítja. A művelet omlasztásos pillérfejtéssel 
történik. Némileg akadályozó körülményként jelentkezik a víz, amely részben 
a talpból fakad, részben a vetődések mentén jut a vágatokba. 
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A két felső kis telep megfúrásakor és feltárásakor mindkettőnek fek* 
vőjében vízben dús homokra akadtak, amelyekből a két telepre irányított 
sikló kihajlásakor a vizet nagyobb mennyiségben fakasztották meg. A felső 
kis telep fejtésénél a víz valószínűleg valamivel több nehézséget fog okozni. 

A BÓDY féle szénterület nagysága 445 magyar hold, vagyis 1,900.000 m2, 
amely területen az I. és II. telep mindenütt jelen van, illetve jelenlétüket 
nagy bizonyossággal feltételezhetjük. Ezenkívül a terület Ny*i részén még a 
felső két kis telep közül a felsőbbet szintén fejtésre érdemes vastagságban vár* 
hatjuk. BACSINSZKY SÁNDOR bányamérnök úr közlése szerint a felső, vékony 
telepeket három helyen mutatták ki s szerinte a nagy Ny*i vetődéstől Ny*ra 
eső területen a vékony telepek a sajókazai határig megvannak. Az I. telep 
azonban a terület legdélkeletibb részén a külszínig emelkedik s itt igen lan* 
kás lévén a térszín s csekély vastagságú lévén a fedőréfegcsoportja, oxidá* 
lódott, elmállott („elbagósodoft"), aminek következtében ez a rész fejtésre 
nem méltó. Az I. telepből a két vetődés közé fogott tábla legnagyobb 
részét már lefejtették s legközelebb már a Ny*i vetődéstől Ny*ra eső telep* 
részeknek és az alsó telepnek feltárása kerül sorra. 

Eddigelé lefejtettek: 1914*fől 1919*ig kb. 3.000 tonna, 1919-ben 
1.430, ~ 1920-ban 7.613, — 1921-ben 13.474, — 1922-ben 20.140, 
- 1923*ban 34.055, — 1924*ben 30.649, - 1925*ben 16.622, - 1926* 
ban 15.977, ~ 1927*ben 16.621, 1928*ban 16.601 ; összesen tehát eddig 
kb. 175.822, kereken 176.000 fonna szenet. 

26. Az állami szénbányászat barnaszénterülete 
Mucsony határában. 

1. FÖLDTANI VISZONYOK. 
a) Réfeglani adatok. 

A mucsonyi barnaszénterület igen lankás dombvidéken terül el, ame
lyen alig van feltárás, úgyhogy az itt fekvő középső miocén helvétien emelel* 
béli rétegekről csakis a mélyfúrások és bányászati feltárások tájékoztatnak. 

A fúrások szerint a mai lejtősakna táján (HL sz. fúrás) 51*5 mt. sz. f. 
magasságban (külszín alatt kb. 100 m*re) 2 m vastagságban fúrták át az e 
tájon ismeretes alsó (HE.) telepet. E fölött 32"5 m vastag meddő rétegcsoport, 
majd az 1*90 m vastag középső QI.) szénlelep következik 84 m t. sz. f. 
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magasságban. A X. sz. fúrólyuk tanúsága szerint a II. sz. telep alatt kb. 
21 mie homokos agyag és agyag fekszik, amelyre 65 cm*es szén telep 
következik. E fölött 5'90 m*nyi agyag, majd 0'50 m*es ostrearéteg s erre 
20 m*es zöldesszürke agyag települ, amely legfelső részében homokossá 
válik s amely a II. széntelep fekvője. 

Jó feltárásban vizsgálhatjuk a lejtősaknában a középső (congeriás) 
(II.) telepet és kisérő rétegeit. A középső széntelep közvetlen fekvője zöldes* 
szürke, csillámos, homokos, kemény, szilárd agyag, amely lefelé szürke, 
csillámos, agyagos homokba, ez viszont néha csillámos, laza, márgás homok* 
kőbe megy át. Néha a széntelep alatt kb. 6*50 m*nyi agyag s ez alatt 
pedig szürkés, durvaszemű kvarchomok szerepel. Ezek alatt következik a X. 
fúrás tanúsága szerint kb. 20 m*nyi zöldesszürke agyag. 

A középső széntelep a jelenlegi lejtősaknában kb. 1'80 m vastagságú 
s megfelel a disznóshorváti és az ormospusztai felső telepnek, amit főleg a 
fedőrétegei igazolnak. A széntelep szelvénye általában a következő: felül 
60—70 cm szénpad, alatta i/z—1 cm agyagbetelepülés, ezalatt 20—25 cm 
szén, amely alatt V2—1 cm meddő agyagbetelepülés van. Ezután 24—30 
cm vastag szénpad következik, majd ez alatt agyagréteget találunk, amely 
2—4 cm vastagságot elér; ezt réselésre használják fel. Alatta még 35—40 
cm*nyi szén s legvégül néha még 10—15 cm vastag szénpala következik. 
A meddő betelepülések néhol elvékonyodnak és egészen elvesznek; még 
a réselésre használt agyagbetelepülés is alig ismerhető fel. A széntelep köz* 
vétlen fedője 0'3—l'OO—1*50 m vastagságú congeriaréteg, amely jó főte* 
anyag. Ez a réteg, amely a széntelep fedőjében, úgy látszik, általánosan 
elterjedt, a Congeria clavaeformis KRAUSS héjainak tömkelegéből áll; néha 
• ónban a széntelep és a congeriaréteg közé még egy vékony, 40—50 cm 

vastag ostreapad is telepszik. így pl. a légakna felé vezető vágatban a 
széntelep közvetlen fedőjében kb. 20 m hosszban ostreapadot s fölötte kb. 
1*30 m vastagságban a congeriaréleget figyeltem meg. Erre barna agyag 
következik kb. 2 m vastagságban, amelyben a Cardium (Cerastoderma) 
sociale KRAUSS és a Potamides (Pirenella) cfr. moravicus M. HORN. fajok 
fordulnak elő. 

A hányon szürke, homokos agyagban a Neritina (Clithon) picia FÉR. 
fajt bőven, a Cardium (Cerastoderma) sociale KRAUSS, Unió sp. fajt gyéren, 
továbbá a Congeria clavaeformis KRAUSS*! és Mereírix sp. töredékeket 
szedtem össze. 

A* agyag felső részébe vékony uniós réteg telepszik, úgy, mint Disznós* 
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horváton és Ormospusztán. A barna agyag fölött újabb 20—30 cm*es 
congériaréteg következik, amely az előbbihez hasonló. E fölött azután 
szürke agyag—agyagmárga rétegösszlef következik, amelyet úgy a lejtős* 
aknában, mint a 45 m mély függélyes légaknában kb. 35 m vastagságban 
harántoltak. E rétegek kövülefmenteseknek látszanak. Az agyagrétegnek 
felső részébe, kb. 15 m*re a külszíntől vékony, 15—20 cm*es homokréteg 
telepszik, amely vizet tartalmaz. Meg kell jegyeznem itt, hogy a szürke 
agyag fölött kb. 2 m*nyi sáfga agyagon s fölötte 3—4 m vastag, pleisz* 
tocén párkánysík*kavicson hatolt át a légakna. (L. a 33. ábrát). 

Az említett HL sz. fúrásban a II. telep fölött 44*8 m meddő réteg* 
csoport, majd a felső (I.), 1'35 m vastag felső telep következett 128'8 m 
t. sz. f. magasságban. E fölött kb. 6 m*re még egy vékony, kb. 20 cm*nyi 
széntelepecskét is átfúrtak. Ez a két telep valószínűleg megfelel a BRAT* 
bánya telepeinek s a sajókazinci, alacskai, berenfei szénterület 70 cm*es és 
ezt kisérő telepének. Figyelembe kell venni, hogy a többi fúrások némelyi* 
kében a felső telepnél löbb*kevesebb eltérés mutatkozott. így pl. a XI. sz. 
fúrásban a felső telep: csak 0'5 m vastagnak bizonyult. 

A külszínen a középső miocén helvétien rétegcsoportjának felsőbb 
része a mucsony—szuhakállói országút mentén van elég jól feltárva. így a 
a községtől kissé ENy*ra a szőlőkben, a község mögött, nevezetesen homok 
és agyag, amelyekbe ostrearéteg is telepszik. Egy helyütt kis, 2 dm*nyi 
szénfelep kibúvása is látszik. (L. a 32. ábrát). A község DK-i végén egy 
ma már beomlott táró van. Az itt feltárt szénfelep 60 cm vastag volt s a 
kíséretében előforduló szürke agyagban a Nerítina (Clithori) picía FÉR. faj 
nagy tömegben fordult elő. 

A mucsonyi szénterületen a középső miocén rétegcsoport fölött nagy 
elferjedésű pleisztocén korú párkánysíkokaí találunk. A szénbányához ve* 
zető szárnyvasút végződése táján jó feltárását látjuk. A párkánysíkok felszíne 
kb. 170—165 m*ben fekszik a t. sz. f. Felszínüket barna és barnássárga 
agyag, az u. n. nyirok borítja. 

6) A szerkezet. 
A szénterületet vetődések hatják át: ezek iránya ÉÉK—DDNy*i. 

Eddig több nagyobb vetődést ismertek fel a bányaművelés folyamán. Az 
egyik jelentékeny vetődés a jelenleg feltárt terület ÉNy*i határa. A vetődés 
síkja ÉNy felé lejt s a tőle ÉNy*ra eső tábla a III. fúrás tanúsága szerint 
16 m*rel vetődött lejjebb. A másik ÉÉK-DDNy--i irányú vetődés csak 
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2-^2'5 m*es nagyságú s szinten ÉNy felé lejt; ez északkelét felé nagyob* 
bodik és 15 m*re is megnövekszik. A feltárás alatt lévő terület keletibb részén 
szintén néhány 4—5 m*es vetődést észleltek, amelyek azonban csak kis 
keskeny, árokszerű lesüllyedést hoztak létre. Ezenkívül apróbb vetődések 
néhol sűrűbben is fellépnek. (L. a 31. ábrát.) 

A szénfelepek es általában 
a rétegek általános csapásiránya 
ÍJDNy—ÉÉK*i. Az eddigi bánya* 
feltárásokból azonban arra követ* 
keztethetünk, hogy a mucsonyi ferü* 
léten is egyes kúpok, vagy búbok 
emelkednek fel, amelyek körül a 
réfegcsoport, tehát a széntelepék 
is, köpenyszerííleg települnek. Ezt 
a szerkezetet a csapásmenti vágatok 
eléggé szemléltetően feltüntetik. Ilyen 
búb van a -III., XII..és X. sz. fúrá* 
sok közölt leyo területén. Az «ddig 
feltárt terület nagyobbrészén DNy*i 
3—4°*os dőlés uralkodik, a nyu* 
gatibb részeken a dőlés Ny*ivá és 
meredekebbé válik. A megállapított búb táján pedig a dőlés minden égtáj 
felé irányul. 

II. A SZÉNBÁNYÁSZAT. 

TÖRTÉNETI ADATOK. 

A mucsonyi széníerülef feltárása az által kezdődött meg, hogy egyik 
szén telepet BRAT JÁNOS és GÁLÁN GYÖRGY Mucsony község keleti végén 
1910. táján északi irányban hajtott táróval feltárták. A feltárt szénfábla 
BRAT J . közlése szerint nyugodtan feküdt, ÉÉK—DDNy*i csapású volt s 
KDK*re kb. 2°*ra dőlt. A telep 1"20—1*30 m vastag volt szerinte s köz* 
vétlen fedőjében a Neriíina (Cliihori) picía FÉR. csigafaj, kevés zöldesszürke 
homokos agyag kötőanyaggal kb. 1 dm vastag réteget alkotott. A telep* 
vastagság s a fedő ana utal, hogy itt a sajószenfpéteri főteleppel (Alfréd* 
telep), azonos felepet tárták fel. A szénfáblát ÉNy*on ÉÉK~DDNy*i 
irányú vetődés határolta, amely D*en kisebb, kb. 3 m*es volt, É felé azon* 

35. ábra. Mucsony község egyik házának 
udvarán látható feltárás. 

1. Homokos kvarckavics. 2. Durvaszemű 
szürke homok. 3. Szürke agyag. 4. Szén* 
telep. 5. Ostrea (Crassosirea) crassissiiva 
LAM. réteg. 6. Kvarckavics. 7. Sárgásszürke 

agyag- Középső miocén, helvétien. 
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ban 7 m*re megnagyobbodott s az itteni fejtéseknek egyidőre határt szabott. 
Az itteni bányászat megszűnt 1917*ben. Ez évben az államkincstár vzüz 
bérbe a mucsonyi szénlerülefet, azt számos fúrólyuk segélyével átkutatva, 
1921*ben a községtől ÉNy*ra lejtősaknát hajtott a E. telepre s azóta a 
telep feltárása és részbeni fejtése folyamatban van; ÉK felé már egészen 
a bírtokhalárig kihajtották a feltáró vágatot. 1919*ben a szuhakállói vasúti 
állomástól a lejtősaknáig rendes nyomtávú vasúti vonalat építettek s az 
aknával szemben elterülő síkon 1921*fől 1925*ig a bányakolónia ki* 
építése volt folyamatban. 

33. ábra. 
Szelvény a mucsonyi állami lejfősaknán át. 

z. sz. a. *= zöldesszürke agyag; sz. a. = szürke agyag; s. a. = sárga agyag: h. = homok; O. r . = 
osirearéteg; C. r .= congeriaréteg. Középsőmiocén, helvétien. q. k. = Pleisztocén kvarckavics, 

felül nyirok ; al. = holocén. 

A SZÉNTELEPEK S AZOK MINŐSÉGE. 

A mucsonyi területen három fejtésre érdemes szénfelep van jelen. 
Ezek közül az alsó széntelep vastagsága átlag 2 m. Az alsó telep elférje* 
dését a terület legnagyobb részén várhatjuk, még a Sajó árterülete alatt is. 
Az alsó telep fölött kb. 32'5 m távolságra fekszik a középső, v. II. szén* 
telep, amely átlag 1'80 m vastagságú s feltételezhetjük róla, hogy a terület 
legnagyobb részén kifejlődött, úgy a dombvidéken, mint az árterületen. Végül 
fölötte kb. 45 m*re fekszik a felső (I.) szénfelep, amely azonban az eddigi 
tapasztalafok szerint egyenetlen kifejlődésű, néhol vastagabb, másutt elvéko* 
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nyodik. így pl. a ül . sz. fúrásban 1*35 m-nek, a XI. sz. fúrásban 0'5 
m*nek észlelték. Némelyik fúrásban egyáltalában nem találták meg, aminek 
oka azonban nyilván az, hogy ezekről a denudáció eltávolította már a telepet. 
A felső telep az ártéren teljesen hiányzik s a dombvidéken is csak aránylag 
kis területen várhatjuk jelenlétét. Néhol két telepecske is van. 

Jelenleg csak a középső, v. II. telepet tárják fel és fejtik a lejtősakna 
segélyével. A lejtősakna 143 m t. sz. f. magasságban nyílik a Szuha*völgy 
pleisztocén párkánysíkján. K felé irányul, 15'50*kal 160 m ferdehosszban 
halad lefelé s 101 m t. sz. f. magasságban éri el az 1'80 m vastag középső 
széntelepet. 

A feltárt szén tiszta és jó minőségű. Színe és karca barna, törése 
darabos, bár hasadékok (vállapok) többnyire sűrűn járják át. HOSZTJÁK. A. 
bányafőfelügyelő úr közlése szerint 30 és 80 mm*es nyílású osztályozó rosták 
alkalmazása mellett a termelt szén 28%*a darabos, 43%*a kocka és 29-%*a 
aprószén. Hosszú, sárga lánggal ég s elégése után porszerű hamu marad 
vissza. HOSZTJÁK A. bányafőfelügyelő úr szerint összesülő salak csak akkor 
képződik, ha a hamut nem távolítják el, hanem a hamura halmozzák a 
tovább elégetendő szenet. A szenet ugyanezen forrás szerint 2—2'5 m 
magasságig kellő szellőztetés mellett úgy a szabadban, mint fedett csúzdában 
önbegyulladás veszélye nélkül fel lehet halmozni, illetve raktározni, átlag 4 m 
széles alapú és 2*2 m magas prizmákban. 

A lejtősakna K«i főnyÜamában 1924. VUL 30*án gyűjtött átlag* 
szénmintámat DR. EMSZT K. m. kir. fővegyész vizsgálta meg. Eredményei 
a következők: 

100 súlyrészben van: Kísérieii fűtőérték: 2966 kalória. 
C . . . . . . . . 31*98 °/o Számított fűtőérték: 2813 
T-T ?*56 

' _ S, hamu és H20*mentes anyagokra 
® 12'54 átszámítva: 
N T19 C 66-25 °/o 
S . . . . . . . . 211 H 530 
Hamu . 2964 O 2598 
HsO . . . . . 1998 N 2-47 

100-00 °/o 100-00 °/o 
A bányaüzemvezelőség szerint a bányaművelésnél néha a nagy nyo* 

más okoz kellemetlenségeket. így az ÉK felé irányuló fővágaf É*i végén, 
ahol ereszkeműveléssel felkutatták az ereszke irányában dőlt szénteleprészt, 
nagy nyomással kell küzdeni. A bányászatot hátráltató körülmény továbbá az, 
hogy a fedőben lévő congeriaréteg általában itt igen gyenge s emiatt a szén* 
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telep művelése sok nehézséggel jár. Továbbá amiaft is, hogy a szénfelep fö-
lőtt, valamivel magasabban lévő homokréteg vízben dús s a fedőrétegek 
áttörése alkalmával vízszivárgások lépnek fel. Ennek folytán a széntelep 
fekvőjében lévő zöldesszürke agyag erős duzzadása következik be, ami az 
ácsolafot mindenütt erősen igénybe veszi. 

Eddigelé lefejtették a következő szénmennyiséget: 1919. Vl.-tólXH.-
ig 925, - 1920-ban 1.952, - 1921-ben 5,213, - 1922-ben 17.904, -
1923-ban 26.657, - 1924-ben 38.183, - í 925-ben 49.763, - 1926-
ban 69.798, — 1927-ben 56.324 s — 1928-ban 52.706 tonnát, vagyis 
eddig összesen 319.425 tonnát. 

27. A Brat<=féle szénbányavállalat szénterülete 
Mucsony határában. 

I. FÖLDTANI VISZONYOK. 

a) Réfeglani adatok. 

A BRAT-féle szénterülef Mucsony községtől ÉNy-ra terül el, ahol a 
középső miocén helvétien emeletbeli rétegek s ezek fölött a pleisztocén 
kavicspárkánysík szerepelnek. A rétegsor, amelyet főképen a táró tár fel, a 
következő: 

Az alsó széntelep alatt sárga, csillámos, kavicsos homok fekszik, 
amely kövületmentes. Rátelepszik az alsó széntelep, amely átlag 40 cm 
vastag. Fölötte 7'5 m meddő rétegösszlet következik. Ez a meddőcsoporf 
uralkodólag barnásszürke palás agyagból áll, beléje az alsó széntelep fölött 
kb. r 10—1 '20 m-re kövületes réteg telepszik, amelyben Psammobia 
(Psammocolá) Labordet BAST., Mytilus Haidingeri M HORN., Potamides 
(Pirendla) moravicus M. HORN., POÍ. (Clava) bideniaius DEFR. fordulnak 
elő. A fenti rétegcsoport felső részében, a felső széntelep alatt, néha 
ennek közvetlen fekvőjében, néha attól 20—30 cm-nyi homokréteg által 
elválasztva 50—80 cm vastag ostreapad telepszik. Ez a pad a feltárások 
EK-i részein jól kifejlődött, míg nyugatabbra, nevezetesen a nyugatibb 
vetődésen túl, mint külön réteg már nem szerepel. Itt a felső telep fekvő
jében, a vetődés közelében zöldesszürke homokot falálunk, amelyben Osirea 
példányokat s ezenkívül a Potamides (Clava) bideniaius DEFR. példányait 
gyú'jthefjük. 
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Ezután következik a felső 60—70 cmmyi 
barnaszéntelep. Ez a telep úgy vastagsága, mini 
kísérő rétegeinek kövületeinél fogva a sajókazincí 
(Gazdasági Szb.), alacskai, f.*nyárádi 70 cm*es 
telepnek felel meg. A telep közvetlen fedőjében 
a nyugati vetődéstől nyugatra 70—80 cm*nyi 
oslrearéteg látható. Fölötte néhány m*nyi barna 
agyag fekszik, majd e fölött néhány ujjnyi 
congeriás réteg, fölötte néhány nvnyi agyag, 
majd vékony oslrearéteg s végül az alsó con* 
geriaréteg fölött 2*50 m*nyire újabb congeriás 
réteg lép fel 3 ujjnyi vastagságban, amely úgy, 
mint az előbbi, a Congeria clavaeformis KRAUSS 
héjaiból épült fel. Ezek fölött szürke homokos 
agyag következik, amelyben helyenkint a Me* 
retrix (Cordiopsis) islandicoides LAM. kagylófajt 
találjuk meg. A középső miocén rétegeket a táró 
nyílása körül, a BRAT*féle téglagyár agyaggödré* 
ben jól feltáriák és pedig szürke agyagot és 
sárga homokot; az agyagba itt az Osírea cras* 
sissima LAM. kagylófajnak kb. 1 dnvnyi padja 
telepszik. Ezek a rétegek a felső széntelep fölött 
7*5—10 menyire fekszenek. A középső miocén 
rétegcsoport fölé a p l e i s z t o c é n korú kavics 
és kavicsos homok párkánysík fekszik 165— 
170 m i. sz. f. magasságban. 

6) A szerkezel. 
A szénferületeí vetődések járják áí. Az 

első vetődés a táró nyílásától 160 m*re ÉNy-ra 
lejtő, EÉK—DDNy*i csapású vetődés, amely* 
nek mentén 18 m az elmozdulás. Ettől K felé 
250 m távolságra a másik ÉK—DNy*i irányú, 
DK felé lejtő, 60°.*os lejtésszögű vetődés követ* 
kezik. A két vetődés közt felemelt rög van, -
amelynek réiegei kb. K felé lejtenek 3—5°- kai. -
Az utóbbi vetődés mentén a rétegek 6 m*rel -u 
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lejjebb zökkentek. A vetődésfői K felé 230 m*re lép fel az eddig ismert leg* 
keletibb vetődés, amelynek mentén a rétegcsoporf 10 m-rel süllyedt lejjebb. 
Az utóbbi táblák rétegei is általában K felé dőlnek 3—r°-kal. A széntelepek 
e vetődések következtében hol a táró szintje alatt, hol fölötte, részben pedig 
annak szintjében fekszenek. (L. a 34. ábrát). 

II. A SZÉNBÁNYÁSZAT. 
TÖRTÉNETI ADATOK. 

BRAT JÁNOS 1912*ben téglagyára telkén kút ásással 6 m mélység* 
ben 70 cm*es szénfelepen hatolt át. Néhány fúrás mélyítése után lejtős* 
aknát hajtott a felepre 6 m szintkülönbséggel. Eljutva az első vetődésig, a 
mélyebben fekvő széntáblát 1916. augusztusáig — egy kis rész kivételé* 
vei — lefejtette. A jelenlegi tárót 1914*ben kezdte, hogy vele az első 
vetődésen fúl lévő teleprészeket feltárja és lefejtse. Ennek segélyével feltárta 
a következő két vetődés közt lévő rög felepét s a következő táblát, majd 
eljutva a 10 m*es vetődésig, az azon túl lévő teleprészre ereszkét hajtott. 
A táró hossza 1925*ben T00 m körül volt. 1922. szeptemberétől 1924. 
közepéig a LANDAU cég vette bérbe a szénterületef, de 1924. óta meginf 
BRAT J . folytatja a bányászatot. A szállítás ma is tengelyen történik. 

A SZÉNTELEPEK ÉS AZOK MINŐSÉGE. 
A szénferület nagysága 120 kaf. hold. Egyelőre két telepet tártak fel, 

amelyek T'5 m*nyire vannak egymástól. Ezek közül csak a felső, 60—TO 
cm vastag telep érdemes a fejtésre. Számítani lehet még mélyebben egy, 
esetleg két telep jelenlétére. A feltárt széntelep aránylag jó minőségű. Vál* 
lapok elég ritkásan szeldelik, törése darabos. A forgalomba kerülő szén 30%*a 
darabos, 40°/o*a kockaszén és 30%*a dió és porszén. A szén színe és 
karca barna, hosszú, sárga lánggal ég s elégése után porszerű hamu marad 
vissza. DR. EMSZT K. m. k. fővegyész a táró ereszkéjéből 1924. LX. 18*án 
gyűjtött áflagmintát a következő eredménnyel vizsgálta meg: 

100 súlyrészben van: Kísérleti fűtőérték: 3009 kalória 
C 32*51 °/o Számított fűtőérték: 2938 kalória 
H . 2'90 
n S, hamu és H20*mentes anyagokra 
" 13 04 átszámítva: 
N . 1-12 C 65-58 °/o 
S 221 H 5S5 
Hamu 28-41 O 26-31 
HaO . 1981 N 2-26 

100-00 °/o 100-00 °/o 
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A raktározhatóságra nézve adaf nincs. 
A 70 cm*es szénfekpeí ezidőszeriní a Mucsonyíól ÉNy-ra lévő BRAT> 

téglagyár telkén ÉK felé hajtott táróval művelik, amely kb. 135 m t. sz. f. 
mag.*ban nyílik s amely 1925-ben kb. 700 m hosszú volt. Az elülső 
táblák lefejtése után a harmadik vetődésen túl lévő, lejjebb süllyedt részlet 
feltárása céljából ereszkét hajtottak; a bányaműveletek jelenleg már itt folynak. 
A szénterülef előnye, hogy kedvező helyen, község mellett, országút mentén 
s vasút közelében fekszik; előnyös a fejtés alatt álló telep főiéjének kemény. 
szilárd volta s előnye, hogy ezenkívül még_ejak-gsgllegJcéi-széalelep. feltá*-
ricárr lelii^ feTneny. Hátránya a feltárás alatt álló., lelép vékony _volta_s_a 
ieAp keménysége, amely sok robbantószert^emészt^és ,így_a fejtést megdrág^a. 
Meg kell' )egygzrTém itf, ~Kogy a feltárt két telep közül az alsó, 40 cm-es 
telep vékonysága és részint a laza, omló főíéje miatt ezidőszerint fejtésre 
nem érdemes. 

Eddigelé a következő szénmennyiséget fejtették le: 1912-től 1919-ig 
30.721, - 1919-ben 3.030, - 1920-ban 4.437, - 1921--ben 3.337, -
1922-ben 4.360, - 1923-ban 8.691, - 1924-ben 7.621, - 1925-ben 
2.221, — 1926-ban 2.732, — 1927-ben 4.645, — 1928--ban 4.024 tonna 
összesen: 75.920 tonna szenet. 

A termelési adatokat részben a „Bányászati és Kohászati Lapok"-ban 
közzétett hivatalos adatok, részben a BRAT JÁNOS úr által szolgáltatott adatok 
alapján közlöm. 

28. Az „Edelényi Kőszénbánya Vállalat" 
bamaszcnferületev Edelény határában. 

•I. FÖLDTANI VISZONYOK. 
a) Rétegtani adatok. 

Edelény környékén, a fiatalabb harmadkori üledékek fekvője az e tájon 
ismert legrégibb képződménycsoport, a felső k a r b o n mészkő. É-on nagy 
eltérjedésű a Kakaskő és Bordahegy táján; délebbre, a medenceüledékek alól 
csak néhány ponton bukkan ki, úgymint Edelénytől ÉNy-ra 1 km-re a kocsiul 
mentén s a községtől É-ra a Bodva folyó jobbpartján lh 60°-es dőléssel, 
u. n. „Kispince" táján. 

A régi rögökre telepszenek a k ö z é p s ő miocén a l só r é s z é n e k , 
a h e l v é l i e n n e k rétegei. Feltárás alapján ismeretes legalsó rétegei a középső 
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szénfelep és ennek kisérő rétegei. Az Edelénytől Ny-*ra, kb. 1 km*re nyitott 
egykori táróban 191T. XI.*ben a következő rétegsort figyeltem meg. A szén* 
telep fekvőjében szürke agyag volt, amelyben Neritina (Cliihori) picta FÉR. 
és a Meretrix (Cordiopsis) islandicoides LAM. kövüleffajok szerepeltek. A 
szénfelep 1*20—1*30 m vastag s megfelel a disznóshorváti és Rudolf*telepi 
felső telepnek. A telep közvetlen fedője szürke agyag, amelyben a Neritina 
(Clithon) picta FÉR. és a Cardium (Cerastoderma) sociale KRAUSS fordulnak 
elő. Feljebb sárgás agyag következik, majd a szénteleptől mintegy 6 m*re 
az egykori légakna tanúsága szerint homokos kavicsréteg következik, amely 
vizet vezet. A rétegcsoport dőlése DK*i (9h 5°) kb. 5°-nyi volt. Az erre 
következő magasabb rétegcsoportot, minthogy feltárások nincsenek benne, 
egyelőre nem ismerjük. 

Az említett tárótól, illetve szénelőfordulásfól D-re, a LáncUvölgy fáján 
ezután egy magasabb széntelep lép fel, amely megfelel a sajószenfpéferi 
Erzsébet-telepnek. Ezt a széntelepet és kisérő rétegeit az Edelénytől DNy*ra, 
a Lánci-völgy alsóbb részén lévő új lejtősakna tárja fel. Iff a szénfelep 
közvetlen fekvőjében kb. 80 cm vastag kagyló és csigahéjakat tartalmazó 
szürke agyag van, amely igen sok, de töredékes Cardium sp. teknőt, 
továbbá gyérebben Ostrea sp. és Neritina (Clithon) picta FÉR. házat zár 
magába. Néhol a szénfelep közveflen fekvőjében 1—2 dm*nyi osfrealencse 
is fellép. A kagylóhéjas agyagréteg alatt szürke agyag s ez alatt zöldes* 
szürke homokréteg fekszik, amelyben kevés víz van s amelyből a vágatokba 
is feljön a víz. 

A felső szénfelep átlag 1 m vastag, amelyből azonban 15—20 cm 
a meddő közbefelepülésre esik. Egy helyen a felső szénpadot 50 cm-nek, 
a meddőt 18 cm-nek s az alsó szénpadot 30 cm-nek mértem le. Nevezetes, 
hogy a meddő közbetelepülés riolitfufából áll, éppen úgy, mint a lászlófalvi 
és a sajószentpéteri felső széntelepnél, amely telepekkel való azonosítását ez 
a körülmény feszi lehetővé. A széntelep közvetlen fedőjében néha osfrearéfeg 
telepszik. Az osfrearéfeg a lejtősakna táján tetemes vastagságú, kb. 8—10 
m*nyi. Az ostrearéteget, amely az Ostrea (Crassostrea) crassissima LAM. 
héjtömkelegéből áll, a lejtősakna harántolja; DNy felé, lencse módjára kiékül 
s a telep közvetlen fedőjében barna és szürke agyagot falálunk. Egy helyütt 
a fedőben lévő barna agyagban elszórtan Neritina (Clithon) picta FÉR. is 
akad s igen elvétve Psammobia sp. héját is találtam. A bányamező 
délibb részein, kb. 25—60 cm*nyire a szénfelepfől vékony, kb. 15 cm*es 
felepecske is fellép, amely azonban délfelé megint elvész. A magasabb 
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rétegékről nincsenek pontos adafok. Meg kell itt jegyeznem, hogy a lejtősakna 
felső részén a széntelep fedőjében lévő 8 m*es ostrearéteg és 3 m*es szürke 
agyag fölött 4 m vastag kvarckavicson s e fölött 6 m*es agyagrétegen 
hatoltak át. 

Edelény környéken két, különböző magasságban fekvő p l e i s z t o c é n 
kavicspárkánysík sorozatot látunk; a magasabbik 180—170, az alacsonyabb 
150—140 m t. sz. f. magasságú. Fel kell említenem itt, hogy a Miskolc— 
tornai vasút építése alkalmával Borsod és Szendrő községek között az egyik 
párkánysík lemefszése alkalmával az Elephas prímigenius BLB. zápfogai és 
csontjai kerültek elő. Ezek f KACHELMANN K. Coburg*hg.*i erdőtanácsos 
magángyűjteményében voltak. Edelénytől NyDNy*ra, a két régi SALAMO* 
NOvrrs»szénbánya táján rétegzett agyagos homok, illetve sajátságos, rétegzett 
löszféleség is előfordul. A Boldva folyó síkján végül az óholocén folyó* 
hordalék terül el. 

6) A szerkezet. 
Az első láróművelet területén a széntelep csapása a feltárt teleprészen 

KÉK~NyDNy*i (16h - 4 h ), dőlése pedig DK*i (9h 5°) 3 -6° volt.l917--ben 
az addig feltárt teleprészen vetődést nem állapítottak meg, tehát nagyobb 
darabon nyugodtan fekvő szénfáblával volt a bányászatnak dolga. Utóbb 
állítólag D és K felé vetődésekhez értek, amelyek mentén a telep lesüllyedt; 
a vetődésekig a telepet lefejtették. A jelenlegi lejtősakna területén a szénfelep 
s kisérő rétegei általában DK*re, 4—5°*kal dőlnek. A csapásirány tehát 
általában ÉÉK—DDNy*i. A feltárt területen a széntelep általában szintén 
nyugodtan, zavartalanul fekszik, vetődést eddigelé itt sem állapítottak meg s a 
fúrások eredményei sem utalnak ezek jelenlétére. 

H A SZÉNBÁNYÁSZAT. 
TÖRTÉNETI ADATOK. 

Az első kutatások 1914*ben kezdődtek. Ez évben MILLER BERTALAN 
tárót hajtott az Edelényfői Nyra lévő völgy jobboldalán. 191T-ben átvette 
a szénjogosítványl SALAMONOVITS, ZIMMERMANN és TÁRSAI edelényi cég, 
amely cég a tárót tovább hajtatta NyDNy*i (15—16h) irányban, kb. a 
csapás mentén mintegy 300 m*re. Mivel ebben a fővágatban a szén beljebb, a 
kibúvás felé haladva silányult, szétporlóvá vált, az előbbitől csekély távolságra 
DK*re új fővágafof hajtottak ki, amely mindvégig jó minőségű szénben 
haladt. A táró nyilasától kb. 100 m távolságban DDNy^i irányban ereszkét 
hajtottak, amelynek hossza 191<\ nov. 3*án 97 m volt. A légvezetés céljára 
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23 m mély légakna szolgált. Ebben a vágaf talpától 6 m-re felfelé homokos 
kavicsrétegből vizet kaptak, amely az üzemre kellemetlen volt. A táróban 
a nagyobb vetődésekig a szénfelepet feltárták és lefejtették; majd a táró 
kimerülése után, 1920. táján az edelényi temetőtől délre új lejtősaknát hajtottak, 
amellyel 80 m<re hatoltak le, de ez a víz és a folyóshomok fellépése folytán 
összeomlott. Ezután a LáncUvölgy táján végeztek fúrásokat s itt kisebb 
területen átlag 24 m mélységben a külszín alatt megállapították a szén jelen* 
létét s erre 1921-ben a jelenlegi lejtősaknát mélyítették. A bányát ezidő* 
szerint az „Edelényi Kőszénbánya Vállalat R. T." műveli. 

A SZÉNTELEPEK S AZOK MINŐSÉGE. 

Az első táróban feltárt szén 1"20—1*30 m vastag, aránylag tiszta s 
elég jó minőségű volt. A szén darabosan tört és meddő beágyazás nem 
volf benne. A temető mellett hajtott, beomlott lejtősakna fáján, a 141 m 
mag. pont környékén ugyanezt az alsó szénfelepef állítólag 30—35 m*re a 
térszín alatt több fúrásban megkapták, úgyhogy az alsó felep nagyobb elfér* 
jedése kétségtelennek látszik. A ma fejtés alatt álló felső telep alatt egyelőre 
még nem állapították meg a mélyebb felep jelenlétét, miután a fúrások 
általában csak a felső telepig hatoltak le; valószínű azonban, hogy az alsó 
telep ide is áthúzódik. 

A LáncUvölgy fáján a jelenlegi lejtősaknában feltárt felső szénfelep 
két padból áll, amelyek összvasfagsága átlag 80 cm; az alsó pad 30 cm, 
a felső pad 50 cm s a kettő közt lévő, meddő rioliftufa vastagsága kb. 18 cm. 
A szén színe és karca világosabb barna, törése darabos; ennek 80%*a 
mint aknaszén és 20°/o*a mint dara* és porszén kerül forgalomba. A szén 
hosszú, sárga lánggal ég s elégése után állítólag porszerű hamu marad 
vissza. A szabadban a bemondás szerint kb. egy hónapig el lehet raktározni. 

DR. EMSZT K. szerint a felső telep szenének elemzési eredményei a 
következők (gyűjtöttem a LáncUvölgyi lejfősaknában 1924. VIII. 29*én): 

100 súlyrészben van: Kísérleti fűtőérték: 3871 kalória. 
C 43-4T °/o Számított fűtőérték: 3f09 „ 
"• * "2 S, hamu és HsOtnentes anyagokra 
° 1 5 ' 9 3 átszámítva: 
N TIT C 68*45 °/o 
S 2-35 H 461 
Hamu . 10-83 O 25"p9 
HaO 23-33 N 185 

ÍOO'OO °/o 100-00 °/o 
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A felső telep megfúrásánál azt tapasztalták, hogy a telep a Lánci- völgytől 
É*ra elvékonyodik és teljesen kiékül; a 101 m mag. pont táján s innét 
Ny*ra, a 161 és 162 m mag. pontok között végzett fúrások már nem 
találták meg a telepet. A feltárások is azt igazolják, hogy ÉNy felé és ÉK 
felé a telep elvékonyodik 70—20 cm*re és egészen ki is ékelődik. Dél* 
keletre ellenben a telep 1 m*re is megvastagszik. A telepet az 1921*ben 
mélyített lejtősaknával tárták fel, amely DDNy*i irányú, 80 m hosszú s 
16°*os lejtéssel halad lefelé. 

A felső telep fejtésének hátrányára szolgál a talpból (és részben a 
széntelepből) való vízhozzáfolyás, amelyet 1924*ben^ kb. 350—400 literre 
becsültek percenkint. A víz fóTeg alTEii fejtési területen jelentkezik. A 
báayaiiz€fflv<!.Adőség~ŝ etmT,̂ mTnTa~ furasokkal megállapították, a telep alatt 
10—13 m vastag vízhatlan agyag s ez alatt folyóshomok következik. Ebből 
fakad fel a bányaüzemvezetőség szerint az egyébként vízmentes, 10—13 m 
vastag közvetlen fekvőn át a víz. Az elővájások még egészen szárazak, de 
4—6 hét múlva már felfakad a talpban a víz. Az üzemvezetőség szerint a 
fejtések alkalmával régi fúrólyukra akadtak; ebből a víz nagy nyomással jött 
fel, még pedig percenkint kb. 600—700 liternyi. Ezt a fúrólyukat, hogy 
vize az üzemet ne veszélyeztesse, cementtel dugaszolták el. 

Eddigelé lefejtettek: 1914-1918. közt kb. 20.000, - 1919--ben 3.348, 
— 1920*ban 7.151, — 1921*ben 6.180, — 1922--ben 12.100, — 1923--ban 
21.421, - 1924*ben 30.727, - 1925.-ben 14.838, - 1926--ban 16.969, 
— 1927*ben 23.405, — 1928*ban 24.399 tonnát, vagyis összesen: kb. 
180.000 tonnát. 

25. A disznóshorváti és Rudolf-telepi barna
szénterület. 

I. FÖLDTANI VISZONYOK. 
a) Réíegíani adatok. 

I. KARBON MÉSZKŐ. 
A szénmedence fenekén az alsó karbon korú mészköveket ismerjük. 

Ezek a mészkövek többnyire sötétszürkék, vagy sárgás*barnás színűek, gyak* 
ran kristályos szövetűek és vékony rétegzésűek, sőt lemezesek. A mész* 
kövek több helyen kibukkannak a külszínre s a fúrásokkal számos ponton 
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megállapították jelenlétüket a széntelepes rétegcsoport alatt. A külszínen a 
következő helyeken fordul elő a karbon mészkő: a Rudabányai völgy 
mindkét oldalán, az ormospusztai bányateleptől D*re, a Rudolf*bányatelep 
É*i végén, az u. n. Kazinci völgy baloldalán, ahol a vékonylemezes kris* 
tályos mészkövet ÉÉNy*i 60°*os dőléssel tárja fel kis kőbánya. A mész* 
kő innét felhúzódik a fedő humuszos • takaró alatt a Kőbányatető DNy*i olda* 
Iára, ahol megint kibukkan, majd áthúzódik a Csonka*völgybe, ahol jelenté* 
kenyebb kiterjedésben van meg a völgy fenekén és oldalain. 

II. MIOCÉN. 
1. KÖZÉPSŐ MIOCÉN ALSÓ RÉSZE: HELVÉTIEN. 

A középső miocén mélyebb rétegei, az alsó telep mélyebb fekvő 
rétegei kevésbbé ismeretesek. Tapasztalás szerint a karbon mészkő fölött, 
mint alapkőzet fölött, az Ella*akna bányaterületén először élénkzöld, többé* 
kevésbbé plasztikus agyag következik, amely fölé zöldes és barnás agyagréfe* 
gek telepszenek. 

Az alsó széntelep alatt 4—5 m*nyire jól rétegzett szürkés és sárgás, 
csíkos homokos agyagot, vagy agyagos homokréteget találunk, amelyben 
cardiumok (Cerastoderma sociale KRAUSS) fordulnak elő. E fölött kb. 3 m 
vastagságú, kövületmentes, zöldesszürke, kemény agyag fekszik, amely az 
alsó telep közvetlen fekvője. 

Az alsó, vagy II. barnaszénfelep vastagsága változó: 1—'3'5 m közt 
ingadozik, néha azonban egészen kiékül, elvész. A széntelepbe néhány 
meddő közbetelepülés ékelődik, ami a telep minőségét rontja. A széntelep 
legfelső része néha el is kovásodoit; az elkovásodást nyilván régi, pliocén* 
kori geysirszerű hévforrások tevékenységére vezethetjük vissza. Az elková* 
sodás lencseszeríí; vékony szalaggal kezdődik, 2—5 dm*re is megvastagszik, 
majd megint elvékonyodik s elvész; többnyire 4—5 m*nyi hosszúságban és 
szélességben, de néha 15—20 m hosszúságban is megfigyelték. A disz* 
nóshorváti Ella*akna területének nagyobb részen megvan az alsó telep, a 
a fúrások és feltárások tanúsága szerint azonban egy kisebb területen hiány* 
zik, nevezetesen azon a helyen, ahol a medencefeneket szolgáltató karbon 
mészkő kissé közelebb jut a felszínhez. A Rudolf*telepi bányamező nagyobb 
részén pedig ez a telep nem fejlődött ki; nevezetesen az É*i részén, ellen* 
ben a D*i, kb. 1/s részén megvan. 

Az alsó széntelep közvetlen fedője általában néhány cm*nyi barnás* 
feketés palás agyag, amely 0 5 m*ig megvasfagodhatik s amelyben nagy 
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számban fordulnak elő a Brachydontes taurínensis BON. példányai, ezen
kívül gyérebben még apró Hydrobia*szetű csigák, fovábbá a Poiamides 
(Clavá) bidentaius DEFR. összenyomott, rossz példányait is megtaláljuk. E 
fölött kb. 80 cm*nyi, barnásszürke, rétegzett agyag következik, amelynek 
egyes rétegei bőven tartalmaznak kövülethéj*löredékeket, köztük néha ép 
kagylókat is. Az ép teknők s a héjtörmelékek főleg a Cardium (Cerasto* 
derma) sociale KRAUSS fajhoz tartoznak. A réteg vastagsága a fúrási nap* 
lók szerint kb. 0*5—1*6 m; én 80 cm vastagságban láttam feltárva. Fölölte 
3'50—8'40 m vastagságú, kevés kövületet tartalmazó agyagréteg követke* 
zik, amelyre homok telepszik 4'30—16 m vastagságban. Ez a homok 
vizes. Magasabban, az I. telep alatt kb. \'5 m távolságra kb. 4—5 m*nyi 
szürke agyag következik, amelybe helyenkint kövületben igen dús rétegecs* 
kék ékelődnek; ezek némelyikéből úgyszólván kizárólag a Mereirix (Cordi-
opsis) islandicoides LAM. kagyló ismeretes, míg más rétegben az említetten 
kívül a Cardium (Cerastoderma) sociale KRAUSS és Poiamides sp. is elő* 
fordul. Az I. telep közvetlen fekvőjében, a Rudolf*telepi területen kb. 1 '5 m* 
nyi zöldesszürke agyag fekszik. 

A felső, v. I. (congeriás) széntelep kb. 30 m*nyi függélyes távolságban van 
az alsó teleptől, de ez a távolság néha 15 m*re is csökken. A felső széntelep 
1'80—2" 10 m*nyi, tiszta és jó minőségű, úgy a Rudolf*telepi, mint az Ella* 
aknai szénterülefen kifejlődött. 

Az I. telep közvetlen fedője congeriás márgaréteg, amely tömve van 
a Congeria clavaeformis KRAUSS héjainak millióival. Alárendelten iti-oíi 
oslreateknő is akad benne. Ez a réteg, amely kitűnő főte, kb. 1'20—1'50 m 
vastag s az egész bányaterületen mindenütt előfordul. Fölötte 3—4 m*nyi 
kékesszürke, csillámos agyag következik, kevés kövülettel, illetve inkább 
kövülettöredékekkel. 

A Mária*táróban a szénfelepet egy helyen lemérve 1T2 m vastag* 
nak találtam. A széntelepben a főiétől számítva 76 cm*re ujjnyi vastag rioliftufa 
beágyazás van, amelyet réselésre használnak fel. A telep fedője congeriás 
márga, lelve a Congeria clavaeformis KRAUSS héjaival. Ennek vastagságát 
1—2 m*nyinek tapasztaltam. E fölött a szürke agyagot láttam, benne a 
Cardium (Cerastoderma) sociale KRAUSS és Buccinum sp. fajokkal. A 
széntelep legfelső részében néhol kisebb congeriamárga lencséket figyeltem 
meg, amelyek 3—4 m hosszban és a közepükön 1—2 dm vastagságban 
lépnek fel. 

Meg kell itt jegyeznem, hogy a M. Kir. Földtani Intézet gyűjíemé* 
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nyébcn számos jó megtartású Unió példány van, amely a disznóshorváfi 
bányából származik, SÁRKÁNY KORNÉL 1903. évi ajándékaként. Á bá* 
nyák bejárása alkalmával, sajnos, nem sikerült ezt, az Unick tömege* 
sebb fellépésével jellemzett réteget megtalálnom; ezidőszerint, úgy látszik, 
ez a réteg nincs feltárva. Az ormospusztai analógiákat számításba véve, 
valamint azt a körülményt, hogy a kövületek az Intézet cédulája szerint a szén* 
telep fedőjéből származnak (ami alatt csakis a felső telep érthető), az 
Unió borsodiensis n. sp. s a kíséretében számos Congeria clavaeformis 
KRAUSS a felső telep fedőjében, a teleptől mintegy 1—2 m*re lévő szürke 
agyágban fordulnak elő. Magasabban uralkodólag sárga homok következik, 
amelyhez szürke és sárga agyag is csatlakozik. A külszínen az árkokban, 
vízmosásokban többnyire ezeknek a felső rétegeknek feltárásaival találkozunk, 
amelyek kövületekben igen szegények. 

2. A FELSŐ RIOLITTUFA ÉS A LIGNITTELEPES RETEGÖSSZLET. : 

(FELSŐ MIOCÉN). 
A helvétien rétegcsoportra nyilván diszkordánsan települve, helyen kint 

a fiatalabb rioliftufa takaró megmaradt foszlányait találjuk. Az alig 10 m 
vastagságúra becsülhető réteg előfordul a Disznóshorváttól ÉK*re lévő domb* 
tetőn, ahol kőbánya mélyül bele, a RepelnUpusztától Ny*ra, a domboldal* 
ban, északabbra, a 263 m mag. pont körül, majd a Kazinci völgy balolda* 
Ián, a Kőbánya*lető DNy*i oldalán, a 248 m mag. pont táján, majd észa* 
kabbra a Zubogó*tető gerincein és tetején. Északabbra, a Pilis*hegy K*i 
oldalán látjuk a riolittufát a dombszegélyen kibukkanni. 

A Csőn ka*völgytői K*re, a Császfa*puszta táján, részben iőle 
i\y*ra fiatalabb, főleg agyagos réfegösszlet is előfordul, amely lignittelepeket 
is közbezár. Ez a rétegcsoport a keletebbre ismeretes edelényi Coburg her* 
cégi lignitterületnek közvetlen folytatása s mint amazt, nyilván ezt is a 
szarmata emeletbe lehet helyezni. A császta*puszfai lignit és kisérő rétegei 
helyzetüket tekintve a felső riolittufa alá utalandók. 

III. PLIOCÉN. 
PANNONIAI-PONTUSI EMELET. 

A dombtetőkön és gerinceken, részben a helvétien rétegek és részben 
a riolittufa fölött látszólag konkordáns, de valójában párhuzamos diszkordáns 
településsel a pliocén rétegcsoporfja következik. Ez a rétegcsoport durva* 
szemű, sárga kvarchomokból és kvarckavicsból áll a szóbanforgó területen, 
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amely réfegcsoport a környéken ismeretes pliocén üledékeknek valószínűleg 
mélyebb színfáját, tehát a pannóniai emelet mélyebb szintjei képviseli. Saj* 
nos, kövület nincs benne. Előfordul a Pilis*hegy tetején, a Kőbánya*fefőn, 
ahonnét lehúzódik a Kazinci* és Csonka*völgyek közt lévő gerincekre. 
Megvan még a Disznóshorvát és Rudolf*telep közé eső Gedő-hegy fete* 
jén is. 

6) A szerkezet. 

A széntelepes rétegcsoport a Rudolf*feIepi bányamező területén ÉNy 
felé általában emelkedik, D felé lankásan lejt. Az egész réfegcsoport gyen* 
gén gyűrődött. Amint a bányászat megállapította, helyenkinf mintegy föld* 
alatti kúpokat lehet kimutatni, amelyek körül a rétegek (szénfelep) mintegy 
köpenyszerűleg terülnek el; másutt viszont — a kúpok között — teknő* 
szerű bemélyedések alakulnak ki. Ilyen kúpszerű felemelkedést eddig hármat 
észleltek a Rudolf*felepi bányamezőn és azokat valószínűleg térszín alatti kar
bon mészkőrögök felemelkedése eredményezhette. A felkúposodások táján 
a rétegek (széntelep) minden égtáj felé dőlnek, az uralkodó lejtés azonban, 
mint említettem, a DK*i (8~10h) 2—8°*nyi. 

Az Ella*akna bányamezejének területén szintén felemelkedő, térszín 
alatti mészkőkúpot állapítottak meg a fúrások által. A kúpon a II. telep 
hiányzik s településében, úgy látszik, ehhez a kúphoz fog idomulni. Ott* 
létemkor, 1924*ben ez a rész még nem volt feltárva. A rétegek (a II. 
szénfelep) csapása és dőlése az Ella*akna bányamezején igen változó; úgy 
látszik, az alapot adó karbon mészkő domborzatához alkalmazkodik. Az 
uralkodó dőlés a DK*i, de D*i, DDK*i, DNy*i, Ny*i, K-i, sőt ÉK*i 
dőlést is mértek. Figyelemre méltó, hogy a dőlésnek ezt a változatosságát a 
felső telepen már nem lehetett észlelni. 

Az Ella*aknától ÉNy*ra ÉNy—DK*i irányú háttá emelkedik fel a 
II. széntelep, amelytől ÉK*re és DNy*ra lejt. Az akna K*i folytatásában 
a szénfelep eleinte Ny felé esik, majd ismét emelkedik. Az É*i irány vágat 
fáján a mészkúphoz közel, az irányvágatlól ÉK*re DNy*i dőlés, az irány* 
vágat tengelyében D*i s tőle ÉNy*ra DK*i irányú dőlés mutatkozik. 

Az előzőleg gyűrt széntelepes rétegcsoportot v e t ő d é s e k szeldelik; 
helyenkinf ritkán, egymástól nagyobb távolságra. De néhol sűrűn következnek 
egymás mellett, ez utóbbi azonban ritkább eset. A vetődések iránya ural* 
kodólag EK—DNy*i, a függőleges elmozdulások általában kicsinyek, rend* 
szerint 1—3 m*nyiek s ennélfogva a szénbányászatot nem befolyásolják. 
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A vefődések, amint ezt a bányászatnál jól észlelhették, lassan, észrevétlenül 
kezdődtek, nagyobbodtak, majd ismét elvesztek. A bányaterület ÉNy*i ré* 
szén azonban az uralkodó kis vetőktől eltérőleg ÉK—DNy*i irányú na* 
gyobb vetődés lép fel, amely DNy*on észrevétlenül, kis elmozdulással kez* 
dődik, majd ÉK felé gyorsan nagyobbodik, úgyhogy az I. sz. lejtősaknával 
szemben már 6 rri, a II. lejtősakna irányával szemben már 40 m a vetődés 
következtében előállt függélyes eltolódás. 

Az uralkodó ÉK—DNy-i irányú vefődések lejtési iránya többnyire 
DK*i, 40—50°*os, de néha ellenkező, ÉNy*i irányú lejtésű. Ha az előbbi 
irány uralkodik, egyszerű lépcsős vetődések sorozatát látjuk; míg ha közben 
a DNy*i dőlésű vetődés lép fel, akkor a két ellenlejtes irányú vetődés kö* 
zötf lesüllyedt árokrészlefet találunk. (L. a 35. ábrát). 

Kivételesen jelentkezik az említett uralkodó dőlési irányra merőlegesen, 
ÉNy—DK*iirányban haladó, ÉK*i lejtésű vetődés is, amely az I. sz. akna* 
tói Ny*ra fordul elő, lejtése .40—45°; de ez eddigelé csak egy esetben 
vált ismeretessé. 

H. A SZÉNBÁNYÁSZAT. 
TÖRTÉNETI ADATOK. 

A disznóshorváfi barnaszénbányászat egyike a legrégebbieknek a sajóvölgyi 
medencében. Legelőször megemlékezik róla 186f*ben REITZ F. (2lni), majd 
1878*ban HANTKEN M. (óaoe—7), aki felemlíti, hogy 18f6*ban 29.900 q 
szenet termeltek ki. MATTYASOVSZKY J . 1882*ben (15ss) azt irja, hogy a 
disznóshorváfi a vidéken a legrégibb bánya. A Rudabányai völgy baloldalán 
három táró volt hajtva, amelyek közül akkor csak egy volt művelés alatt. 
A tárók, a torkolat kivételével ácsolat nélkül valók. 

A régibb szénbányászatról azonban pontosabb leírás nem maradt 
vissza. A topográfiai s a bányatérképek alapján tudjuk, hogy a Rudabányai 
fővölgy jobboldalán, Disznóshorváttól ÉÉNy*ra a KoméMáróval, délebbre az 
Emiiia*aknával s a községtől Ny*ra a PáUíáróval a felső telepet tárták fel 
és fejtették, a fővölgy baloldalán pedig, a községtől D*re a Remény*akna 
s É*ra pedig az Ó Remény* és Üj Remény*táró segélyével pedig szintén 
a felső felepet fejtették. 

Az itteni szénbányászat első kimerítőbb ismertetését KALECSINSZKY S. 
szénmonográfiájában olvashatjuk (II102—3), amelyben főleg a vegyi elem* 
zések fontosak. Ujabban, beküldölt adatok alapján részletesebben leírta PAPP 
K. a disznóshorváfi szénbányászatot (19788). 
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Eredetileg a SÁRKÁNY családé volf a szén* 
terület s ez a család bányászkodoft itt 1905*ig, 
amikor a „Borsodi Szénbányák Részvény* 
társasága" bérbevette a területet. Ekkor hajtották 
a Mária*fárót a felső széntelepre a községtől 
ÉNy*ra. 1905*ben kezdték az első fúrásokat 
mélyíteni Rudolf*lelep környékén s a fúrások 
eredménye alapján hajtolták 1908*ban az I. és 
II. sz. lejtősaknákat az I. telepre. A Mária* 
táró közelében 1917*ben kezdték hajtani a II. 
telepre az Ella*lejtősaknát, amely 1923. májú* 
sában készüli el. 

A SZÉNTELEPEK ÉS AZOK MINŐSÉGE. 

A z a l só szén t e l ep vastagsága az 
Ella*akna bányamezején változó: V2—3'5 m 
között ingadozik. A telep szene szép, de egy, 
kél, vagy három meddő közbefelepülés lisztáta* 
lanítja. A meddőt már lehetőleg a fejlésnél el* 
különítik. Ahol egy meddő beágyazás van, ott 
az kb. 10—30 cm*nyi. Egyik munkahelyen pl. 
a következő szelvényt mértem: a felső szén* 
pad 90 cm, alatta 10 cm meddő szürke agyag 
betelepülés, ez alatt az alsó szénpad 1 "32 m. 
A délnyugati részeken már három meddő be* 
ágyazást találunk. A XXII. sz. fúrólyuknál a 
felső, 30 cm*es kovásodott szénteleprész alatt 
65 cm szén, alatta 26 cm meddő agyag, 40 cm 
szén^ 15 cm barna agyag, 20 cm szén s végül 
a fekvő következett. 

A szénfelep legfelső része néha néhány 
dm (0—0T m) vastagságban elkovásodotí. Ez 
az elkovásodás lencseszerűen jelentkezik, több* 
nyire 4—5 m hosszúságban és szélességben, 
de néha jóval nagyobb kiterjedésben is. Néha a 
felső, elkovásodotí rész alatt kb. 10—15 cm*nyire 
egy második elkovásodotí rész is következik. 
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A telep felső szénpadja hasadozottsága révén általában kevés vizet is 
tartalmaz, amely a meddő agyagbetelepülés felső lapján gyenge vizszivárgás 
alakjában lép ki, úgyhogy ennek következtében a munkahelyek rendszerint 
kissé nedvesek. Megjegyzendő itt. hogy az utóbbihoz hozzájárul az is, hogy 
a talpból is szivárog fel víz, továbbá, hogy a vetődések mentén s a fúró* 
lyukakból a felsőbb homok és kavicsréfegekből is szűrődik le víz, ami a 
bánya nedvessé tételét elősegíti. 

Az alsó telepet sűrűn átjárják az elválási lapok, úgyhogy belőle íúl* 
nyomólag apróbb szén termelhető. A termelt szén kb. 20— 25%*a darabos, 
60%*a aknaszén s 10%»a porszén. 

Az alsó telepet az utóbbi időben kizárólag a Disznóshorváttól ÉNy-ra 
lévő Ella*lejtősakna segélyével fejtették, amely 1923. májusában készült el; 
ezidőszerint azonban az üzem szünetel. A Rudolf*telepi bányaterületen egyelőre 
csak fúrásokkal van helyenkint jelenléte megállapítva. 

A fe lső s z é n f e l e p vastagsága 1'80—2'10 m, átlag 2 m*nyi; 
meddő közbetelepülés nincs benne, mindössze iffcott akad benne a telep 
közepe táján néhány mm*nyi fehér riölittufa csík. A szén jó minőségű, az 
elválási lapok távolabb állanak egymástól, tehát nagyobb, darabos szén nagyobb 
mennyiségben termelhető. A szén darabosan törik. A kitermelt szénnek kb. 
35—40%*a nagyobb, darabos szén, kb. 55%*a rostált aknaszén s 10%-a 
porszén. Nyáron az u. n. „cséplési szenet" termelik, amely darabos és 
aknaszén elegyéből áll. A porszenet a barcikai villamos központban s a 
téglagyárakban használják fel. A kitermelt szén a szabadban csak rövid 
ideig, legfeljebb egy hónapig raktározható. Ez időn túl a szén, miután vizét 
veszti, felleveledzik s mind kisebb darabokra hull szét, sőt könnyen tüzet is 
fog. A szén színe és karca barna, hosszú, sárga lánggal ég, elégése után 
porszerű hamu marad vissza. 

A II. vagy a l só s z é n t e l e p b ő l a disznóshorváti Ella*aknában 
1923. IX. 12»én gyűjtött szénmintám vegyi elemzése a következő ered* 
ménnyel járt (elemző: SŰRŰ JÁNOS): 

100 súlyrészben van: Kísérleti fűtőérték: 3601 kalória 
c 42'86 °/o Számított fűtőérték: 3861 kalória • 
TT %")\ 

_ S, hamu és HaO*mentes anyagokra 
*"* 15*83 átszámítva: 
N * . 0*81 C 68*34 °/o 
S 5*09 H 512 
Hamu 16*10 O 25*24 
HaO 16*10 N 1*30 

100*00 % 100*00 °/o 
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A z L, vagy fe l ső s z é n l e l e p b ő l a Rudolf*felepi II. sz.lejtős* 
aknában 1924. VIQ. 29*én gyűjtött átlagszénminta vegyi elemzése a követ* 
kező eredménnyel járt (elemző: FINÁLY ISTVÁN): 

100 súlyrészben van: Kísérleti fűtőérték: 3864 kalória 
C 44T8 °/o Számított fűtőérték: 3950 „ 
" ^'86 S, hamu és HaOnnentes anyagokra 
O 13'93 átszámítva: 
N 0-9r C TO-48% 
S 2"92 H 60r 
Hamu '. . . . . . '. i r i 9 O 2P92 
H Í O . 16-35 N f53 

100-00 °/o 100.00 °/o 

Az I., v. felső telepet fejtette a Mária*láró s erre a telepre hajtották a 
Rudolf*telepi I. és II. sz. lejtősaknát. 

A legfe l ső , a rioliftufával kapcsolatos fiafalabbkorú (ede 1 ény i, 
c s á s z t a*púsz t a i ) l i g n i t t e l ep minőségére vonatkozólag egyelőre 
pontos adatokkal nem rendelkezünk. A szóbanforgó (QROBER*) területen 
kb. 1—2 m*nyinek és minőségileg gyengének, lignitszerűnek vehetjük ezt 
a telepet. 

A s z é n t e l e p e k k i t e r j edése . A II., v. alsó telep Disznós* 
horváttól ÉN*yra és Ny*ra, az Ella*akna bányamezejének legnagyobb részén 
megvan; a feltárások s a fúrások tanúbizonysága szerint kisebb területen 
azonban hiányzik. Egyes helyeken a fúrásokkal a fekvő mészkőre, illetve 
az arra közvetlenül rátelepült rétegekre jutottak anélkül, hogy a II. telepet 
átfúrták volna. A feltárások kb. 600 m*re az Ella-aknától löbbé*kevésbbé 
plasztikus, zöldszínű agyagrétegre jutottak, amely az itteni tapasztalafok 
szerint a karbon mészkő fölött fekvő neogén rétegcsoport legalsó tagja. A 
karbon mészkő i. i. ezen a tájon a térszín alatt felemelkedő kúpot alkot, 
amelyen a IL telep kb. 200—300 m szélességben hiányzik. 

Az alsó telep a Rudolf*telepi bányaterületnek csak a déli, kb. Va 
részén fejlődött ki. Az északibb részeken az említett földalatti mészkőgáttól 
ENy*ra csak az I. telep van meg s a fúrások ezalatt mindenütt a fekvő 
mészkőre jutottak, a II. telep nélkül. A délibb részeken a II. telep vastag* 
sága átlag 2 m. így a Gedő*hegyen s D*re a szomszédos területeken mind 
a két szénfelep megvan s D felé, a szomszédos területeken, mint az u. n. 
„Alsó rét"*en szintén meglesz, bár az itt fúrással még nincs felkutatva. 

Az L, v fe lső s z é n t e l e p a Rudabánya—disznóshorváti fővölgy 
jobboldalán a völgy talpa felett lévő fekvésben, a dombok felső részén 
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jelentékeny kiterjedésű területen megvolt, úgyhogy az aránylag könnyű és 
olcsó fáróbányászaftal lehetett azt leművelni. Igen kedvező üzemi és fejtési 
viszonyok voltak itt, sem a víz, sem egyéb kedvezőtlen körülmények nem 
léptek fel zavarólag. Ma már az említett régi tárókon kívül, a Mária*fáró 
segélyével itt úgyszólván az egész felepet lefejtették. Északon, a Kazinci 
völgy felső részén lévő tanyák táján a felső széntelep kiékül. Ettől északra a 
fúrások csakhamar a fekvő mészkőre jutottak. A fővölgytől K*re, a Rudolf* 
telepi terület táján az I. telep majdnem az egész területen kifejlődött volt. 
Kivétel a Rudolf*felepÍ bányateleptől É ta , a völgy baloldalán lévő részlet, 
ahol a II. sz. lejfősaknával szemben a karbon mészkő bukkan ki. Ez a 
mészkő földalafii gát gyanánt ÉK felé húzódik át a Csonka*völgybe, ahol 
megint a napfényre bukkan nagyobb kiterjedésben. Az I. telep a mészkő* 
rögre felhúzódik s iff kiékül. A gerincen csekély mélységben a felszín alatt 
a fúrások a mészkőre jutottak. A Rudolf*telepi legészakibb házak alapozá* 
sakor, illetve ezek kútjainak mélyítésekor azt tapaszfalták, hogy itt a szén* 
telep már csekély mélységben megvan a külszín alatt. 

Egyébként figyelembe kell venni, hogy a régibb (a Remény*tárók) és 
újabb fejtések következtében a terület Ny*i részén a dombok alatt s délfelé 
a szénjog határig már jelentékeny mennyiséget lefejtettek. Ezzel szemben É 
és K felé e telep nagy területen még érintetlenül fekszik. A II. sz. lejtős* 
akna tájától a Csonka*völgybe áthúzódó földalatti mészkőgáttól DK*re eső 
területen a fővölgy baloldalán csak a magasabb részeken van meg a felső 
széntelep; itt, mint szó volt róla, inkább az alsó széntelep fejlődött ki 
nagyobb kiterjedésben. 

Az I. telep feltárása és lefejtése céljából hajtották a disznóshorváti 
Mária*tárót, amelyet ezidőszerint már véglegesen beszüntettek, miután az 
általa elérhető szénteleprészeket már majdnem mind lefejtették. Rudolf*telepen 
az I. sz. telep lefejtésére mélyítették az I. és II. sz. lejtősaknákat. Az I. sz. 
lejtősakna szája 17T2 m t. sz. f. magasságban nyílik s ÉNy*i irányban 
120 ni hosszúságban 14°*kal lejt 150'5 m t. sz. f. magasságig. E hosszon 
át a lejtősakna az I. sz. széntelep fedőjében haladt s a 150'5 m t. sz. f. magas* 
ságban belejutott a széntelepbe. Innét a főfeltáró és szállító vágat egyenesen 
ÉNy felé, általában a széntelep mentén halad, amelyet egészen kicsi vetődések 
zavarnak meg; tehát a főszállífóvágat helyenkint emelkedik, helyenkint lefelé 
lejt, lefutása hullámos. (L. a 35. ábrát). Az I. sz. lejfősakna által dér* 
hető feleprészek nemsokára lefejtetnek s a lejtősakna megszűnik. A II. 
sz. lejtősakna nyílása 173'5 m t. sz. f. magasságban fekszik s É N y i 
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irányban, 120 m hosszúságban meddőben, az I. telep fedőjében halad. 
146T m t. sz. f. magasságban elérve a szénfelepet, a főszállífóvágat ÉNy*i 
irányban halad tovább, épúgy, mint az előbbi, szintén hullámosan, a 40 
m*es határvetőig. 

A legfe lső , f ia ta lkorú (edelényi) l ignif te lep a fulajdonképeni 
disznóshorváti és Rudolf*felepi szénterületen ismeretlen; ellenben a császta* 
pusztai (GRöBER'féle) területen, amely az edelényi COBURQ hercegi szén* 
területhez csatlakozik, már részben megvan. Ezt a telepet Császfa*puszfa 
mellett kis lejtősaknában 1922*ben fel is tárták; de az akna csakhamar megint 
megszűnt. A környéken néhány fúrással megfúrták a felepet, a külszín alatt 
kb. 20—26 m*re, állag 1'90 m vastagságban. A telep az edelényihez 
hasonlóan állítólag gyengébb minőségű, lignifszerű volt. A felepef feltárva 
nem volt alkalmam látni. 

BAUMANN bányamesfer közlése szerint a császta*pusztai lejtősakna 32 m 
hosszú volt, a feltárt telep összvasfagsága 2T2 m s belőle a tiszta lignit 
1 '12 m*nyi volt. A telepben kb. 5 cm meddő (valószínűleg agyag) bet e* 
lepülést lehetett látni. A telep fekvője állítólag zöld agyag s a fedője szürke 
agyag volt. Ugyanezt a felepet BAUMANN szerint innét ÉNy*ra a Császfai* 
hegy 284 m*es mag. pontja közelében fúrf fúrólyukban a külszín alatt 21 m 
mélységben hatolták át. Ez a telep tehát errefelé a dombtetők felső részében 
még jelen van. 

A felső (v. I.) telep fejtésénél kedvező körülmény annak nyugodt 
fekvése és kitűnő főféje, továbbá, hogy víz alig van a bányában. A 25 m 
hosszú, 2 m széles és 2 m magas zsompban 24 óra alatt összegyűlt vizet 
(mintegy 50—60 m8*l) 1924*ben naponta 8 órai szivattyúzással távoli* 
fofták el. 

Az alsó (v. II.) telepnél nem voltak oly kedvezők a viszonyok. A 
telepből nagyobb, darabos szenet kisebb mennyiségben lehetett termelni, több 
meddő közbefelepülés tisztáfalanífofta a felepet s a víz a telepből, a fekvőből 
s a fedőből kissé nagyobb mennyiségben szivárgott össze, továbbá a tele* 
pülés az említett felkúposodások következtében korántsem volt egyenletes. Az 
említett kisebb nehézségek azonban nem voltak olyanok, hogy azok aránylag 
könnyűszerrel legyőzhetők ne lettek volna. Fel kell itt említenem még azt 
is, hogy a felszín alatt rejtőzködő, a E. telep szintjébe felemelkedő karbon 
mészkőrögök esetleg nyomás alatt álló karsztvizet tartalmazhatnak, ami a 
bányára nézve, egy ilyen mészkőrög vigyázatlan feltárása esetén, esetleg 
vízveszélyf jelenthet. 
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Eddigelé lefejtetlek: PAPP K. (19?88) szerint 1883— 1910*ig 620.348. 
A bánya üzemvezetőség közlése szerint pedig 1910*151 1919. év végéig 
az Ella*aknából 405.415 Ionnál, s a Rudolf.-telepen 1,068.997 tonnát, 
összesen 1,474.413 tonnát, 1920*lól 1928. év végéig pedig a kél telepen 
a következő volt a termelés: 

192(M>an 
1921 . 
1922 „ 
1923 „ 
1924 „ 
1925 „ 
1926 „ 
192r „ 
1928 » 
Összesen: 

Ella'akna 
28.267 tonna 
26.799 
25.642 
53.517 
37.302 

7.593 

M 

n 

n 

» 
n 

üzeme megszűnt 

179.120 ti 

RudolfVteiep 
90.134 tonna 
84.625 „ 

111.568 „ 
107.906 » 
110.780 „ 
101.737 „ 
81.916 » 
83.985 , 
93.061 „ 

865.712 „ 

összesen kitermeltek tehát a két telepen 1928. végéig 3.139.593 tonna szenet. 
Fel kell említenem még, hogy a Kazinci völgy felsőbb részén lévő 

tanyák mellett, a szénferület legészakibb csücskén a legújabb időben 
(1927—28) GRÜNWALD és SCHWARZ bányavállalkozók kisebb területen 
feltárták a felső széntelepet akna és táró segélyével. Ezen a területen mint* 
egy 70—80.000 tonnára becsülték az itt lévő barnaszénmennyiségef. 

30. A Hevesi és Czeisler<*féle szénbánya szén* 
területe* Disznóshorvát határában. 

I. FÖLDTANI VISZONYOK. 

A szóbanforgó szénterülel a „Borsodi Szénb. R.*T." disznóshorváti 
Ella*aknai szénferületének közvetlen D*i folytatása s ezért az általános föld* 
tani viszonyokat illetőleg az ott elmondottakra utalok. A bányában fel van 
tárva a felső, v. I. (congeriás) széntelep, amelynek közvetlen fekvője 60—70 cm 
barnásfekete szénpala, amely alatt zöld agyag következik. A széntelep 
1*50—1*60 nvnyi s 1—2 vékony, néhány mm*nyi agyagos betelepülés fordul 
elő benne. A telep fedője 2—3 m vastag congeriaréteg, amelyet a Congeria 
clavaeformis KRAUSS héjainak sokasága épít fel. A réteg legalsó lapján a 
Mylilus cfr. Haidingerí M. HORN. kicsi, rossz megtartású példányai van* 
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nak s a congeriarétegbe egyes vékony, szürke agyagrétegek is közbefelep* 
szenek, amelyekben sűrűbben a Cardium (Cerasiodermá) sociale KRAUSS 
s elszórtan a Mereírix (Cordiopsis) islandicoides LAM. és a Neritina (Clithon) 
picia FÉR. fordul elő. A congeriaréteg fölött szürke agyag telepszik, amely* 
ben igen elszórtan van kövület. 

A sze rkeze t . A széntelep és kisérő rétegei K felé dőlnek, kb. 
3—7°*kal. A felső széntelep, amelyet fejtettek, zavartalanul feküdt; mind* 
össze a táró elején, a nyilastól kb. 45 m*re volt benne kisebb, 1'50 m*es 
É—D*i irányú s K*re lejtő vetődés, amelynek mentén a K*re fekvő tábla 
kissé mélyebbre, a táró talpa alá süllyedt 

36. ábra. 
Szelvény a Hevesi és Czeisler»féle disznóshorváti szénterületen keresztül. 

1. Középső miocén rélegcsopprt széntelepekkel. 2. Patakalluvium. 3. Hányó. 

II. A SZÉNBÁNYÁSZAT. 

TÖRTÉNETI ADATOK. 

A Hevesi*CzeisIer cég először az ormospusztai bányakoloniáfól kissé 
DK*re eső területen hajtott 1920*ban tárót DK*i irányban, amellyel az alsó 
szénfelepet tárta fel, A bányászati viszonyok azonban itt igen kedvezőtlenek 
voltak a sok víz és a nagy nyomás miatt, valamint a szállítás nehézségei 
miatt, úgyhogy a táró üzeme csakhamar, 1922*ben megszűnt. Sokkal nagyobb 
szerencsével tárta fel a cég a Disznóshorváf községtől Ny*ra eső szabadon 
maradt szénterülefef. Itt a vasúti vonal közelében a domboldalban 1922. 
július 22»én táró hajtását kezdték meg kb. 157 m f. sz. f. magasságban s 
azt Ny*i irányban kihajtva, ez év szept. 26*án 230 m hosszú volt. A telepet 
azóta feltárták s lefejtették. A táró közelében a barcika—rudabányai vasúti 
vonalból kiágazásf létesítettek s hozzá rakodót építettek. 
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A SZÉNTELEPEK. 
Fejtés alaff állott a felső (I.) szénfelep, amely 1'50—1'60 m vasfag 

volt s 1—2, néhány mm*nyi meddő betepülés volt benne. A telepet el* 
válási lapok nem szeldelték íúlsűrűn, úgyhogy darabosabb szenet is termel* 
hetfek belőle. Minőségre nézve teljesen megegyezett a disznóshorváti felső 
széntelep minőségével, tehát ezt illetőleg az ott elmondottakra utalok. A 
felső telep az említett disznóshorváti felső telepnek közvetlen déli folytatása 
és végződése, amely a községtől Ny*ra eső dombnak csak a legfelső 
részén van meg, aránylag kis területen. 

A felső telep alatt 40—50 m*re várható a szóbanforgó területnek ismét 
csak kisebb részén az alsó széntelep, az Ella*aknai széntelep D*i folytatá* 
sakénf, kb. 2 m vastagságban. Ez a telep minőségileg kétségkívül gyengébb 
lesz az előbbinél. A D*i részeken a fekvő karbon mészkő bukkan ki s amint 
az a disznóshorváti területen ismeretes jelenség, a jobban felemelkedő alap* 
hegységkúpok körül tetemes szélességben hiányozni szokott az alsó telep s 
amellett valószínű, hogy az alaphegység felé elvékonyodik és elmeddősödik. 

Eddigelé lefejtettek 1920*ban 250, — 1921--ben 4.753, — 1922*ben 
10.210, - 1923*ban 20.286, - 1924--ben 24.630 s 1925*ben kb. 20.000 
tonnát, 1925. végéig összesen kb. 80.000 tonnát. 

31. Az ormospusztai állami barnaszcnferüleh 

I. FÖLDTANI VISZONYOK. 

a) Réleglani adatok. 

Az ormospusztai barnaszénferület a „Borsodi Szénb. R.*T." disznós* 
horváti szénterületének É*i folytatásában, nagyjából a vasút mentén levő 
karbonkorú mészkő kibukkanástól É felé a Sárhíd*pusztáig terjed, Ny*on 
a Bérchtgy gerincéig, K*en a Kopasztefő gerincéig terül el. 

1. KARBON MESZKÖ. 

A környék legrégibb képződménye az alsó karbonkorú, sötétszürke, 
sokszor szericites mészkő. A külszínen ez a kőzet Ormospuszta bánya* 
teleptől D*re, a Rudabányai völgy mindkét oldalán kibukkan a miocén ré* 
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tegek alól. A rög északi oldalán söféfszürke, sőt feketeszínű, kristályos szö
vetű a mészkő; a völgy baloldalán, D*re vékonyréfegzésű, szürke kris* 
lályos mészkövei látunk, a Ny*i oldalán pedig ezekhez fehér, néha sárgás 
vagy barnássárgás, márványszerű kristályos mészkő is csatlakozik. A mészkő 
dőlése uralkodólag DK*i (9h ), de egyéb irányok is mutatkoznak. A kőzetet 
repedések (paraklázisok) sűrűn átjárják, egyes hasadékokat fehér kvarctelérek 
töltenek ki. A kőzetet kőbányákban fejtik, főleg útburkolási célokra. 

2. ALSÓ MIOCÉN (BURDIQALENI EMELET.) 
A karbon csoportra közvetlen rátelepülő, illetve az e tájon ismeretes 

legrégibb medenceüledékek az alsó miocénbe helyezhetők. Ez a rétegcsoport 
főleg zöldesszürke homokos agyagból áll, amely kőzettani kifejlődés dolgában 
emlékeztet a királd—velezdi, egercsehi-vidéki és Salgótarján-vidéki alsó miocén 
rétegcsoporfnak egy részére. A külszínen ez a rétegösszlet nem ismeretes. 

Ezt a rétegcsoportot eddigelé az alsó széntelep fekvőjében, a szén* 
terület DK*i részén csak egy fúrással (a XIII. sz. fúrás) fúrták meg, kb. 
50 m vastagságban; de fel kell tételeznünk, hogy a szóbanforgó szénterület 
alatt nagyobb elíerjedésű s hogy a szomszédos területekre is áthúzódik. 
Ezenkívül tudtommal még Kuriltyánban fúrták meg ezt a rétegösszletef. 

A XTTT. fúrás tanúsága szerint legalul, ahol a fúrás félbemaradt, 
kissé csillámos és agyagos zöldszínű homok volt, amelyet 5'60 m vastag* 
ságban fúrtak meg. E fölött 20*30 m vastag zöldesszürke agyag, majd 3"30 
m*es hornokkőréteg következik. Erre 17"60 m vastag zöld, homokos agyag 
és részben mészkőtörmelékes zöld agyag következik, amelybe egy vékony, 
0'6 m*es, hasonló összetételű, de meszes kötőszerű, keményebb konglome* 
rátumpad telepszik. Ezekre 4*80 m*nyi homokkő, majd erre kövületmenfes, 
zöld, kissé homokos, csillámos agyag következik 11'30 m vastagságban; 
majd fölöttük telepszik az alsó széntelep. 

Megemlítem, hogy az I. sz. légakna táján lemélyífett I. sz. fúrás s a 
XIV. fúrás az alsó széntelep alatt közvetlenül szintén zöldesszürke és 
zöld agyagot állapított meg. Fontos körülmény, hogy e fúrások az alsó 
riolitíufa jelenlétéről, amelyet az alsó széntelep fekvőjében várhattunk volna 
s amelyet Kuriltyánban egy ponton bányászalilag tényleg fel is tárlak, nem 
emlékeznek meg. Lehetséges, hogy ezen a területen eredetileg sem képződött 
ki a rioliltufa, de még valószínűbb, hogy az alsó miocén elején bekövet* 
kezett denudációs időszak e területről megint eltávolította a már lerakodott 
rioliflufát. 

19* 
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3. KÖZÉPSŐ MIOCÉN (HELVÉTIAI EMELET). 

Az alsó miocén rélegcsoport fölölt következik a középső miocén réteg* 
csoportja és pedig annak megállapítható legalsó réfegösszlete: az alsó szén* 
telep és kísérő rétegei. 

Az alsó széníelep közvetlen fekvője zöldesszürke, kövületmentes agyag ; 
e fölé telepszik 1—2 dm-es szénpala, majd az alsó, vagy II. széntelep, 
amelynek vastagsága 3—6 m között ingadozik. Ahol vastagabb, ott több 
és vastagabb meddő beágyazás telepszik beléje. A vastagabb meddő be* 
ágyazások száma három, amelyek négy szénpadra osztják a széntelepet; 
helyenkint négy meddő betelepülés öt szénpadra. Ezenkívül még vékonyabb 
meddő betelepülések is vannak benne. Az alsó telep szelvénye a II. sz. 
lejtősaknában 1924*ben a következő volt: alul 1—2 dm szénpala, e fölött 
a 80 cm alsó szénpad. Erre fehér—fehéresszürke riolittufa beágyazás követ* 
kezik, amely 3—6 cm vastag. E fölött a második szénpad következik, 
átlag 1*40 m vastagságban. Fölötte bamásszürke, csúszólapos, meddő palás 
agyag következett kb. 37—40 cm vastagságban; erre átlag 90 cm tiszta, 
jó minőségű harmadik szénpad következik, amelyre 0*80—1*00 m vastag 
palás agyag telepszik, ez részben gyúlékony és .bápy t̂üzej is okozott már. 
E fölöjt_a 0*60—0*8(1 m. tiszta negyedik szénpad, majd 30—40 cm*nyi 
tisztátalan szénpad, e fölé 12—40 cm*nyi szürke agyag s végül a felső, 
ötödik szénpad következik 1*20—1*30 m vastagságban. 

Az alsó széntelep fölött kb. 12—15 m vastag szürke, csillámos, 
homokos agyag következik. Ennek legalsó, a széntelep közvetlen fedőjében 
lévő része néha barnaszínű, 1—2 m vastagságú s kövületeket tartalmaz; 
nevezetesen: a Cardium (Cerasfodermá) socidle KRAUSS töredékeit. 
Az agyag felső része szürkeszínű s néha kissé homokos. Elszórtan ebben 
is előfordulnak kövületek, mint a Cardium (Cerasfodermá) sociale KRAUSS. 
Néha, mint pl. a VI. sz. fúrólyuknál a széntelep fölé közvetlenül vé* 
kony ostreapad is telepszik. Erre F—15 m*nyi szürke homokösszlet követ* 
kezik, amely vékony, laza homokkő betelepülést is zár közbe s egy része 
kb. 2 m vastagságban, a felső részekben agyagossá válik. A homok a leg* 
alsó részében vizet tartalmaz. Kövületek igen gyéren akadnak benne, ilt*ott 
cardiumok és osfreák. 

A homok fölé vastag osírearéteg telepszik. Ez néhol csak 1—2 m, 
de másutt 6—8 m*re is megvastagszik, tehát szokatlan vastagságú. Kétség* 
telén, hogy tekintélyes kiterjedésű vízszintes irányban is. Eddigelé főkép a 
XIV. fúrásból s a II. sz. lejtősakna tájáról ismeretes, továbbá a völgy bal* 



( 2 8 9 ) BORSOD—HEVESI SZÉN* ÉS LIGNITTERULETEK 2 9 3 

oldalán a XII. sz. fúrásból. Az ostrearéieget az Osírea (Crassostrea) 
crassissima LAM. héjainak tömkelege építi fel. 

Az osfrearéleg fölött 6—10 m*nyi vastagságú szürke, kissé homokos 
agyag következik, amely már a felső szénlelep fekvője. Ebben az agyagban 
kövületek bővebben fordulnak elő. így a Cardium (Cerastoderma) sociale 
KRAUSS, a Mereírix (Cordiopsis) islandicoides LAM., Potamides (Pirenella) 
moravicus M. HORN., Buccinum (Hebra) hungaricum n. sp., Naíica (Naiicina) 
caíena DA COSTA var. helicina BR. stb. A felső széntelep alatt kb. 1 '50 m* 
nyire kövületdús réteglap van, melyen az említett fajokat nagyobb mennyi* 
ségben szedhetjük össze. Az I. telep fekvőjében, a talp alatt kb. 2 m*re 
hallenyomatok is előkerüllek. Erre következik az I. vagy felső barnaszéníelep 
(congeriás telep) átlag 2 mvastagságban.Közvetlen fedője060—0'80—l m, 
sőt néha 1*5 m*nyire is megvastagodó tömör congeriaréteg, amely kizárólag 
a congeriahéjak (C. clavaeformis KRAUSS) tömkelegéből áll. A tulaj donképeni 
congeriapad fölött szürke agyag következik 7—8 m vastagságban, amelynek 
alsó részébe a congeriapad fokozatosan átmegy. Az alsó 1—2 m*nyi agyag* 
rétegben kövületek bőven vannak; különösen gyakoriak benne még a 
Congería clavaeformis KRAUSS héjai, továbbá előfordulnak még benne a 
Cardium (Cerastoderma) sociale KRAUSS, Potamides {Pirenella) moravicus 
M. HORN., Buccinum (Uzita) obliquum HILB., Lamna fog.1 A kövületes 
elegyesvizi rétegekbe, a széntelep felső határától kb. 1—2 m*nyire vé* 
kony, alig 1/t cm*es édesvízi réteg telepszik, amely kizárólag egy új Unió faj 
rossz megtartású példányaiból áll. Ezenkívül még az említett Congería is 
társul hozzájuk. Ugyanez az Unió faj, amelyet Unió borsodiensis n. sp. 
névvel illetek, Disznóshorváton, Mucsonyban és Perecesen is előfordul. 
Kissé magasabban, a széntelep fölött, kb. 5—6 m*nyire az egyik rétegben 
hallenyomalok és vázrészek kerülnek elő. 

Az agyag fölött kb. 8—10 m vastagságban zöldesszürke homok, 
homokos agyag és részben sárga csillámos homok következik; ennek felsőbb 
részében kövületek kissé bővebben akadnak, mint pl. Meretrix (Cordiopsis) 
islandicoides LAM. teknői. A homok fölött egy ostreapad következik, amely 
2—4 m vastagságú. Az I sz. lejtősaknának ÉK*i főfeltáró vágatából hajtott, 
u. n. baloldali kutafóvágatában 2 m vastagságúnak észleltem. Ez az ostrea* 
réteg is főleg az I. sz. lég* és lejtősakna környékén fejlődött ki. A II. sz. 

1 Ormospuszián a bányaüzemvezetőségi irodában lévő kis gyűjtemény tanúsága 
szerint a Mytilus Haidingerí M. HORN. kagylófaj is előfordul, azonban én magam a bányá
ban e fajt nem találtam meg s az említett leletek pontos lelőhelyét, rétegét sem sikerült meg* 
tudnom, úgyhogy nem tudom ezidőszerint, hogy ez az érdekes kagylófaj melyik rétegben honos. 
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légakna s a XHI. sz. fúrás fáján hiányzik. Ezt a padot az Ostrea (Crass* 
osirea) crassissima LAM. faj teknőinek nagy tömege építi fel. Az ostrea* 
pad fölött 10 m-nyi szürke agyag következik, amelyben főleg a Mereírix 
(Cordiopsis) islandicoides LAM. kagylófaj fordul elő. E fölött az I. sz. 
légakna szelvénye szerint szürke, magasabban sárga homok következik 6 m 
vastagságban, erre 2 m-nyi világosszürke agyag, majd megint homok követ* 
kezik kb. 16 m vastagságban. E fölött már valószínűleg a pannóniai eme* 
leibe sorozható 3 dm*nyi durvaszemű kavicson és 12 m*nyi szürke és sárga 
agyagon hatolt át a légakna. 

Meg kell jegyeznem, hogy a szóbanfogó rétegsor az I. sz. lég* és 
lejtősakna környékére vonatkozik és hogy azoktól kissé nagyobb távolságra a 
fúrólyukak tanúsága szerint már változás áll be a rétegsorrendben, ami ele* 
gyesvízi és sekélyfengeri üledékeknél várható és könnyen érthető. Egyes 
rétegek elvékonyodnak, sőt kiékelődnek, mások megvastagszanak s közben 
új rétegek lépnek fel (lásd az I. tábla 2. szelvényét). 

Az ormospusztai szénferülel külszínen a helvétien emeletnek nincsenek 
jó feltárásai, a felszíni málladéktakaró meglehetős vastag s a szálban álló ré* 
fegekel jól elfedi. A fővölgy baloldalán azonban néhol kibukkanni látjuk 
rétegeit. így Sárhíd*puszfálól K*re sárga homokot találunk, amely fölött 
osirearéteg van , ez utóbbit még a Török*völgy alsó részén is követhetjük 
felfelé egy darabig. Másik jó feltárását nyújtja az Ormospuszfától K*re lévő 
kis homokgödör. Itt néhány m vastagságú szürke homok fölött kb. 1 m*nyi 
osfreapad látszik, amely az Osirea gingensis SCHLOTH. és az O. (Crassosirea) 
crassissima LAM. héjaiból áll. Ez az előfordulás azért fontos, mivel köz* 
vétlen közelében, alig pár száz m*nyire már a pannóniai emelet képződ* 
menyeit találjuk. Délebbre a Kopaszhegy Ny*i és D*i oldalán találjuk a 
helvétien sárgás agyagot a szőlőkben feltárva. Majd még délebbre, a karbon 
mészkőrög É*i oldalán, a régi CzEisLER*féle tárótól kissé délre, az itt lévő 
árkokban ostreapadra bukkanunk, amely az Ostrea gingensis SCHLOTH. és 
az O. (Crassosirea) crassissima LAM. leknőiből épült fel. Ez az ostrearéteg, 
amelynek kíséretében kvarckavics van, a II. széntelep fedőjében fekszik. 

4. FELSŐ MIOCÉN, FELSŐ RIOLITTUFA. 
A rioliffufáf a már leírt minőségben és aránylag csekély (5—10 m) 

vastagságban a dombok tetején és oldalában faláljuk fel. így előfordul Sárhíd* 
pusztától DNy*ra, egy kis kőbányában feltárva s föle DK*re, ahonnét 
lehúzódik Ormospuszta mellé; a pusztától K*re nagyobb fejtésben tárták fel. 
Fellép továbbá a Kopasz*hegy tetején kis foltban. 
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5. PLIOCÉN, ALSÓ PANNÓNIAI (PONTUSI) EMELET. 
A helvétien rétegcsoporf fölött franszgredálva találjuk az alsó pannóniai 

(pontusi) emeletbeli rétegeket, nevezetesen a sárga homokból és kvarcka* 
vicsból álló rétegösszletet, amely a délibb részeken a dombok és gerincek 
felső részén és tetején fordul elő. Északabbra azonban, a helvétien réteg* 
csoportnak lejjebbvetődése következtében mind nagyobb tért foglal el a kül* 
színen, úgyhogy Sárhíd*pusztától északra, a mai völgvek beárkolódásai fölött 
csakis a pannóniai üledékeket faláljuk. Az ide tartozó rétegeket figyelhetjük 
meg a Rudabányai völgy jobboldalán lévő területeken: a Magoshegy— 
Bérchegy—Radványtető vonulatában, a völgy baloldalán pedig a Kopasz* 
tető—Ormostető—Török*oldal vonulatában. 

Jó feltárása látható e rétegeknek a Török*völgy jobboldalán lévő kis 
homokfejtésben. Itt alul szürke agyag fekszik, amire néhány m*nyi fluviafilis 
rétegzésű szürke homok telepszik, amely délebbre barnássárga homokkőbe 
megy át; ezek fölött ismét szürke agyag következik. A legjobb feltárást 
azonban az Ormospusztától K*re eső BR. RADVÁNSZKY*téglagyár agyaggödre 
nyújtja.1 Itt legalul, a tulajdonképeni agyaggödrön már kívül, a völgy felé 
sárga homok és laza homokkő van feltárva, amelybe szürke agyag is közbe* 
telepszik. Ezekben a rétegekben még Ostrea cserepeket leltem, tehát ezek 
még határozottan helvétien emeletbeliek. A fölöttük következő rétegek jelenleg 
nem látszanak, mivel a magasabbról lerogyott és lehullott anyag, mint lejtő* 
törmelék teljesen elfedi. Az első látható réteg szürke agyag, 2—3 m vastag* 
ságban. Erre 1 dm*nyi sárgásbarna agyagmárga, majd 1 m*nyi szürke 
homok, ezután 70 cm*nyi jól rétegzett sárga agyag, e fölött 3 m*nyi szürke, 
feljebb szürkéssárga agyag következik. Fölöttük 2—3 cm*nyi fehér, porló 
mészmárga, majd 2—3 cm barna—barnássárga kövületben dús márga telepszik. 
Fölfelé aztán 0'2—1 m szürke és sárga agyag, majd 0'5—OT m szürke 
és szürkéssárga, durvaszemű kvarchomok következik, amelyek fölött azután 
még néhányszor agyag, homok és homokkő váltakozását figyelhetjük meg. Leg* 
magasabban azután a dombtetőn kvaickavics hever. Az említett, kövületben 
dús rétegben a következő fajok fordulnak elő: Melanopsis Síuri FUCHS 
igen jó példányokban, biztosan meghatározható alak. Ezenkívül még egy 
apró Planorbis sp. és egy nagyobb Melanopsis sp. erősen összenyomott 
példányai. 

Felemlítem, hogy az igen gyengén sósvízi, majdnem édesvízi üledék* 
1 E rétegeket már MATTYASOVSZKY is a pannóniai emeletbe sorolta (1586), bár kövüle

tekkel nem igazolta a kort. 
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csoport fáciese igen kis lávolságon belül is gyorsan válfozik, az egyes réfegek 
gyorsan kiékülnek s helyettük mások lépnek fel. Ez áll különösen a tégla* 
gyár felsőbb rétegeire, ahol kis távolságra más, illetve eltérő rétegszelvényt 
figyeltem meg. Kissé délebbre az általam felvett szelvénytől, az említett kövületes 
réteg alatt másik kövületes réteg, egy barna agyagréteg jelentkezik nagyobb 
Melanopsis fajnak (visz. a M. Martiniam FÉR.) rossz megtartású, lapított 
példányaival. Felemlítendő az is, hogy az itt leírt téglagyári gödörbeli réteg* 
összlet az Ormospuszta melletti helvétien homok és riolitfufa előfordulás köz* 
vétlen közelében s velők egy szintben fekszik, közöttük tehát, vetődést 
kell feltételeznünk. 

b) A szerkezel. 
A kissé gyűrődött szénferületef vetődések járják át, amelyek iránya a 

medencében uralkodó ÉÉK—DDNy*i irány. A vetődési síkok lejtése 
részben DK*i, részben ÉNy*i 50—7D°os s amint az az I. tábla 2. szelve* 
nyéből látszik, részben a lépcsős vetődéses szerkezet szerepel, részben pedig 
egyes táblák árokszerűen lejjebb süllyedtek, egyesek pedig sasbércszerííen 
felemelkedtek. A vetődések általában kicsinyek: 1—4 m*esek, amelyek a 
szénterület összefüggését kevéssé zavarják meg s így egyes nagyobb kiterjedésű 
széniáblák zavartalanul fejfhetők.Van azonban nagyobb, 15—20, sőt 30 m*es 
(a XTV. fúrás táján) függélyes elmozdulású vetődés is. Az uralkodó vető* 
dési irányra merőlegesen haladó vetődések is fellépnek, de igen alárendelten. 
Nagyobb árkos lesüllyedést mutattak ki a II. sz. lejtősakna táján. 

Az egymással párhuzamosan haladó vetődések közé foglalt széntáblák 
szélessége 40 m és 385 m között váltakozik. A réfegek (széntelepek) dőlése 
az egyes táblákban hasonlóképen változó; a délibb részeken uralkodólag 
ÉNy*i, az északibb részeken pedig általában DK*i, úgyhogy nagyjában 
medenceszerű képet nyújt a terület szelvénye. A dőlés foka 0—6° közt 
váltakozik, kivételesen meredekebb ennél. 

Az ormospusztai szénterület É*i részén, a Sárhíd*puszta felé egy 
tekintélyes, eddig ismeretlen nagyságú vetődés van, amely a széntelepes 
rétegcsoporfot egyik fúrás tanúsága szerint nagy mélységre levetette. 

H. A SZÉNBÁNYÁSZAT. 
TÖRTÉNETI ADATOK. 

Az ormospusztai barnaszénről legelőször MATTYASOVSZKY JAKAB (15SS) 
emlékszik meg 1882*ben, aki a következőket írja: „az ormosi pusztán van 
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egy szénkibukkanás a patakmederben. Kuíafóakna a völgyben, közveflenül 
balra az útfél s a rudóbányai vaspályától. Az akna mélysége 12 méter; 
egy kagylópad áttörése után 9 m mélységben, 2 m vastag széntelep tárafott 
fel, mely kissé a völgyfenék felé hajlik." 

Egy, a m. k. Földtani Intézetben lévő irat tanúsága szerint 1905*ben 
Ormospuszfa gazdaságban egy meglévő kútban fúrást végeztek, amely szén* 
telepet haránlolf. Az irat szerint a meglévő 9 m mély kút kővel volt kifa* 
lazva s a falazás alatt a következő rétegsor következett: kékesszürke agyag 
15'67 m, kagylós agyag 0'8 m, I. széntelep 1*31 m, kavics 0*8 m, II. 
szénfelep 4*08 m. A vizet a 80 cm*es kavicsrétegből nyerik. 

190r*ben a magyar államkincstár a báró RADVANSZKY örökösöktől az 
1057 kat. holdat kitevő területen a szénbirtokjogot megvásárolta s a területet 
számos fúrással átkutatta. A bányászat s a bányakolónia építése 1908-ban 
kezdődölt s azóta rendszeresen folyik az üzem. 1913-ban épült ki a barcika— 
ormospusztai rendes nyomtávú vasúti vonal, ami a szén könnyű szállítását 
felte lehelővé. 1917*ben a szomszédos, már régebben lefejtett SARKÁNY*féle 
bányamezőről nagyobb vízmennyiség tört be a bányaműveletekbe, amelyet 
három nap alatt leküzdöltek. 

A szénbányászatról első izben részletesebben PAPP K. emlékszik 
meg (19786). A réfegfani viszonyokat röviden SCHRÉTER Z. (2734) ismertette. 

A SZÉN MINŐSÉGE. 

Jelenleg feltárás és fejtés alatt áll az L, vagy felső íe 1 ep, amelyre 
az I. sz. és II. sz. lejtősaknát hajtották. Előbbi 172'3 m t. sz. f.; utóbbi 189*6 m 
t. sz. f. magasságban nyílik. Mindkettő NyDNy felé irányul és az egyik 
14°30'*es lejtéssel 105 m hossz után 147*8 m-ben, a másik ugyanilyen 
lejtéssel 153*9 m t. sz. f. magasságban érte el a széntelepet. Ujabban az 
I. sz. lejfősaknát 24 m*rel lejjebb mélyítették, a felső telep levetett részének 
nívójába. Jelenleg ezt a levetett teleprészt tárják fel az I., II., ÜL, IV. és 
V. sz. siklókkal. Ez a rész nem összefüggő egész, hanem vetődések négy 
részre darabolják. Minden sikló egy*egy mezőt tár fel. A szén itt igen szép 
és átlag 2*0 m vastag. 

A II. számú lejtősaknából kihajtott déli főszállító nyilamból ereszkét 
mélyítettek szintén egy levetett rész felkutatására és leművelésére. Ebben a 
részben már folyik is a fejtés, azonban igen nagy főtenyomással kell küzdeni 
s a hőmérséklet is igen magas, tudniillik 30 C°*on felüli. 
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A felső széntelep vastagsága áílag 2 m, meddő közbefelepülés nélkül; 
egyenletes vastagságú és minőségű az egész feltárt területen. Közepes minő* 
ségű barnaszén, amely darabosan, kockásán törik, vállapok gyérebben hatják 
át. Csak a vetők mellett apródarabos a szén. A kitermelt szén 45%*a 
darabos szén, 45%*a u. n. „kocka szén" s 10%*a apró és porszén. A 
szén színe és karca barna, hosszú sárga lánggal ég s elégése után vissza* 
maradó anyag poralakú hamu. 

Az ormospusztai barnaszénről eddigelé csak PAPP K. közöl (19786) 
vegyi elemzést és fűtőérték meghatározást. Szerinte a szén (valószínűleg a 
felső telep) fűtőértéke 3r41 kalória. 

DR. EMSZT KÁLMÁN elemzése a következő eredményt adta az 1., 
v. felső telep anyagáról (gyűjtöttem a II. lejtősaknából 1924. VÜL 28*án): 

100 súlyrészben van: Kísérleti fűtőérték: 3929 kalória 
C • 40'!4 °/° Számított fűtőérték: 3T51 kalória 

' > S, hamu és HaOirtentes anyagokra 
O 13*55 átszámítva: 
N T41 C 68T2 °/o 
S 511 H 566 
Hamu 20'4r O 2320 
HsO . . . . . . . 16'Ql N 2-42 

100-00 °/o 100-00 °/o 

A II., v. alsó telepből a II. lejtősaknában gyűjtött átlagmintának 
összetétele, fűtőértéke DR. EMSZT K. vizsgálati eredményei szerint (gyűj* 
töffem 1924. VEI. 28*án): 

100 súlyrészben van: Kísérleti fűtőérték: 3852 kalória 
C 39*18 °/o Számított fűtőérték: 3681 kalória 

" S, hamu és H20*menfes anyagokra 
0 1 3 ' 0 2 átszámítva: 
N T52 C 68-82 % 
S 6.03 H 564 
Hamu 19-81 O 22"8r 
H2O 1T23 N 2-67 

100.00 °/o 100-00 °/o 

A felső telep fejtésénél zavaró körülmények csekélyek. Vízzel nem 
kell küzdeni, az összeszivárgó kis mennyiségű vizet könnyűszerrel el lehet 
távolítani. Néha az I. telep fedőjében lévő homokban van több víz, néha 
ez okoz kisebb kellemetlenséget. így az I. sz. akna északi főszállító vága* 
tában kb. 50—60 m hosszban s a II. sz. akna főszállító vágatában kb. 
60—80 m hosszban tapasztalták ezt. Nyomás ritkán mutatkozik, pl. az I. 
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sz. akna felfárási mezejében az északi IV. sz. siklón két vefődés közt lévő 
feleprészben s néhol a II. sz. akna művelésénél észleltek nyomást, leginkább 
főtenyomást. Jelenleg a II. sz. aknából nyitott D*i főszállífó nyilamból 
kihajtott ereszke táján igen nagy főtenyomással küzdenek s a hőmérséklet 
is magas (30 C°). A termelt szenet úgyszólván kizárólag a diósgyőri állami 
vasgyár és a budapesti állami gépgyár szükségletének fedezésére szállítják. 

Az I. telep alatt fekszik kb. 30—40 m*re a II., vagy alsó szén
te lep , amelynek megvizsgálása a II. sz. lejtősaknával történt. 1924*ben 
alkalmam volt ezt a telepet is megvizsgálni s belőle szénmintát venni. 
Átlag 3 m vastag, de 6 m*re is megvastagszik. Ahol vastagabb, ott három 
meddő beágyazás négy padra osztja és pedig átlag a következőképen: a 
felső szénpad 1 — 1*20 m, a közbetelepülf meddő rétegek vastagsága 10—20 
cm*nyi s a két közbeeső és az alsó szénpad átlag 80 cm-nyi. A bányaüzemvezető* 
ség szerint az alsó széntelep néhol, különösen annak középső és felső szénpadja 
igen szép, de a telep többi része néha jelentékenyen rosszabbodik. Általában az 
alsó szénfelep minőségileg jelentékenyen a felső telep mögött marad s fejtése 
a meddő közbetelepülések miatt nehézségekkel fog járni. Az alsó le]ep_szén*̂  
pala beágyazásai öngyulladásra is hajlamosak^ 1924. ^ le jénJk i s ]^^af^^ 

... sajltr-aHtdy-TriyHffi^^ 
"~aikahriáviatTíagy magasság állott elő s hogy az szabadon ne maradjon, a 
-..főfét beác!3«ltik %""'3% '3'gSőTárra "HarvyT'm^dő között igen sok szén került a 

pa1ás™ é̂TgyazasrTol lsT^^y^^^ő^éS^r^^S!^^^^veÍkeztében fel* 
melegedett és begyulladt. 

Eddigelé lefejtettek PAPP K. (19T86) szerint 1887*től 1910*ig 764.823 
tonnái. 

HOSZTJÁK ALBERT m. kir. bányafőfelügyelő úr közlése szerint 1910-iől 
kezdődőleg 1928. végéig a következő szénmennyiséget termelték ki: 

1910*ben csekély 
1911 „ 2.446 fonna 
1912 „ 3.830 „ 
1913 „ 28.884 „ 
1914 „ 56.401 „ 
1915 „ 80.545 „ 
1916 „ 98.660 „ 
19ir „ 101.029 „ 
1918 103.431 „ 
1919 „ 73.971 „ 

1920*ban 80.392 tonna 
1921 84.720 » 
1922 „ 123.818 „ 
1923 „ 117.797 » 
1924 „ 96.283 „ 
1925 „ 96.385 „ 
1926 „ 119.641 „ 
1927 126.134 „ 
1928 „ 127.142 „ 

Vagyis kitermeltek eddigelé összesen: 1,521.509 tonnát. 
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32. A Waldmann^féle és a vele szomszédos 
szénferülelek Felsőnyárád határában. 

I. FÖLDTANI VISZONYOK. 

A szénterület alapja a k a r b o n képződmények sorozata, amelyek* 
nek kis röge Kurittyántól DK*re, a Szuha*patak baloldalán a külszínre is 
kibukkan. Az itt látható sötétszürke—fekete mészkövet számos kőbánya 
tárja fel. A medencealapzat fölé a medence mélyebb részein az alsó miocén 
zöldesszürke agyagos, kavicsos homok rétegcsoportja telepszik; ezt úgy a 
fúrásokban, mint a lejtősaknában megtalálták az alsó szénlelep alatt. E 
fölé telepszik — néha azonban közvetlenül a kiemelkedő karbon rö* 
gökre — a középső miocén alsó részének, a helvétien emeletnek rétegcso* 
portja, amelybe a barnaszéntelepek telepszenek. A fenti réfegcsoport ösz* 
szetétele a fúrások és a lejtősakna adatai alapján a. következő: az alsó 
miocén zöld, agyagos homok fedőjében 30 cm márgapala s e fölött az alsó szén* 
telep közvetlen fekvőjében 17 m palás agyag van, amely FÖLDES bánya* 
mérnök szerint duzzadó hajlandóságú. A széntelep 4 m vastag, több meddő 
közbetelepüléssel. A lejtősaknában feltárt telep szelvénye FÖLDES szerint a 
következő: a palás agyag fölött 60 cm kissé palás szénpad; benne itf*ott 
kovásodoff lencsék fordulnak elő. Fölötte 30—40 cm*nyi palás agyag, e 
fölött 40—70 cm, átlagban 60 cm vastag igen jó minőségű, kemény szén* 
pad következik, minőség dolgában megfelel a felső szénpadnak. Ezekre 
40—60 cm palás agyag, vagy szénpala (2—3 széncsíkkal) telepszik. Ez* 
után 60 cm*nyi kissé palás szénpad következik, majd 25—30 cm vastag 
meddő palás agyag, amely fölött a 0'80—1'30 m vastag tiszta, jó minő* 
ségű szénpad következik. Ennek a padnak felső részletében, — aránylag 
ritkán — elkovásodolt lencsék vannak, amelyek kb. 2y^2 m kiíerjedésűek 
és 20—25 cm vastagságúak. Ez a széntelep azonos az ormospusztai és a 
disznóshorváti alsó teleppel. 

A széntelep közvetlen fedője ostreapad széncsíkokkal; az osfreapaddal 
együtt, annak fedőjében 10—15 cm*nyi, kövületben dús márgaréteg fordul 
elő. Ebben gyakori a Cardium (Cerastoderma) sociale KRAUSS, ritkább a 
Mereirix (Cordiopsis) islandicoides LAM., az Osírea (Crassosirea) crassis* 
sima LAM., a Potamides (Pirenella) moravicus M. HORN. és a Neritina 
(Cliihori) picía FÉR. A széntelep fölött kb. 25 m vastag szürke agyag— 
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agyagmárga rétegösszlet 
fekszik, amely helyen* 
kint, főleg a felső ré* 
szében homokréiegekkel 
váltakozik. A márgaN 

egyes rétegei kövülete* 
ket dúsabban tartalmaz* 
nak; leggyakoribb kö* 
zöttük a Mereirix (Cor* 
diopsis) islandicoides 
LAM. A márgaréteg* 
csoportot 100 m ferde* 
hosszban harántolták a 
lejtősaknában. 

Az agyagmárga ré* 
fegcsoport fölött homok* 
ból és kavicsból álló 
rétegösszlet következik, 
amelyet a lejtősakna 
59 m ferdehosszban szelt 
át. Ennek a rétegösszlet* 
nek legalján egy—két 
vékony, szilárd, lencse* 
szerű homokkőréfeg van, 
fölötte azután fínomsze* 
mű, laza homok követ* 
kezik, kvarckavicsokkal; 
ez a rétegösszlet vizes. 
A lejtősaknában 48 m 
ferdehosszban haránfol* 
ták. A vizes homok 
fölött zöldes, csillámos, 
kavicsos homokot szel* 
fek át kb. 11 m ferde* 
hosszban, amelynek al* 
só részéből jött a lej* 
tősakna vizének a leg* 
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nagyobb része. A homok*kavics réfegcsoporf fölöff azután a külszínig 
73 m ferdehosszban riolitfufán hafolt kérésziül a lejtősakna. Ennek alsó 
része, kb. 53 m ferdehosszban meglehetősen fínomszemű, lapilliket nem 
igen tartalmazó, a felső 20 m ferdehosszban átszelt része kavicsokat és la* 
pilliket tartalmazó durvábbszemű rioliftufa. Meg kell itt jegyeznem, hogy a 
lejtősaknára vonatkozó geológiai adatok nagyobb részéi — miután magam 1923. 
szeptemberében csak a lejtősakna akkor készen állott felső, riolittufába vágott 
részét vizsgálhattam meg — FÖLDES bányamérnök úr adatai alapján 
közlöm. (L. a 37. ábrát). 

A középső miocén helvétien emeletbeli rétegcsoportja fölött a felső 
miocén felső riolittufa telepszik, amelyről az imént szó volt. A riolittufa 
kisebb rögökben, sávokban mutatkozik, pl. a Radvány*letőlől D felé menő 
völgy baloldalán, a Kővágó*hegy tetején, DNy*i és ÉNy-i oldalán s innét 
É felé több ponton. A riolittufa fölött, illetve néha közvetlenül a középső 
miocén rétegek fölött a p 1 i o c é n rétegcsoportja telepszik a dombok tetején. 
Ez szürke agyagból, szürke és sárga homokból, kvarckavicsból, alárendelten 
homokkőből és konglomerátumból áll; előfordul a Magos*hegy~Bérc-hegy 
s a Kővágó*hegy~Radvány*tefő vonulatában. E felé ez a rétegcsoport mind 
mélyebbre húzódik, úgyhogy a Radvány*fető fáján már nemcsak a középső 
miocén réfegcsoporf, hanem a pliocénnek egy része is a fővölgyek feneke 
alá jut. 

H. A SZÉNBÁNYÁSZAT. 
TÖRTÉNETI ADATOK. 

Felsőnyárád halárában, a községtől K*re a „Magyar Magnezitipar 
R.*T." 1922*ben négy fúrást mélyítletett, amelyek a külszín alall 49—52 m 
mélyen áthatoltak az e tájon ismeretes alsó széntelepen. A terület 1923-ban 
WALDMANN JÓZSEF sajószenfpéteri bányavállalkozó kezébe ment át, aki az 
I. sz. fúrás mellett, a Kővágó*hegy DNy*i oldalán lejtősakna kihajlását 
kezdte meg. A lejtősakna kihajtása meglehetősen nehezen haladt, főképen a 
víz miatt, amely a külszíntől kb. 85 m ferdehossz távolságban feliári ka* 
vicsból és homokból nagyobb mennyiségben tódull az aknába. A percen* 
kint kb. 70 1 vízzel a szivattyúval elégtelenül felszerelt üzem nehezen tudott 
megbirkózni s így a lejfősakna kihajtása a 230 m ferdehosszban elért szén* 
telepig 1925. elejéig farfolf. A felepet ekkor kis részben feltárták, de az üzem 
alig egy év múlva megszűnt. A vasúti alépítmény a BóDY*bányáig kiépített 
rendes nyomtávú vasút folytatásaként elkészült. 



HARMADIK RÉSZ. 

A FELSŐBORSODI LIGNIT* 
TERÜLET. 

A földtani viszonyok áttekintése. 
A sajóvölgyi harmadkori medencének ÍM részén a p l i o c é n b e 

tartozó p a n n ó n i a i (pontusi) eme le t rétegcsoportja terül el, amelybe 
l i g n i i t e l e p e k telepszenek. Régebben az idetartozó lignittelepeket a sajó
völgyi miocén barnaszenekkel egykorúaknak tartották (1. KALECSINSZKY [H259] 
és PAPP K. [19790-791 és 799]) s csak 1923. óta vált ismeretessé vizs* 
gálaiaim alapján azok pliocén kora (27se). 

A lignitvidék földtani felépítése vázlatosan a következő (1. a mellékelt 
földtani térképet a VII. táblán és a 38. ábrái): 

A medence szélein találjuk a p a l e o z ó o s és t r i á s z képződmények' 
bői álló hegységet, amelynek kisebb-nagyobb rögei még a medence területén 
belül is felbukkannak. A paleozóos-mezozoós képződményekből álló hegység 
legrégibb képződménye az alsó karbon (?) kristályos mészkő, amely sárgás, 
barnássárgás, szürke, vagy fehér színű, jól rétegzett; egyes réteglapjai sokszor 
szericilesek. Előfordul Abodtól DNy«ra a Nagycsákány (Garadna)^völgy 
mentén, a szendrői Várhegy—Kis*Somos vonulatában, a Kálvária*hegyen 
és Szuhogytól É*ra, a 265 m mag. pont táján. 

2. Ennél fiatalabbkorú a sötétszürke—fekete mészkő, amely a bükk-
hegységi (Dédes—Nagyvisnyó) karbon mészkövekkel megegyezik s amely 
a fe lső ka rbon a l só r é s z é b e iario/ik. Ez a mészkő a Boldva bal
partján, a Garadna-puszta környékén fordul elő, ahol DK*i 20—50°-os 
dőlésben találjuk padjait. Kis foltokban a pannóniai képződményekből ki
emelkedve, Szendrőlől DNy-ra a „Bánfalvai Kb. Vállalat" ligniibányája 
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közelében is felszínen van még, majd etfől délre, a 194 m mag. ponf fáján 
s végül Szuhogyfól É*ra, a 265 m. mag. ponf táján is a felszínen látjuk. 

3. A fekete mészkőnél valamivel fiatalabb korúnak tekinteném a felső 
karbon agyagpalát és az alárendelten szereplő kvarcitof. Az agyagpalának 
legjobb feltárásait Szendrőlől DK*re, az országút mellett lévő nagy feltárá* 
sokban látjuk, ahol rétegei 30—50°*os dőlésben, néha azonban egészen 
merőleges állásban állanak. Ez a vonulat innét ÉK felé, Galvács irányába 
húzódik át, ahol az „ördögrét" szélén is kibukkan, DNy felé pedig a Boldva 
folyó jobbpartján is megvan a folytatása. Itt az Ivánka*puszfától DNy*ra 
eső párkánysík szegélyén több ponton megtaláljuk az agyagpala kibukka* 
násáf, továbbá egy ponton a 194 m*es mag. pont közelében s a Lipóc* 
völgy felső részén is. A karbonba (?) sorolható kvarciioí és kvarcbreccsát 
végül a szuhogyi Nagyhegy nyugati részén ismerjük. 

4. A lignifferület ÉNy felé való határa a t r i á s z képződményeiből fel* 
épített aggteleki és rudabánya—szenfandrási hegyvonulat.1 Ezt a hegyvidéket 
az a l só t r i á sz werfeni palái (seisi és campili rétegek), a k ö z é p s ő 
t r i á s z dolomitjai és mészkövei s a fe lső t r i á sz karniumí—norikumi 
mészköve építik fel. 

A vetődések mentén letört medenceíerülefen faláljuk a h a r m a d k o r i 
k é p z ő d m é n y e k e t . 

5. Nyugaton Szuhafő, Zádorfala, Alsószuha, Trizs és Ragály kör* 
nyékén az a l só miocén apóka (schlier) képződmények terülnek el. Ide 
szürke és sárga, csillámos*homokos agyag, agyagos homok, alárendelten 
homok és homokkő rétegek tartoznak. Előbbiekben kövületek is előfordulnak. 
így Alsószuha ÉNy*i részén a Marginulina cfr. Behmi Rss. s a Pseud* 
amussium corneum Sow. var. denudaía Rss. faj; Zádorfalától Ny*ra, az 
út mellett lévő feltárás anyagából a Haplophragmium sp. és a Marginulina 
cfr. Behmi Rss. foraminiferafajok, végül Zubogyfól kissé ÉNy*ra szinfén 
a Marginulina cfr. Behmi Rss. faj került elő. 

6. Délebbre, Felsőnyárád, Ormospuszfa és Edelény környékén a 
k ö z é p s ő m i o c é n h e l v é t i e n e m e l e t é n e k réfegcsoporfja ferül el 
a külszínen s végül nagy elterjedésben vannak meg a medence É*i részén 
a p l i océn üledékei. 

7. A p l i o c é n üledékcsoportból az a l só p a n n ó n i a i (pontú* 
si) e m e l e t rétegcsoportja É-on és K*en a karbon—triász rétegekből fel* 

1 PÁLFY M.: A rudabányai hegység geol. viszonyai és vasérctelepei. A m. kir. 
Földtani Intézel Évkönyve, XXVI. k., 2. f., 1924. 
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épült hegység fölé, Ny*on az alsó miocén apóka képződményei fölé, D-en 
pedig a középső miocén rétegei fölé Iranszgredál. 

Az a l só p a n n ó n i a i (pontusi) emelet legalsó tagjának az 
az alapkonglomerátum látszik, amely a rudabánya—szentandrási mészkő* 
vonulat DK*i oldalán fejlődött ki s néhány kisebb*nagyobb folt alakjában 
a külszínen ma is meg van még. így a Nagyhegytől délre, a 243 m mag. 
pont táján, a Nagyhegy DK*i oldalán, Szuhogytól kissé É*ra a lignit* 
bányáknál, a Lipócvölgy baloldalán s végül a Korláthegytől K*re. A kon* 
glomerátum a karbon—triász képződményekből származó mészkőkavicsokból 
áll s kövület nincs benne. Az emelet következő tagja szürke agyagréteg* 
összlet, amelybe alárendelten homokrétegek és lignittelepek is telepszenek. 
Ahol a konglomerátum hiányzik, a lignittelepes rétegösszlet a legalsó réteg* 
csoport. Rudabánya, Szuhogy, Szendrő, Galvács és Abod környékén a 
ligniftelepes csoport többnyire közvetlenül a karbon és triász képződmények* 
bői álló hegységre telepszik, a Ny*i részeken pedig, Szuhafő, Trizs és Imola 
Iáján, az alsó miocén rétegek fölött találjuk azokat kisebb*nagyobb, az eró* 
ziótól máig megkíméli részletek alakjában. 

A lignittelepek általában nem nagy kiterjedésben és nem állandó 
vastagságban fejlődtek ki, amint azt például a középső miocén barnaszén* 
felepeinknél ismerjük Azokkal ellentétben a lignittelepek egyes, ez időben 
meglévő mélyedésekben alakultak ki s így ma számos kisebb*nagyobb 
medenceként vagy teknőkénf vannak előttünk, amelyekben az egyes telepek 
a közepükön vastagabbak, a széleiken pedig elvékonyodnak. 

A p a n n ó n i a i (pontus i ) eme le t m a g a s a b b r é t e g ö s s z * 
l é te uralkodólag homok, alárendelten agyag és homokkő rétegekből áll. 
Ezt a rétegcsoportot ismerjük általában á Szuhogyi völgytől és Rudabánya* 
tói D felé, továbbá Zubogy, Felsőkelecsény, Felsőnyárád, Jákfala, Dövény, 
továbbá Felső* és Alsófelekes és Kánó környékén. 

A pannóniai (pontusi) emeletbe tartozó rétegcsoport geológiai korát a 
lignittelepek kíséretében talált kövületek pontosan megállapítják. Ezek a 
következők: Melanopsis (Lyrcaea) impressa KRAUSS var. Bonelli SISM., 
Melanopsis Siuri FUCHS, Congeria ornithopsis BRUS. (Szendrő vidéke), 
továbbá Hipparion gracile KAUP és Masíodon longirosirís KAUP (Ruda* 
bánya). Ezeket a megállapításokat első ízben az 1920—23. évről szóló fel* 
vételi jelentésemben szögeztem le (27s&-s6). 

Fel kell említenem végül, hogy a medence területén, a neogén kép* 
ződményekből álló dombok tetején helyenkint kvarckavics és kvarchomok 

20* 
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fekszik, amelyben eddig kövületeket nem ismerünk. Ezek a lerakódások 
valószínűleg már a l e v a n t e i e m e l e t h e z tartoznak. 

8. A p l e i s z t o c é n üledékek jelentékeny kiterjedésű párkánysíkok 
(terraszok). A Boldva folyó jobboldalán Szendrőiől ÉNy*ra és Ny*ra 
és Ivánka*pusztálól DNy*ra vannak nagyobb kiterjedésű kavicspárkány* 
síkok. Ezenkívül még Szendrőiől K*re és Galvács környékén találunk 
kisebb párkánysík részleteket. 

9. A h o l o c é n b e tartoznak végül a Boldva folyónak és mellék* 
patakjainak mentén lévő völgysíkok kavicsos, agyagos és homokos képződ* 
menyei. 

A sajóvölgyi medence É*i részét s a szomszédos hegyvidéket közvet* 
lenül a pliocén előtt, vagy a pliocén elején denudádó tarolta le, úgyhogy 

38. ábra. 
A felsőborsodi Ügnitieriilei áinézetes főldlani térképe. 

1. A pannóniai (pontusi) emelet rétegcsoportja, helyenkint ligniitelepekkel. — 2. A panno* 
niai emeletnél idősebb képződmények. — 3. Egykori lignitbányák és feltárások. 

a fiatal miocén rétegek — ha itt eredetileg lerakódtak is — teljesen de* 
nudálódtak. De a denudádós periódus után minden valószínűség szerint a 
medence É*i részdn csakhamar süllyedt, vagy behajlott s ennek köszönhetjük, 
hogy az alsó pliocén rétegek olt nagy vastagságban kiképződhetlek. Az alsó 
pliocén rétegek bdenyúlnak a karbon—triász képződményekből álló régibb 
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hegyrögök közé, sőf azok alacsonyabb részeit is elborítják, D felé pedig 
fölhúzódnak a középső miocén (helvétien) üledékei fölé. (L. a 108. oldalon.) 

Meg kell említenem, hogy a felsőborsodi lignitterület K*i kiterjedését 
ezidőszerint Galvács—Meszes Iájáig ismerjük. Kétségtelennek látom azonban, 
hogy az alsó pliocén lignittelepek kifejlődésének itt még nincsen határa, 
hanem az továbbhúzódik a mezozóos mészkőhegység szegélyén ÉK felé. 
Erre utal az a körülmény is, hogy Abauj*Torna megyében Somodi község 
mellett szintén ismeretes a lignit, amelyet azonban eddig — nézetem szerint 
tévesen — felső oligocén barnaszénnek tartottak. Mivel Somodi vidéke jelenleg 
megszállt terület, az előfordulást nem vizsgálhattam meg, azonban alkalmam 
volt az tt>. LÓCZY LAJOS által Somodiból, a lignitfelep kisérő rétegeiből gyűjtött 
kövületeket megvizsgálni, amelyek a m. kir. Földtani Intézet gyűjteményében 
vannak. Ezekről már PAPP K. is szól (19«87). Az elég gyenge megtartású 
kövületek közül a következő fajokat határoztam meg: a fekvőből Melanop* 
sis pygmaea PAHTSCH, vagy decollafa STOL., Vivipara sp. tornyos alak; az 
édesvízi mészkőből: a Vivipara cfr. cyríomaphora BRUS. fajt. 

Ezek az alakok a k ö z é p s ő p a n n ó n i a i (pontusi) e m e l e t r e 
utalnak. Fel lehet tételezni tehát, hogy a pannóniai (pontusi) emelet ma* 
gasabb szintjeiben a lignitképződés megismétlődött, továbbá, hogy az eddig 
ismert felsőborsodi és somodii lignitelőfordulások között még lehetnek eddig 
nem ismeri lignites medencék, amelyeknek felkutatása annak idején, ha 
érdemes lesz, a jövő feladata leend. 

A felsőborsodi lignitelőfordulások egyes kisebb*nagyobb teknőkben, 
medencékben fekszenek, amelyek egymással legtöbbször nincsenek össze* 
függésben. Mivel ezenfelül a lignittelepek települése hullámos, felemelkedő 
kúpokat és bemélyülő teknőket mutathatunk ki rajtuk (Szendrő), az egész 
pliocén rétegcsoportot gyengén gyűrtnek kell tekintenünk. A gyűrődés a 
fiatal pliocénben (levantei emelet?) mehetett itt végbe. Ezenfelül kisebb 
ÉK—DNy*i irányú vetődések is érték a rétegcsoporfot. 

1. Az „Abodi Kőszénbánya R.-T." ligniítcrüleíe. 
I. FÖLDTANI VISZONYOK. 

Abod környékén régi p a l e o z o i k u s képződmények szerepelnek, 
amelyek fölé a lignitet közbezáró a l só p a n n ó n i a i képződmények telep* 
szenek. Az abodi fővölgy, vagy Garadna*völgy mentén ÉK—DNy*i csa* 
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pású és DK»i, átlag 45° dőlésű fehér, sárgás, vagy szürke k r i s t á l y o s 
mészkő (alsó karbon?) van a felszínen, amelyet főbb kisebb kőbá* 
nyában fel is tártak. Ny*ra, a Boldva völgye felé s a Kiscsákány*völgy 
alsó részén a felső karbonkori feke te mészkő lép fel s ettől É felé 
a felső karbonkori a g y a g p a l a szerepel nagyobb kiterjedésben, amely 
különösen a boldvavölgyi országút mellett, Ivánka*pusztától K*re látható jó 
feltárásban; itt az agyagpala ÉK—DNyi csapású s úgyszólván feje* 
tetején áll. 

Ezekre telepszik a dombok (Fazekastető, Biller*hegy, Polánka*hegy 
stb.) felső részében a p a n n o n i a i (pontú si) emele t rétegcsoportja, amely 
agyagból és homokból s a felső részén kvarckavicsból áll. A fenti réteg* 
csoport aljába telepszik a l igni t , amely itt medenceszerííleg lép fel; de fel 
kell tételeznem, hogy ezen a tájon az alsó pannóniai rétegcsoporí alján, a 
régibb hegység kiemelkedő rögei közt még egyebütt is kifejlődött egy-egy 
kis medencében a lignit. Az abodi ;lignifmedencét kél ponton tárfák fel: 
egyfelől a Fazekas*tefő D*i oldalán, a Garadna*völgy egyik jobboldali kis 
mellékvölgyecskéjében, ahol a lignitet egy ideig fejtették is, másfelől a Kis* 
csákány*völgy legfelső részén, ahol kutatóaknával tárták fel. Ebben a réteg* 
csoportban természetes feltárás alig akad. 

II. A LIGNITBÁNYASZAT. 

TÖRTÉNETI ADATOK. 
Az abodi lignittárót 1920*ban nyitotta FODOR ALADÁR, amelyet utóbb 

VÁGÓ BÉLA, majd ZMMERMANN ADOLF tartott üzemben. A bányászat 
hosszabb-rövidebb megszakításokkal 1924. elejéig tartott. 1923. végén a 
Kiscsákány*völgy felső részén is mélyítettek kisebb aknácskát. 

A LIONITTELEP. 
A Garadna*völgy jobboldalán lévő táró egy kis mellékvölgyecske felső 

része mellett, az lváncsó*féle tanya közelében nyílt meg kb. 210 m t. sz. f. 
magasságban s ÉÉK (lh 10°) felé irányúit. A táró KASZA ISTVÁN főaknász 
szerint 46 m meddőben kihajtott hossz után érte el a lignittelepet, amely 1*20 
m vastag volt. Szerinte a telep fekvője és fedője agyagból állott. Víz alig 
volt a táróban és csak csekély mérvű duzzadást lehetett helyenkint észlelni. 
A lignitnek települése teknőszerű volt, úgyhogy KASZA szerint a feltörésekkel 
helyenkint csakhamar a kibúvásra jutottak. 
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A lignitbányának hálránya voll az, hogy a vasúttól nagy távol* 
ságra (4—5 km) és az országúttól is távol, dülőút mentén feküdt s így 
üzeme csakhamar versenyképtelenné vált. 1924. október elején a táró már 
teljesen beomlott, úgyhogy a telep vastagságáról és fekvéséről közvetlenül 
már nem szerezhettem meggyőződést s a lignittelepből sem vehettem a 
vegyi elemzés céljaira mintát. Ezenkívül 1923. végén a Kiscsálcányvölgy 
felső részén, a tárótól 1100 m*re Ny-ra aknácskát mélyítettek amelynek 
17 m mélységében, közlés szerint rájutottak a lignittelepre, amely állítólag 
1'50 m vastag volt. A telep fölött, a hányon heverő anyag tanúsága szerint 
világosabb és sötétebb szürkeszínű agyag, sárga agyag, durvaszemű homok 
és limonillal összecementezeit laza homokkő rétegek szerepeltek. 

A lignit a feltárási pontoktól K*re és Ny*ra egy darabig kétségtelenül 
megvan, de azután már a karbon képződményekből álló rögök bukkannak a 
külszínre. A számításba vehető lignitterület itt kb. 1200 m hosszú s kb. 
300 m széles. 

A „Bányászati és Koh. Lapok" statisztikai kimutatása szerint a bánya* 
vállalat 1921*ben 2.589 tonnát termelt ki. Hogy mennyit termeltek ki ösz* 
szesen, arra vonatkozólag nincs adat; körülbelül 6—7.000 tonnára becsülhető 
mégis az Abodon lefejtett összes lignitmennyiség. 

2. A galvácsi lignitíerülct. 
I. FÖLDTANI VISZONYOK. 

Galvács környékén a lignitet tartalmazó rétegcsoport alapkőzete a 
k a r b o n szisztéma képződménysorozafa. A Galvácstól ÉK*re eső lignit* 
medence környékén a karbon agyagpa l a , alárendelt ebben h o m o k k ő és 
s ö t é t s z ü r k e m é s z k ő bukkan a külszínre és pedig az ördögrét Ny*i 
és DK*i oldalán. A régi képződmények kiemelkedő rögei között, azoknak 
kisebb-nagyobb mélyedéseibe települve, találjuk az a l s ó p a n n ó n i a i 
(p o n t u s i) eme le t rétegcsoporljáf, amely a lignittelepet is közbezárja. 
Ez a rétegcsoport főleg szürke agyagból, alárendelten sárga homokból és 
kvarckavicsból áll. A rélegcsoporlnak alsó részébe telepszik helyenkint a 
lignittelep, amely 05—2 m vastag. A telep fekvője, amint azt a táróban 
látni lehetett, szürke, plasztikus agyag, növénynyomokkal s a fedője szintén 
agyag. A külszínen az egész rétegcsoportot barnássárga agyagréteg bontja, 
mint mállási kéreg, amely helyenkint meglehetősen vasiaggá válik. 
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A feltárások szerint a lignittelep és kísérő rétegei teknőszerű telepü* 
lésűek. Az eddigi adatok szerint csak ez az egy, kis kiterjedésű lignitteknő 
ismeretes a községtől É*ra; valószínű azonban, hogy hasonló elszigetelt lignit* 
teknő még több 'is akad a környéken. 

n. A LIGNITBANYÁSZAT. 
TÖRTÉNETI ADATOK. 

1920*ban SCHWARZ és BLUMENBERQER bányavállalkozók Galvács 
község határát fúrásokkal átkutatták s ez alkalommal az ördög-réífől D-re 
fejlésre érdemes lignittelep jelenlétét állapították meg. A fúrások alapján az 
ördögnél D*i szélén lárót hajtottak, amellyel a lignitleiepet feltáriák s egy* 
szersmind a bányateleptől a Meszes községbe menő országúiig keskeny* 
vágányú iparvasútat építettek. A lignit szállítása az iparvasút alsó végállo* 
másától a szalonnai vasúti állomásig tengelyen történt. A szállítási nehéz* 
ségek és a kelendőség hiánya miatt a bányaüzem akadozva, kisebb*nagyobb 
szünetekkel folyt 1924. végéig. Az utolsóelőtti bérlő a „Gaea" bank volt, 
amelytől 1924. folyamán KOMÁROMY százados kezébe ment át a bányászati 
jog, majd végül az üzem teljesen megszűnt. 

A UGNITTELEP S ANNAK MINŐSÉGE. 
A táróban feltárt lignittelep 1*50—1T0 m vastag, a fővonal mentén 

azonban 1'90 m vastagságot is mértem rajta, sőt állítólag 2 m*re is meg* 
vastagszik helyenkint. A lignilfelep nagyjából teknőalakú s a NyDNy*i 
irányú főfeltáró vonal kb. a teknő legmélyebb vonalában, tengelyében haladt. 
A főfeltáró vonaltól jobbra—baka ÉÉNy és DDK felé irányuló vágatok 
mindkét irányban nemsokára a lignirlelep emelkedését, egyszersmind elvé* 
konyodását (0'5 m) és oxidálódása! („elbagósodásál") állapították meg. 

A lignittelepben a fővágat elején két vékony, meddő, szürke agyag* 
beágyazást figyeltem meg, beljebb NyDNy felé pedig a telepet egyöntetűnek, 
meddő beágyazástól mentesnek láttam. A telep uralkodó dőlése KDK*i, 
illetve NyÉNy*i 2 -3° . 

A lignit színe világosbarna, vagy vörhenyes barna, a karca ugyan* 
ilyen; hosszú, sárga lánggal ég s elégése után porszerű hamu marad vissza. 
A lignitet vállapok közepesen halják át, törése darabos. A termelt lignitnek 
kb. 20%*a darabos, a többi akna* és porszénnek felel meg. A lignitet a 
szabadban rövidebb ideig raktározni lehet; a felületen lévő darabok t. i. 
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csakhamar felleveleznek és elporlanak, a felső elporló réteg alatt azonban 
a mélyebben fekvő darabok hosszabb ideig is elállanak. Ügy látszik, be-
gyulladásra nem igen hajlamos, zárt helyiségben hosszabb ideig el lehet 
raktározni. A táróból vett lignitet SŰRŰ J . vegyészmérnök vizsgálta meg, 
eredményei a következők: 

100 súlyrészben van: Kísérleti fűtőérték: 2487 kalória. 
C 28-34 °/o Számítolt fűtőérték: 2664 , 
** 2T9 S, hamu és HaO«menies anyagokra 
O 809 átszámítva: 
N 0-65 C ri'15 o/o 
S 2*41 H 699 
Hamu 22-42 O 2028 
HaO 34*50 N V5S 

100-00 °/o 100-00 °/o 

A galvácsi lignilelőfordulást táró tárta fel, amely az ördög*rét D*i 
oldalán kb. 160 m t. sz. f. magasságban nyílt és NyDNy felé irányult. 
A táró hossza 250 m volt s a belőle kihajtott harántvágatok a táró elülső 
és középső részén átlag 75 m, a hátulsó részén pedig átlag 50 m széles* 
ségben tárták fel a telepei. 

A galvácsi lignitnek előnye, hogy táróval könnyen bányászható volt és 
víz, duzzadás, nyomás s a begyulladás veszélye nem hátráltatta a bánya* 
szatot. Ezzel szemben hátránya a tényleg megállapítható lignitferület kicsiny* 
sége s a vasúttól való nagy távolsága. A táró t. i. a szalonnai vasúti álló* 
mástól légvonalban 6*3 km*re van. A tárótól a meszesi országútig kb. 1*5 
km hosszú iparvasút szolgálta a szállítást. Ennek alsó végpontjától Meszes 
és Szalonna községeken keresztül a szalonnai vasúti állomásig kb. 8*2 km 
útvonal van, amelyen ál a tengelyen való fuvarozás vált szükségessé. A 
szállítás nehézkessége a lignitnek kitermelését versenyképtelenné tette. 

A Galvácstól ÉK*re eső, szóbanforgó lignittelep a karbon képződ* 
menyek rögei között teknőszerű ldfejlődésű, úgyhogy ÉNy és DK felé a 
telep csakhamar kiékül; csakis NyDNy*Í irányban várhatjuk a telep további 
folytatását. A község halárának többi részét illetőleg meg kell jegyeznem, 
hogy közlés szerint még egyéb pontokon is megfúrtak lignittelepet, de pontos 
adatok nem állanak rendelkezésemre. Mindeneseire valószínűnek látszik, hogy 
a ligniHelep, esetleg lelepek, egyes elszigeteli ldsebb*nagyobb medencékben 
még más pontokon is kifejlődhetlek a pannóniai rétegcsoport alján. Ezt 
azonban csak gondos fúrások dönthetik el. 
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A „Bány. és Koh. Lapok" statisztikai adatai szerint eddigelé lefej* 
tettek: 1922*ben 2.970, — 1923-ban 4.786, ezenkívül 1924*ben kb. 500 
tonnát, összesen kb. 8.300 tonnát. 

3. Steiner, Schwarz és Mogyorós szcndrői lignitlerüleíe. 
I. FÖLDTANI VISZONYOK. 

STEINER, SCHWARZ és MOGYORÖS cég szendrői lignitíerülete a szendrői 
LiPTÁK*féle és a szuhogyi lignitterületek közé esik s a Kishegy DNy*i olda
lán terül el. Az egykori bányászattól kissé K-re, a szuhogyi országúttól 
É felé, a Kishegyre felmenő dűlőút K*i oldalán (az egykori Urgevár-puszta 
táján), a f e l s ő k a r b o n k o r i f e k e t e m é s z k ő és a g y a g p a l a kis 
röge bukkan a külszínre. A karbon képződményekre közvetlenül az a l s ó 
p a n n ó n i a i eme le t rétegcsoportja telepszik, amely főleg szürke agyag* 
ból áll. Ennek rétegei közé telepszik a lignittelep. A lejtősakna hányóján 
lévő szürke agyagból a következő kövületeket gyűjtöttem (273B) : Méla* 
nopsis Sktri FUCHS (i. gy.), M. (Lyrcaeá) impressa KRAUSS var. Bonelli 
SISM. (gy.). Ezek megegyeznek a szendrői LiPTÁK-bányabeliekkel, nyilván* 
való tehát, hogy azonos kövülefes réteggel s egyszersmind azonos alsó lignit* 
teleppel is van dolgunk. A fejtés alatt állolt lignilfelepnek fekvője, amint azt a 
táróban látni lehetett, szürke agyag volt. A feltárt teleprész ÉNy*i részén 
állítólag vastagabb (2'5—-3'00m) volt, a D*i és K*i részein azonban ennél 
vékonyabbnak láttam. Nevezetesen a keletebbre fekvő táróban, (amelyet még 
részben bejárhattam), a lignittelep két padból állt; az alsó pad 85 cm vastag 
volt, e fölött 27 cm vastag meddő agyagbeágyazás következett, majd e 
fölé még 22 cm*nyi lignitpad telepedett. Az eddigiek fölött 1 —2 dm vastag 
fekete szenespala, majd feljebb szürke agyag következett. 

A lignittelep a nyugatabbra eső részeken mélyebben fekszik s a 
mélyebben fekvő teleprészre hajtották a lejtősaknáf. A telep K felé a kar* 
bon képződmények kibukkanó és a felszín alatt É*felé folytatódó röge felé 
gyorsan, flexuraszerűen emelkedik, úgyhogy a magasabban fekvő teleprész 
feltárása és fejtése táró útján történt. 

H. A LIGNITBANYASZAT. 
TÖRTÉNETI ADATOK. 

A kutatást 1920*ban VÁGÓ BÉLA bányavállalkozó kezdte meg hét 
fúrás mélyítésével. Majd 1920. októberében lejtősaknát hajtott a szendrő— 
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szuhogyi országúi Én oldalán, az egykori Urgevár*puszta közelében, aminek 
következtében a bányavállalatot köznyelven „Urgebáhyá"*nak nevezték. A 
lejtősakna KAMMERER mérnök közlése szerint 75 m hosszú és 20°*os lejfésű 
volt; a lignittelepet dériéi azt egy darabig fejtette is, de utóbb víz alá 
került. A lignitbányái utóbb STÉÍNER SÁMUEL, SCHWARZ MÓR és MOGYO* 
RÖSSMON vdiék át 1923*ban és „Bánfalvi Kőszénbánya Vállalat" címen az 
üzemei újra kezdték. Miután a Kishegy oldalában mélyített egyik fúrólyuk 
a ligniffelepet magasabb fekvésűnek jelezte, a felemelt résznek feltárása cél* 
jából 1923*ban tárót hajtottak, amely 1924. közepéig üzemben volt. 

A LIGNITTELEP. 

A táróban feltárt ligniílelep teljes vastagsága a meddővel együtt 1 '34 m 
volt; ennek alsó padja 85 cm, a felső padja 22 cm*nyi volt s a két padot 
27 cm vastag meddő agyagréteg osztotta szét. KAMMERER mérnök közlése 
szerint a lejtősakna elülső részén 1*10—1 "60, átlagban 1*50 m vastag volt 
a telep, de odébb, É*i irányban 2*5—3 m*re is megvastagodott. Ez a 
tekintélyesebb vastagság is jelzi, hogy a ligniítelep azonos a szendrői Liplák* 
bánya alsó, fejtés alatt álló telepével. 

A társaságnak szénjoga 259 kai. holdnyi területre terjedt ki, ahol 
fúrásokkal megállapították a lignittelepek jelenlétét. A szénlerüleiet örök jogon 
szerezték meg a területtulajdonos szendrői gazdáktól. A fúrásokkal a közlés 
szerint többnyire csak.a felső, riO-^1'20 m*es telepig hatoltak, egyik 
fúrással azonban a 2'10 m vastag alsó Egnitfelepig is lefúrtak. A főtelep a 
Ny*i részen, kissé mélyebben fekszik s erre hajtották a lejfősaknát, amelynek 
nyílása kb. 4 m,rrel magasabban feküdt az országút szintjénél. A keletibb 
részen, a kiemelkedő alaphegységrög felé a lignittelep felemelkedik az országút 
szintje fölé s a magasabb fekvésű rész lefejtésére hajtották a tárót. A táró* 
val kb. 120 m meddőben való kihajlás után elérték a lignitfelepet, amelyet 
130 m*re a csapás és 180 m*re a dőlés mentén feltártak. Fejtés csak kis 
mértékben volt. 

' A LIGNIT MINŐSÉBE. 

A táróban feltárt lignit színe és karca világosabb barna, vállapok 
közepes számban hatják át. Minőség, raktározhatóság dolgában általában 
hasonló volt a többi környékbeli lignitbányák anyagához. A vegyi elemzés 
céljaira a ligniimintát csak a táró egyik elülső, még könnyebben megközelít* 
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hető vágatóból vehetfem, miulán a bányászat a vizsgálat idején (1924. X. 4.) 
már hónapokon ál szünetelt. 

Mivel a szóbanforgó vágatot már hónapokkal ezelőtt hajtották ki, a 
lignit már nem volt természetes állapotában, hanem a dekomponálódásnak 
bizonyos folyamatán már átment. Ezt figyelembe kell venni a mellékelt 
vegyi elemzés megítélésénél SŰRŰ J . vegyészmérnök a lignitet a következő 
eredménnyel vizsgálta meg: 

100 súlyrészben van: Kísérleti fűtőérték: 2348 kalória 
C 28'11 °/o Számítolt fűtőérték: 2521 kalória 
H 2*47 S, hamu és HsO*mentes anyagokra 
O 9'45 átszámítva 
N 0T1 C 68'99 % 
S 2'92 H 607 
Hamu 2213 O 2314 
HíO 34-21 N VT5 

100-00 °/o 100-00 °/o 

Feli kell említenem, hogy a termelés idején a lignit minőségéi 
hátrányosan befolyásolta az a körülmény, hogy a meddő közbetelepülésből 
is belekerült egy rész a lefejtett anyagba, sőt valószínűleg a felső lignitpad 
fedőjében lévő szénpalái is részben lefejtették a termelt lignit közé. 

A táróban a fejtési viszonyok kedvezőek voltak. Igen kevés talpnyomás 
jelentkezett iil*oit s néhol a főte — amely rendesen szilárd — kissé omlós 
volt. Víz csakis a szürke agyagba vágott táró elején volt csekély mennyiség* 
ben, beljebb a lignitfeltárások egészen szárazak voltak. A lejtősaknában 
ellenben több nehézséggel kelleit megküzdeni. KAMMERER szerint a lejtős* 
aknának kb. fele táján, 10 m mélyen a lejtősakna nyílása alatt folyós* 
homokba jutottak, amelyből óránkint kb. 1'5—2 m8*nyi vízmennyiség tört 
elő. Lejjebb, kb. 56 m távolságban a lejtősakna nyílásától (kb. 16. m mélyen 
az akna nyílása alatt) szintén vizei kaptak. A víz KAMMERER szerint a 
szuhogyi oldal felől ökölnyi nagyságú nyíláson tódúlt be és pedig először 
egy félóráig egyfolytában folyt, utóbb pedig csak 5—10 percig, időközönldnt 
folyt ld és pedig másodpercenkint 5—6 liter. Az egész jelenség 2—3 napig 
tartott s utóbb teljesen megszűnt. A bemondás szerint egy*egy alkalom* 
mai 30—40 liter víz folyt ld. KAMMERER mérnök adataiból az válik való* 
színűvé, hogy feltárás közben rábukkantak a karbon mészkőre s az annak 
üregeiben felhalmozódott víz jutott bele a vágatokba. A lejtősakna utóbb 
víz alá került. 
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A „Bány. Koh. Lapok" statisztikája szerint a szóbanforgó bánya
vállalat Idíermelt 1923*ban 3.016 tonnát s 1924*ben: 1.043 tonnát, 
összesen 4.059 tonnát. Az 1920—22. évek termeléséről nincs adat, ezt 
legföljebb 500 tonnára becsülhetjük. 

4. „A Borsodszendrői Kőszénbánya R.*T" 
(Lipíák-bánya) lignifíerülefe. 

I. FÖLDTANI VISZONYOK. 
Az alap, amelyre a lignittartalmú pliocén rétegek telepszenek, a 

p a l e o z o i k u s , valószínűleg k a r b o n k o r ú , szericites a g y a g p a l á * 
b ó l és k r i s t á l y o s s z e m c s é s m é s z k ő b ő l áll. Ezek a kép* 
ződmények Szendrő nagyközség közvetlen közelében a külszínre bukkannak 
s e tájon többnyire csekély mélységben fekszenek a külszín alatt. A község* 
tői DNy*ra, a vasúti kanyarulat állal körülfogott pleisztocén párkánysík alatt 
szericites agyagpala fordul elő; a párkánysík szegélyén az agyagpala két helyen 
ki is bukkan. A párkánysík legdélibb sarkán KDK*i (6—7h) 50—60°*os 
dőlést mértem rétegein. A szürkés, fehér, vagy barnássárgás, néha szerici* 
tes kristályos mészkő (márvány) a szendrői Várhegy tömegében s vele 
szemben a Kálvária*hegyen s innét ÉNy*ra egy ponton, a párkánysík 
szegélyén bukkan még ki. A Kálvária*hegyen, így az északi oldalán lévő 
kőbányában is a márvány rétegei K (61") felé 35°*nyira dőlnek. Ugyanez 
a mészkő van meg a vasúti állomástól Ny*ra eső pleisztocén kavicspárkány* 
sík alatt is, amit több, ezen a tájon mélyített fúrás igazolt, továbbá a pár* 
kánysík pleisztocén kavicsának áthatolása után közlés szerint az egykori I. sz. 
lejtősaknát is ebben a mészkőben hajtották ki kb. 90 m hosszban A lignit* 
medence Ny*i szélén pedig a Szőllőhegy—Korláthegy vonulatában a középső 
triász dolomitok és mészkövek lépnek fel.1) 

A karbon—triász képződményekből álló alapra közvetlenül az a l s ó 
p a n n ó n i a i e m e l e t rétegcsoportja telepszik s úgy látszik, hogy a 
harmadkor mélyebb tagjai itt teljesen hiányzanak. 

A pannóniai (pontusi) emelet rétegcsoportja agyag és homokrétegek 
váltakozásából áll A homok néha fínomszemű s víz nagy bőségben van ben* 
ne, úgyhogy elég gyakran folyóshomok jellegűvé válik. 

*)L. OR. PÁLFY MÓRIC: A rudabányai hegység geológiai viszonyai és vasérctelepei. 
A m. k. Földtani Intézel Evkönyve, X X V I . k., 2. füzet, 1924. 
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A Jignittelepek és kisérő rétegeik korát az alsó lignittelep fekvőjében 
eiőforduló kövületek állapítják meg. A II. sz. egykori lejtősakna hányóján 
látszólag vékony, agyagos rétegben sok kövületet gyűjthetünk, ezek azon* 
ban mindössze néhány fajhoz tartoznak. Legnagyobb számban fordul elő a 
Melanopsis Sturí FUCHS, valamivel gyérebben a Melanopsis (Lyrcaeá) 
impressa KRAUSS var. Bonelli SISM., ritkán a. Congería orniíhopsis BRUS. 
faj. E kövületek álapján a rétegcsoport alsó pannóniai (ponfusi) kora bizo* 
nyos. A kövületek BECHT főmérnök szerint a főtelep alatt kb. 2 m mélység* 
ben kihajtott (fekü) vízitárnából kerültek elő, a telep alatt kb. T30 m*re 
lévő kövületes rétegből. Magam az aknától Ny*ra kb. 500 m*re, a főlignit* 
telep közvetlen fekvőjében levő zöldesszürke, kemény márgából a Melanop* 
sis Sturí^ FUCHS és a M, (Lyrcaea) impressa KR. var. Bonelli SISM. fajo
kat gyűjtöttem az egyik vágatban. 

A fúrások tanúsága szerint az eddig átfúrt 40—50 m*nyi rétegcsoporf* 
ban, amely az alsó pannóniai emelet alján lévő rétegeket képviseli, két 
vastagabb, 4 és 1 nvriyi és 3—4 vékonyabb, 20—50 cm*es ligniilelep van 
jelen, amely telepek vastagsága azonban meglehetősen változó. A feltárt leg* 
alsó, vagy főtelep közvetlen fekvője, helyenkinf lencseszerű kifejlődésben 
20—40 cm vastagságú fehér, vagy szürkésfehér, lágy, porló mészkő (tavi* 
kréta). Ahol a tavikréta megvan, ott a vágatokban nincs sok baj. Ahol 
ez a mészkőréteg hiányzik, ott az alsó lignittelep közvetlen fekvője kékesszürke 
agyag> ami egyébként a mészkőpad alatt következni szokott. Ez az agyag 
víz hozzájutása esetén duzzad s ilyenkor talpduzzadás áll elő. Az agyag* 
réteg alatt van a már említett kövületes réteg, amely azonban néha közvet* 
lenül a főtelep fekvőjébe jut. Megjegyzendő, hogy ez sem duzzad. 

A feltárás alatt állott alsó lignitíelep 3—4 méternyi. Az eddigi tapasz* 
tálatok szerint ez a telep nem fekszik nyugodtan, hanem hullámos kifejlő* 
désű. Egyes helyeken a telep gyengén kúpszerűen felemelkedik, másutt 
teknőszerűen lejjebbszáll; az első esetben a telep kissé megvékonyodik, 
utóbbi esetben megvastagszik. A lignittelepet meddő közbetelepülés két pad* 
ra osztja. Az alsó pád kb. 2 m átlagos vastagságú s jobb minőségű; erre 
telepszik a kb. 0*40—0"80 m*nyi meddő agyagréteg* majd fölötte a kb. 
1 m*nyi felső, gyengébb minőségű palás lignitpad. 

A felső lignitpad közvetlen fedője szürke agyagmárga, amely 
20—80—120 cm vastagságú. Ez a réteg, mint szigetelő, a fölötte néha fel* 
lépő folyóshomok miatt nagyfontosságú. Az agyag fölött í. i. homokréteg 
következik, amelyben néha víz nagyobb mennyiségben jelentkezik s mint 
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folyóshomok néha a lignit* 
bányászatnak veszedelmévé is 
válik. 

A homokréteg fölött ke
mény agyagmárga következik, 
amelyre azután a főteleptől 
15 m*nyire telepszik a felső, 
fejtésre érdemes lignitíelep 
105— 1 '50 m vastagságban. 
Erre a VII. sz. fúrás lanu* 
sága szerint 7*20 m*nyire egy 
45 cm*es s e fölött 7*15 
m*re (a térszín alatt 20 m*re) 
egy 20 cm*es ligniflelepecske 
települ. A közbefelepülő, illet* 
ve a felszínig terjedő rétegek 
uralkodólag agyag, homokos 
agyag és homokrétegek. Meg* 
jegyzem azonban, hogy az 
aknától D*re és K*re telepi* 
tett fúrólyukak úgy a lignit* 
telepek vastagsága, mint azok* 
nak egymástól való távolsága 
dolgában ettől a rétegsortól 
löbb'kevesebb eltérést tüntet* 
nek fel. (L. a 39. ábrát.) 

A pannóniai rétegcsoport 
fölött, néha közvetlenül a kar* 
bon képződményei fölött, a 
Boldva jobbpartján helyenkint 
p l e i s z t o c é n k o r ú p á r * 
k á n y s í k o k részleteit lát* 
juk. A párkánysíkrészletek, 
amelyek Szendrőtől ÉNy*ra, 
Ny*ra,aKálvária*hegy mögött, 
a vasúti állomás mögött s 
végül a szuhogyi út mentén 
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terülnek el, néhány méternyi kvarckavicsból állanak, amelyei felül a felső, 
művelés alá fogott barna agyagtakaró mindenütt elfed. A legfiatalabb 
képződmény végül a Boldva folyó síkjának alluviális kavics, homok és 
iszaplerakódása. 

H. A LIGNITBÁNYÁSZAT. 
TÖRTÉNETI ADATOK. 

KALECSINSZKY szerint (11259) a lignit feltárása és a bányaművelés 
1892*ben kezdődött. A területtulajdonosok a szendrői kisbirtokosok voltak, 
akiktől SÁRKÁNY KORNÉL bányavállalkozó bérelte a szénjogot. Egy 20 m 
mély aknát létesítettek, amely a vasúti állomástól 0'5 km*re feküdt s amely* 
ben 2'5 m vastag lignittelepet tártak fel (1. a 40. ábrát). Ez a vállalat utóbb 
megszűnt, majd a Bány. Koh. Lapok (XXXVI. k., 751. 0.) híradása 
szerint 1901*ben, a boldvavölgyi vasút kiépítésekor a szendrői bányafársulat 
újraalakult. 

Hallomás szerint a Kálvária*hegyfől kissé ÉNy*ra létesült az új első, 
majd csakhamar tovább ÉNy felé, a községből Ny felé kivezető út mellett 
a második lejtősakna. A lignittelepet a szóhagyomány szerint ezekben az 
aknákban aránylag kis mélységben, jelentékeny vastagságban táriák fel, de 
víz* és tűzveszéllyel kellett megküzdeni s nyilván a fenti okok miatt szűnt 
meg nemsokára az üzem. 

A budapesti bányakapitányság 7.825/1904. sz. ügyiratából a köveiké* 
zőket állapítottam meg: 1904*ben a Hunyadi és Anna nevű bányatelkek 
voltak adományozva s egy függő és egy lejtősakna volt létesítve. A feltárt 
leleprész 200 m hosszú és 150 m széles volt. A feltárt terület egy részét 
a bányatűz miatt, másik részét pedig, minthogy víz alatt állott, nem lehetett 
megközelíteni. Az ügyirat szerint kél lignittelepet ismertek itt, amelyek egy* 
mástól állag 40 m távolságra vannak. Az alsó telepet 80 cm*es meddő 
közbeágyazás kél padra osztja. Az alsó szénpad 240 cm*nyi, a felső szén* 
pad pedig 160 cm vastag. 

Hosszabb üzemszünet után 1920. őszén DR. LIPTÁK PÁL vállalata 
kezdte újból a bányafeltárásokat. Először 15 fúrási mélyíiietett a vállalat, 
főleg a vasúti állomás környékén, majd ezek alapján telepítették a vasúti 
állomással szemben, attól kb. 200 m*re az I. sz. lejtősaknát. A lejfősakna 
kb. 18 m ferdehosszban a pleisztocén párkánysík kavicsában s ez alatt kb. 
70 m ferdehosszban a karbon (?) mészkőben haladt. Mivel ez a lejtősakna 
nem vezetett hamarosan eredményre, t. i. a kissé távolabb fekvő lignittelepet 
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40. ábra. 
A szendrői LnrÁK»féle lignilbányászal áiúézeies tétképe. 
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a kemény fekvőben való lassú kihajtassál csak hosszabb idő mulfán lehetett 
volna elérni, a vállalat egy másik lejlősakna mélyítését határozta el. 1921. 
őszén az I. sz. lejtősaknától kb. 350 m*re Ny-ra az alsó, vagy főtelep 
agyagos fekvőjében a. II. sz. lejtősaknát kezdték mélyíteni. A II. sz. lejtős* 
akna kb. 140 m ferdehossz után el is érte a főtelepet s annak mentén 
haladt tovább lefelé. Miután a ligniitelep e helyütt — a kibúváshoz közel —-
vékony és gyenge minőségű volt, arra a következtetésre jutott a bányaüzem* 
vezetőség, hogy az itt ismert felső telepre jutottak rá. Ezért a lejtősaknát 
továbbhajtották a mélyebben remélt alsó felepre s így a lejfősaknát részben 
a telepben, majd főkép a fekvőben, összesen 260 m hosszúságban, hajtották 
ki. Mivel bebizonyosodott, hogy a föntebb harántolt telep csakugyan a fő* 
telep, a lejtősakna alsóbb szakaszát eltömték s a ligniitelep feltárását kezd* 
fék meg. A II. sz. lejtősaknának több technikai akadállyal kellett megküz* 
denie. Különösen a ligniitelep fedőjében lévő folyóshomok*betörések nehe* 
zífetlék meg, sőt akasztották meg időközönként a bánya üzeméi. A folyós* 
homok miatt utóbb a lejtősakna fenntartása igen nagy nehézségbe ütközött, 
miért is 1923. júliusában a vállalat az előbbi lejlősaknálól kb. 300 m*re 
Ny felé függélyes akna mélyítését határozta el. Ez 1923. folyamán elkészült 
s azt a vasúti állomás melleit lévő osztályozóval kb. 800 m hosszú végle* 
len kötélpályával kölötlék össze, ami a zavartalan szállítási biztosította. A 
függélyes lejlősakna mélyítése minden nehézség nélkül sikerült; még a lignit* 
telep fedőjében lévő folyóshomokot is baj nélkül sikerült harántolni. A lignit* 
telep feltárása és fejtése is — az akna elkészülte óla — meglehetősen za* 
vartalanul folyt 1928. végéig, amikor az üzem végleg megszűnt. 

Megemlítem még, hogy a közvetlen szomszédságban lévő területek egy 
részét a lignitelőfordulás szempontjából kutatófúrásokkal megvizsgálták. Míg 
a Hideg*völgy környéki fúrások elég jó eredménnyel végződtek, addig a 
Szendrőtől DNy*ra, a szendrő—szuhogyi országúitól DK*re lévő pleiszto* 
cén párkánysíkon a kutatások eredménytelenek voltak. Ezt a területet a 
WINTER cég számos fúrással álkulatta, de hallomás szerint valamennyi fúrás 
a pleisztocén párkánysík kavicsának s egy kevés pannóniai üledéknek át* 
hafolása után néhány méternyire a külszín alatt már a paleozóos agyagpalára 
jutott. Tehát itt a lignittelep hiányzik. 

A LIGNIT MINŐSÉGE. 
Két fejtésre érdemes lignittelep van a szendrői területen, amelyek kö* 

zül csak az a l s ó , vagy f ő t e l e p e t művelték. A művelés alatt állolt 
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ligniffelep 3—4 m vastag volt, amiből csakis annak 2 m*nyi alsó padja 
került fejtés alá. Az alsó lignilpad anyaga világos, vörhenyes barnaszínű, 
fénytelen, földes törésű, karca szintén vörhenyesbarna. Itt-ott néha kevés pirit 
van benne. Az aknával feltárt részén az alsó lignifpadban, annak felső hatá* 
rátol számítva, 48 cm*re 1—2 cm*es meddő agyagbeágyazás volt, egyéb* 
ként azonban tiszta volt a lignit. Az alsó lignitpad fölött kb. 40—80 cm* 
nyi meddő agyagréteg, majd erre a felső lignitpad következett kb. 1 m vas* 
tagságban, amely palás és minőségileg az alsó padnál jelentékenyen rósz* 
szabb, úgyhogy ezt nem is fejtették s legfeljebb csak a feltárások alkalmával, 
szükség esetén fejtetlek belőle. A feltárásokkal t. i. lehetőleg az alsó lignit* 
pad talpán haladtak, úgyhogy a meddő pad a fedőben maradt. A lignittelep 
hullámos fekvése miatt azonban néhol nemcsak a meddő agyagban, hanem 
a felső lignitpadban is ki kellett hajtani a vágatokat, hogy a feltárásban a 
zűrzavar elkerülhető legyen. A felső lignitpad anyaga sötétebb barnaszínű, 
palás szerkezetű, a külszínen gyorsan széthull, karca világosabb barnás* 
színű volt. 

Az alsó pad lignitjét általában gyéren hatják át vállapok, ami a dara* 
bos lignit termelését elősegítette. A vállapok azonban néhol sűrűbben is fel* 
lépnek. A lignit rétegzett, de darabosan tört, úgyhogy a termelt és forga* 
lomba került anyag 70—80°/o*a darabos lignit, 20—30°/o*a pedig 0—40 
mm szemnagyság közti dara és por volt. Ez utóbbit többnyire házilag, a 
villamos központ használta fel, de esetenkint eladásra is került. A lignitet 
szabadban 2—3 hétig is raktározni lehetett, zárt helyiségben pedig hosszú 
ideig változatlanul elállt- A lignit hosszú, sárga lánggal jól égett s elégése 
után porszerű hamu maradt vissza. 

A szendrői lignitet EICHLEITER vizsgálta meg 1897*ben s eredményei 
(9m) a következők: C = 37-04, H = 2'98, O + N =14-70, éghető 
kén =1*63, nedvesség = 36 '55, hamu = 7'10, kén a hamuban 109, összes 
kén = 2'72. Számított kalória = 3-093, kai. BERTHIER szerint = 2.875. 
GRITTNER elemzési eredményei ugyancsak az 1897. évből a következők: 
C = 39T3, H = 319, 0 = 1 2 - 1 5 , Nedvesség = 27-34, hamu =14-96, 
N = 0'65, összes kén = 3'26, kalória = 3.588, elgőzölögfefő képesség =2'54, 
el nem égett maradék = 14*97. Nedvesség, hamu és kénmentes anyagra 
átszámítva: C = 71'30, H = 5T2, 0 = 21-81, N = W 7 , (1. KALE* 

CSINSZKY [11269]). 

Az alsó vagy fő lignittelep alsó padjának az aknából 1924. oki. l*én 

21* 
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vett mintáját SÚRÚ JÁNOS vegyészmérnök elemezte meg; eredményei a 
következők: 

100 súlyrészben van: Kísérleti fűtőérték: 3429 kalória 
C . . . . . . . . : . 35-69 °/o Számított fűtőérték: 3306 kalória 
TT ^'fífi 

' ' S, hamu és HaCVmentes anyagokra 
O 9*19 átszámítva: 
N 1-27 C 72-53 °/o 
S . . 2-96 H . . 6-21 
Hamu . . . . . . . 12-57 O . . . . . . . . 18-68 
HsO . . . . . . . 35-26 .,.,.,- N . 2-58 

100.00 °/o 100.000 °/o 
A felső ligniftelep, amely az alsó fölött kb. 15 menyire fekszik, 1 — 1*5 

m vastag s az előbbinél állítólag gyengébb minőségű. 
Az alsó lignittelep fejtésénél hátráltató körülmények is felléptek. így 

mindenekelőtt a f o l y ó s h o m o k volt olyan hátráltató fényező, amely a 
bányászatot jelentékenyen megnehezítette. A folyóshomok a lignittelep felső 
padja fölött 80—120 cm*re, de néha már 20 cm*re is fellépett. A folyós* 
homok szerencsére nem alkotott összefüggő, állandó réteget a lignittelep 
fedőjében, hanem csak egyes ldsebb*nagyobb, 80—120 cm vastagságú len* 
cséket, amelyek kiterjedése kb. 80—100—150 m2*nyi, illetve 1 m átlagos 
vastagságot számítva, mintegy 80—150 m3*nyi tömegű. A folyóshomok 
veszélyének elkerülése, illetve megelőzése céljából a feltáró vágatok előhaj* 
lásánál mindig felfelé előre irányuló 2 m*es lyukakat fúrtak, hogy a folyós* 
homokból a vizei lecsapolva a fejtést veszélytelenné tegyék. A felső szén* 
padot egyéb okokon kívül azért is meghagyták a főtében, mivel a fejtés 
alatt állott pad és a folyóshomok közt lévő védőréteg ezáltal is vastagabbá 
vált. BECHT bányafőmérnök kísérletet végzett olyan irányban, hogy a folyós* 
homokot nem leheine*e fömedék gyanánt felhasználni. A kísérletek elég 
kedvezően sikerültek. 

Néhol i a l p d u z z a d á s is volt, de csak alárendelten. A talpduzza* 
dás ott lépett föl, ahol a lignittelep közvetlen fekvőjében, illetve a vágatok 
talpán szürke agyag volt svíz jutott hozzá. Ahol a lignittelep közvetlen fek* 
vője a kb. 30—40 cm*nyi fehér, laza, porló, édesvízi mészkő, vagy a ke* 
meny, melanopsisos márga volt, ott duzzadás nem volt, de idővel a duzzadó 
agyag e mészkőréteget is áttörte. Ahol a talpban szénréteget hagytak, ott 
Ialpduzzadás nem fordult elő. 

N y o m á s t általában nem igen észleltek, de néhol, ahol a folyós* 
homok jelentkezett, egyszersmind nagy főfenyomás állott elő. 
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A b anya f ű i veszélye is fennforgott. Mára régi Sárkány*aknákat 
is jórészt a bányafűz tztiz tönkre. A telep begyulladásának elkerülése végett 
á telepet egész a talpig lefejtették. 

Megemlítem még, hogy 1924. októberében átlag 225 liter vizet fávo* 
líiofiak el percenkint szivattyúzás útján az aknából. 

A LIGNITTELEPEK ELTERJEDÉSE. 

A szendrői lignilterülefen a fúrások tanúsága szerint 2—3 vékony, 
20—30 cm*es ligrtiffelep s ezenkívül két vastagabb lignittelep fordult elő. A 
két vastagabb telep közül a felső kb. 1 méteres, az alsó — az előbbi alatt 
kb. 15 méterrel, a Sárkányféle aknák tájári 40 m-rel — 3—4 méteres 
vastagságú. Utóbbi az e tájon eddig ismert legalsó telep. A felső lignit* 
telepet eddigelé nem fejtették s az üzem eddig kizárólag csak az alsó, 
vastagabb telep feltárására és fejtésére irányult. Ezt a telepet fejtették a 
régi SARKÁNY*aknákban, a II. sz. LiPTÁK>lejfősaknában s ezt fúrták meg a 
Hideg*völgy felső részében is. Ezt fejtették az 50 m mély függélyes akna* 
ban is. Ezt a telepet tehát elég tekintélyes vastagságban és jelentékeny kifér* 
jedésben kifejlődötfnek tekinthetjük, a már eddig megállapított helyeken 
túlterjedőleg is. 

A szóbanforgó alsó telepnek azonban ezidőszerinf csakis az alsó, 
kb. 2 m vastag padja érdemes a fejtésre, a felső, kb. 1 m*es pad legfel* 
jebb csak mint lehetséges készlet jöhet a távolibb jövőben számításba. 

A felső lignittelep az eddig felkutatott és megfúrt terület nagy részén 
szintén jelen van, de, úgy látszik, helyenként hiányzik. Igen valószínű, hogy 
ez a két számításbajövő lignittelep az eddig áfkufafoft területeken fúl is 
terjed; így Ny fele a karbon—triász képződményekből álló hegység lábáig 
és É*ra a Böldva völgyén felfelé, sőt valószínű, hogy a lignitformáció el* 
terjed ebben az irányban Szalonna község határába is. Kiemelendő viszont, 
hogy a Kálvária*hegyfől D*re, a vasúti állomással szemben lévő pleisztocén 
kavicspárkánysík alatt, továbbá délebbre, a szuhogyi országút s a vasúti 
kanyarulat által befogott párkánysík alatt a fúrások tanúsága szerint a lignit* 
telepek már teljesen hiányzanak. 

A lignittelepek elterjedéséről, egymásután következésükről és vastag* 
ságukról a fúrólyukak nyújtanak képet. (L. a 39. és 40. ábrát.) 

Néhány fúrás alapján a következő szelvény adódik ki: 
A VII. fúrólyuk. A külszíntől 20 m*ig sárga agyag, sárgás ho* 

mokos agyag, sárga homok, majd kavics, ezalatt jön 20 m*ben egy lignit* 
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felep 20 cm vastagságban; ez alatí 7*15 m vasfag meddő réfegcsoporf és 
pedig kékesszürke, azuíán szürke, végül barna agyag. A 2r*35 m*ben 45 cm 
vastag lignitfelep. Ez alatt 7 '20 m vastag meddő rétegcsoport és pedig 
szürke, homokos, majd barna agyag, alatta 34*00 m mélységben 1'05 m 
vasfag lignittelep (I. telep). Ez alatt 2'25 m meddő, azaz szürke, utána fehér, 
végül barna agyag, majd a 37'30 m mélységben 20 cm*es lignitrétegecske, 
azután 11'80 m vastag barna homokos agyag s végül a 49'30 m mély* 
ségben következett az alsó (EL.), vagy főtelep 4 m vastagsággal; ez két 
lignifpadból áll, a 2'60 m alsó és l'OO m felső padból, amelyeket 0'40 m 
meddő agyagréteg választott el. 

A XIV. sz. fúrólyuk. A külszíntől 8'95 m*ig humusz, kavics, 
szürke és barna agyag, 8'95 m*ben 50 cm*es lígniltelep, alatta 8'55 m vas* 
tagságban szürke és barna, majd szenes agyag s a 18'00 m mélységben 
45 cm vastag lignitfelep. Azután 0'65 m vastag meddő: zöldes agyag s 
a 19*1 m*ben 43 cm*nyi lignitfelep. Ez alatt 4'27 m vasfag barna és 
szürke agyag, majd a 23'70 m mélységben 40 cm lignit, amely alaff 0'90 m 
meddő barna agyag 8 a 25'00 m mélységben 30 cm lignit. Ez alatt 
11'95 m vastag szürke, finoman homokos és sötétbarna agyag s végül a 
37'25 m mélységben a 3'20 m vasfag főtelep következeit. 

A XV. sz. fúrás. A külszíntől 15'32 m mélységig sárga agyag, 
durvaszemű kavics, alatta 20 cm lignit, ez alatt 4'58 m vastag szürke agyag 
és kékesszürke palás agyag, a 19*90 m mélységben 61 cm agyagos lignit* 
felep, alatta 1*15 m sötétszürke agyag és barna palás agyag s a 21'6 m 
mélységben 20 cm lignit, alatta 3*84 m barna palás agyag, zöldes agyag, 
barna agyag, alatta 25*70 m mélységben 80 cm lignit, amely alatt 55 cm 
meddő agyagréteg s alaff a megint 10 cm*es lignitréfeg (együttvéve az I. 
felep), alatta 2'11 m szenes, barna palás agyag és szürke agyag s a 29'26 
m*ben 20 cm vastag lignit, ez alatt 7'49 m vastag sötétszürke agyag, szenes 
agyag, finoman homokos agyag s végül a 36'95 m*lől 2'35 m vastag alsó, 
v. fő lignitfelep, amelybe kb. 40 cm vasfag szénpala is telepszik. 

A „Borsodszendrői Kőszénb. R.*T." szénjoga 2.200 kat. holdra terjedt ki. 
Eddigelé lefejtettek 1921*ben 203, - 1922*ben 8.440, - 1923*ban 

7.459, — 1924*ben 11.911, — 1925*ben 9.312 tonnát, összesen tehát 
37.325 tonnát. Ezután 1928. végéig évente áflag 10.000 tonnát férmeitek 
ki, vagyis hozzávetőlegesen 30.000 tonnát. Ezenkívül számításba veendő 
még a régi SÁRKÁNY*bányaművelefekből kifejtett és bányatűz miatt elhamvadt 
kb, 50.000 tonna; lefejtettek és hiányzik tehát Összesen kb. 117.000 tonna. 
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5. A „Felsőborsodi Kőszénbánya R.-T." lignit-
területe Szuhogy határában. 

I. FÖLDTANI VISZONYOK. 

A földtani viszonyok azonosak a „Concordia Szénb. R.*T." lignit* 
területének földtani viszonyaival. Az ÉÉNy*i irányban hajtott táró eleje, kb. 
40—50 m hosszúságban, DK*re dőlő pannóniai mészkonglomerátumban 
haladt, amely a táróban beljebb következő alsó triász agyagpala, mészkő 
és dolomit földalatti rögére települt. DNy*i irányban a fenti rögnek kis 
részlete a „Concordia Szénb. R.*T," bányaépülete mellett a külszínre is 
kibukkan. A triász képződményekből álló hegységnek ezen az ÉK—DNy*i 
csapású, erősen préseli, vetődött rögén kb. 68—fO m hosszúságban hatolt 
át a táró. Ez a rög az ÉNy*i oldalán ÉK-DNy*i (4-16 h ) irányú vetődéssel 
határolódik s azontúl ÉNy*ra a pannónia i (pontusi) emelet rétegei 
következnek. A pannóniai rétegcsoport itt teknőbe települfen fekszik s ural* 
kodólag szürke és barna agyagrétegekből áll, amelyek közé több ligniífelep 
telepszik. A táró behatoló fővágatával a felsőbb ligniftelepeket s ezek kísérő 
rétegeit tárfák fel. A triaszrögön fúl először kb. 40—50 m hosszban fehé* 
resszürke, majd szürke agyagot tárt fel a táró, azután egymásután három 
ligniltelepet, amelyek vastagsága és egymástól való távolsága a következő 
volt: a táró nyílásától 192 m távolságban haráníolfák az alsó telepet, amely 
1'60—2'10 m vastag volt és helyenkint 1—2 dm vastag meddő beágyazások 
települtek belé. Az alsó telep fölött 3—7 m vastag szürke agyagréteg, majd 
a középső lignittelep következett. A középső telep két padból állott; az egyes 
padok vastagsága 70—80 cm*nyi volt. A két lignifpadot meddő közbefele* 
pülés különítette széf, amely fehéresszürke agyagból állt s amelynek vastag* 
sága a nyugatibb részeken 40—50 cm*nyi volt, nyugatabbra, a „Concordia"* 
bánya felé egészen elvékonyodott, K felé pedig BECHT főmérnök szerint 
1'20—2'00, sőt 2'50 m*re is megvastagodott. Fölfelé újból 7 m vastag szürke 
agyag s végül a felső, 1'60 m vastag ligniffelep következett. 

A felső telepbe kél, 20—30 cm vastag beágyazás ékelődött. A felső 
telep fedője szürke agyag, amelyet 14'50 m vastagságban fúrtak át, majd e 
fölött 4 m vastag sárga agyagot, azután 50 cm sárga homokot és végül 1 
m*nyi humuszos feltalajt fúrtak át. 

BECHT főmérnök szerint a bányában 21 m*re lefúrtak s a feltárt alsó 
telep alatt még négy lignittelep jelenlétét állapították meg, még pedig a 
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következő sorrendben: az alsó felep alatt 7 m*re a IV. (a és b) lignitfelepef, 
amely két 80 cm*es lignifpadböl állott és amelyeket 60 cm*es agyagréteg 
választott el egymástól. A I V . telep alatt 7 m*re van a 2 m vastag V. telep, 
amely puhának és gyenge minőségűnek bizonyult, majd ez alatt újból 7 
m*re a VI., szintén agyagos lignitréteg következett, amelynek vastagsága 
szintén 2 m*nyi volt; végül 21 m*ben a mészkőből álló medencefeneket 
érték el. 

A látónak s feltáró vágatainak kihajlásakor kiderült, hogy a lignit* 
lelepek teknőszerű településitek. A teknő DK*i oldalán a telepek ÉNy*i 
dőlésűek és pedig a triász hegységet határoló vetődés közelében a dőlés 
meredekebb, 20°*os, beljebb 15—8°*os, majd még laposabbá válik. Azután 
tovább ÉNyra és ÉK*re a telepek ellenkező irányokban emelkednek. A 
lignitterülei Ny*i irányban a „Concordia"*bánya lignitierülelében folytatódik, 
amelynek széle DNy felé szintén felemelkedik. Ezek a kifejezetten teknő* 
szerű településű lignittelepek a széleken elvékonyodtak és elpalásodtak. 

n. A LIGNITBÁNYÁSZAT. 

TÖRTÉNETI ADATOK. 
A tárót néhány fúrás mélyítése után KREYBIG főaknász és társai haj* 

tották 1920*ban. Később SCHLESINGER bányavállalkozó vette ál a bányát s 
többszöri szünetelés után végül mint „Felsőborsodi Kőszénbánya R.*T." 
működött 1924. közepéig, amikor az üzem végleg megszűnt. A bányavállalat 
a tárótól a szuhogyi országútig iparvasútat épített, ennek végpontjából ten* 
gelyen szállították el a lignitet. 

A LIGNITTELEPEK S AZOK MINŐSÉGE. 

A táró 192 m meddőhossz kihajtása után három lignittelepei tárt fel s ezen* 
kívül az előbbiek alatt még négy lignittelep jelenlétét bizonyították be a fúrá* 
sok által. A táró által feltárt lignittelepek közül csak a két alsó telepet fejtet* 
lék (1. a 41. ábrát). A felsőt, annak gyengébb minősége miatt érintetlenül 
hagyták. A feltárt alsó lignittelep 1 '60—2" 10 m vastag, helyenkint 1—2 dm 
vastag meddő beágyazásokkal és többnyire darabos lignitet szolgáltatolt. A máso* 
dik, vagy középső ligniftelep az előbbinél jobb minőségű volt s ezért ennek 
fejtésére fektették a fősúlyt. A II. telep két, T0—80 cm*es padból állott, 
amelyeket Nyon vékony, K felé vastagodó, meddő közbefelepülés választolt 
szél. A legalsó feltárt telep (ül.) alatt, fúrás útján megállapított telepek 
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közül, úgy látszik, csak á felső (TV.) telep jobb minőségű arra, hogy a 
bányászat szempontjából szóbajöhef. Ez a telep is két 80—80 cm*es padból 
áll, amelyekel 60 cm*es- meddő betelepülés választ szét. A többi alsó telep 
elpalásödött, elagyagosodott. 

Az elsősorban fejtés alatt állott középső (H.) lignittelep anyaga világos 
barna színá, karca vörhenyesbarna, törése darabos. A termelt lignitnek 
BECHT főmérnök szerint kb. 60—70°/o*a darabos, 30—40%*a dara és por 
volt. Hosszú, sárga lánggal égett és elégése után porszerű hamu maradt 
vissza. A termelt lignitet a külszínen csak rövid ideig lehetett raktározni, 
zárt helyiségben már hosszabb ideig alkalmas Yoít arra. A ül . telepből a 
nyugati ereszkében 1924. október 2-án gyűjtőit ligniímintát DR. EMSZT K. 
vizsgálta meg, elemzési eredményei a következők: 

100 súlyrészben van: Kísérleti fűtőérték: 3259 kalória 
C 34*11 °/o Számított fűtőérték:. 3026 kalória 
TJ 3 ' 0 0 

- • ' -' - S, hamu és H2Q*mentes anyagokra 
O ü ' 4 8 átszámítva: 
N 0T0 C 69*21 °/o 
S 2*10 H 608 
Hamu B l l O . 2329 
HsO . . . . . . . 40*50 -N . . . . . . . 1*42 

100*00 °/o 100*00 °/o 

A feltárt II. lignittelep BECHT főmérnök szerint a medence közepén, 
ahol a legvastagabb volt, volt egyszerstnjnd a legjobb minőségű is; a me* 
dence szélein a telep vékonyodott és rosszabbodott. A lignitbányászat hát* 
ránya a tűzveszélyesség volt, ami a ül . telepen volt erősen meg. Ennek á 
telepnek feltárt K*i részén a bányatűz jelentékenyebb pusztítást végzett. Fel* 
említendő továbbá, hogy a DK*i halárvelő mentén nyomást és talpduzzadást 
észleltek mindkét fejtés alatt álló telepen. 

Az üzemre hátrányos voli a telepek kevésbbé szakszerű feltárása és 
fejtése. Az alsó és középső telepet egyidejűleg tárták fel és kezdték fejteni; 
a két telepet elválasztó 7 m*nyi agyagréiegcsoporl vékonysága miatt előállott 
egyenetlen nyomási viszonyok következtében a vágatok csakhamar össze* 
nyomódlak, összeszakadoztak s a feltárt teleprészek tüzet fogtak. Víz viszont 
nem voli a bányában. Eddigelé lefejtettek a „Bányászali és Kohászati Lapok" 
statisztikája szerint 1922*ben 4.730, — 1923* ban 4.460 s 1924*ben 2.219 
tonnát, összesen: 11.409 tonnát. 

A részvénytársaság Szuhogy határában számos fúrást mélyíttetetf, 
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amelyek egy része lignitíelepeket haránlolf, egy része azonban eredményfelen 
volt. E fúrások közül a következőkről vannak adafaink (1. a VII. táblát): 

A HL fúrás, a Szuhogyi*völgy baloldalán, a Lipóc* és Hideg*völgyek 
között. A külszín alatt 16*80 m mélyen 20 cm*es lignitleiepet, 23'20 m*ben 
80 cm*es telepet, majd 30 cm*es meddő után 20 cm*es telepet és 20 cm*es 
meddő alatt megint 1*10 m vastag lignittelepet és végül 38*30--39*10 m 
közt 80 cm vastag telepet harántoltak. A telepek közt lévő rétegek agyag* 
rétegek. 

A VI. sz. fúrás a Hideg*völgy baloldalán. A külszín alatt 18*90 m 
mélységben 30 cm vastag lignitet, 19*60 m mélységben 1*20 m vastag 
lignittelepet és 34*4 m*ben 60 cm*es lignittelepet fúrtak át. A közbetelepülő 
rétegek szürke és barna agyagból állottak. 

41. ábra. 
A „FebSborsodi Kőszénbánya R. T." szuhogyi ligniibáhyászalának átnézeíes térképe. 

A Vn.a)sz. fúrás a Hideg*völgy legfelső részén. Itt a külszín alatt 
58*50~60'80 m mélységek közölt 2*30 m vastag lignifíelepel harántoltak. 
A telep fölött átfúrt rétegek szürke és barna agyagrétegek voltak. 

A Vm. sz. fúrást a 221 m mag. ponttal jelzett domb oldalában 
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lelepítetíék. Ezt a fúrólyukat 59 m mélységre mélyítették sárga és szürke 
agyagban. Az 59 m»ben azonban a közlés szerint folyóshomokra akadtak, 
amely a továbbhaladást megakadályozta. 

Ezenkívül Szuhogytól DK*re» a Verő*oldal nevű domb ÉK*i oldalán 
telepített fúrásban 61 m mélyen 60 cm*es ligniifelepef fúrtak át. Ellen* 
ben a Verőoldal Ny*i oldalán lévő 46 m mélyfúrás, azután a községtől 
D*re, az edelényi út K»i oldalán lévő 40 m mély fúrás s a község DK*i 
oldalán, a rudabányai országút ÉNyi oldalán levő 37 m mély fúrás a 
lignilkuiaíás szempontjából teljesen eredménytelen volt. 

Felemlítendő még itt, hogy közlés szerint BECSÉY A. fővárosi mérnök 
is fúratott Szuhogy határában, a községtől ÉNyra, de fúrásaiban 1 m*nél 
vastagabb lignittelepeket nem talált. 

6. A „Concordia Szénbánya R.-T." lignilferülefe 
Szuhogy határában. 

I. FÖLDTANI VISZONYOK. 

A „Concordia Szénbánya R.*T." lignitferülete, valamint a közvetlen 
szomszédos „Felsőborsodi Szénb. R.*T." területe Szuhogy községtől ÉNy*ra, 
a k a r b o n és t r i á s z rögök közé benyúló kis fiatal medence területére esik. 
DNyon a Nagyhegy karbonkorú fillites palája, kvarcbreccsája és a felső 
triász mészköve, ÉK*en a középső triász dolomitok és mészkövek s a 
Cserbakő vonulatának felső triász fehér mészköve határolják. DK*en, a 
régi hegység kis röge kibukkan a Lucska*árok baloldalán is, a „Concordia 
R./T." bányaépülete mögött. Ez a rög a térszín alatt ÉK felé húzódik s a 
„Felsőborsodi R.*T." tárója át is halolt rajta. A rögök közti medencét tölti 
ki az alsó pannóniai rétegcsoport lignitielepes legalsó része. A medence 
NyÉNy felé felhúzódik a Lucska*forrás fájáig. 

Az a l só p a n n ó n i a i (pontusi) eme le tnek a medencében 
előforduló rétegei főleg agyagok, amelyek közé lignitleiepek települtek. A 
Concordia*fáró csak egy lignitleiepet tárt fel, ezt átlag 2 m vastagságban,-
azonban közlés szerint ez alatt a telep alatt még két telepet fúrtak meg 
csekély mélységben. Ezt az adatot elfogadhatjuk, mivel a „Felsőborsodi 
R.*T." tényleg több lignilielepet tárt fel és fúrt meg. A „Concordia" 
által feltárt telep megfelel a „Felsőborsodi R.*T." középső vagy II. telepének. 

A ligniítelepülés a bányafeltárások szerint medenceszerű. A feliért 



332 DR. SCHRÉTER Z. (328) 

lignitíeleprész a D^rés^dn ÉÉNy (22-23h) felé lejt kb. 6°*kal, É felé 
haladva ÉK*ivé, sőt K*ivé válik a dőlés s színién 6°*os. 

A lignitmedencét DK*ről határoló kis alaphegységrögnek DK-i oldalán 
nagyobb ÉK—DNy*i veíődés húzódik, amelynek mentén a pannóniai emelet* 
béli rétegcsoport nagyobb mélységre süllyedt le. Ennek bizonyítéka az, hogy 
az országút nagy kanyarulatánál, á 165 m*es mag. pont közelében 52 m*re, 
Szuhogy község DNy*i Végén 37 m*re s a Verő oldal Ny*i oldalán 46 m-re 
lefúrva, a fúró a pannóniai emelet rétegeiben mozgott ugyan, de lignittelepet 
egyik sem ért el. "" 

H. LlGNITBÁNYÁSZAf. 
TÖRTÉNETI ADATOK. 

Legelőször MÁDAI emlékezik meg röviden a szuhogyi lignifelőfordu* 
dulásrql (13««i). Részletesebben szól róla PAPP K. (19798). Szerinte FERBER 
és FARAGÓ bányavállalkozók 1910*ben kezdték meg a kutatásokat s egy 
aknával 13 m mélységben 2'2 m vastag telepet tártak fel s a Lucska* 
dűlőben bányát nyitottak. A KRAUSZ testvérek birtokából 126 holdat kötöttek 
le s ettől ENy*i irányban a község lakosaitól örökáron 120 hold szénjogát 
vásárolták meg. A bányái utóbb ZMMERMANN ADOLF bányavállalkozó vettz 

' albérletbe, aki utóbb a „Concordia Szénbánya R.*T."*nak adta ezt át 1922. 
elején. 

A lignitkibúvás a Lucska*paiak medrében már régóta ismeretes voli 
s miután néhány fúrás s a kutató akna mélyítése sikerrel járt, tárót hajtottak 
és pedig először a patak balpartján É*i irányban. Mivel a táró nem járt 
kellő sikerrel, (valószínűleg rájutottak a karbon—triász hegység felemelkedő 
rögére), a telepnek a patak medrében lévő kibúvásán NyÉNy felé hajtottak 
újabb tárót, amellyel a telepet kb. 340 m hosszúságban és 120 m szélesség* 
ben fel is táriák. 1923*ban a bányánál szénosztályozói és rakodói építettek; 
a szállítás tengelyen történt. A rossz utak s a vasúitól való nagy távolság 
miatt a bánya üzeme 1924*ben úgyszólván teljesen megszűnt. 

A LIQNITTELEP ES ENNEK MINŐSÉGE. 
A „Concordia Szénbánya R.*T." területén feltárt lignitielep vastag* 

sága átlag 2 m*nyi. Néhol ugyan csak 1*60 m vastag, de másutt viszont 
2*60 m*re is megvastagszik. A teknő D*i szárnyán kihajtott feltörések útján 
megállapították, hogy a ligniiíelep D felé gyorsan vékonyodik, nemsokára a 
kibúváshoz ér, ahol oxidálódik, elmállik („bagósodik"). A lignittelcpnek 
közepe táján, a főiétől kb. 1'10—1*30 menyire 10—30 cm vastagságú 
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meddő agyagbeágyazás van, amely azonban helyenldnf, nevezetesen D felé 
elvékonyodik, sőí egészénél is visz. Ezt a meddő beágyazást réselésre 
használták fel. Ezenkívül a feltárt. teleprész északibb részén, a lignittelep 
felsőbb részeiben még egy 2-—3, ujjnyi meddő agyagbeágyazást is feltártak. 
Ahol a telep vékonyodott, olt jobb volt a minősége; ahol vastagodott, ott 
viszont a meddő betelepülések is vastagodtak, mint a keletibb feltárásokban. 
A telep féléjében kb. 0*5 m vastag, kissé palás, homokos, agyagos szén 
volt, amely a fejtésnél a főlenyomás és a víz ellen biztosítékul szolgált. 

A lignit anyaga általában fénytelen, földes szerkezetű, egyes részletein 
igen jól feltűnik a fás szerkezet. Színe általában világosabb barna; a földes 
szerkezetűé még határozottan barnás, a fás féleségé azonban, különösen ki
száradt állapotban, világos sárgásbarna, vagy szürkésbarna. A földes féleség 
karca világosbarna. A lignit törése általában darabos. A forgalomba kerülő 
lignitnek kb. 50%*a darabos, 40°A>*a aknaszén s kb. 10%*a dara* és por* 
szén volt. A lignitet á szabadbán csak rövid ideig lehetett raktározni, mivel 
hamar felleveledzéft és fokozatosan széthullt. A raktározott rész NICK igazgató 
úr szerint 8 nap alatt már melegedni kezdett s a begyúlásra volt hajlamos. 
A bányatűzre való hajlamosság is bizonyos mértékig valószínűleg fennforgott, 
bár a bányaüzem fennállása alatt e tekintetben nem volt baj. A fedett helyen 
való raktározhatóságára nézve nincs adat, de így biztosan hosszabb ideig elállt. 
A lignit hosszá, sárga lánggal égett, úgyhogy a darabos része — miután el* 
égése szagtalanul történt — kályhafűtésre is alkalmas volt. Elégése után 
porszerű hamu maradt vissza. 

A „Concordia" bánya (a lakosok szerint „Lucskabánya") lignitje 
NICK igazgató úr közlése szerint 1'2% ként, 22ó/o nedvességet tartalmazott 
s hőfejlesziő képessége 3.670 kalória volt. DR. PAPP K. (19799,) által közölt 
vizsgálat szerint az éghető kéntartalom 1*15%,. hamutartalma 12—14%, 
fűtőértéke pedig 3.700 kalória. Az 1924. oki; 2*án gyűjtött átlag lignitmintát 
Da. EMSZT K. m. k. főgeológus*fŐvegyész vizsgálta meg; elemzési eredményei a 
következők: 

100 súlyrészben van: Kísérleti fűiőériék: 2211 kalória 
C . . . . . . . . 33*51 °/o SzánifloMfűiőérték: 3962 kalória 

' S, hamu és H20*mcnles anyagokra 
^ ll'ST átszámítva: 
N . 081 C 6870 % 
S 2.5.1 H . . 593 
Hamu 961 O 2371 
HsO . . . . . . . 3910 N 166 

100.00 °/o ÍOO'OO °/o 
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Megjegyzem még ilf, hogy DR. SZONTAGH TAMÁS közlése szerint ez 
a lignit a „Concordia Szénb. R.*T." állal végezfetett vizsgálatok szerint 
bitumentarfalmánál fogva kőolaj és benzin lepárlására is alkalmasnak bizonyult. 

A ligniftelcp 1923. okt. 28*án kb. 340 m hosszúságban és átlagosan 
120 m szélességben volt fellárva. A leghosszabb feltörés 160 m*nyi volt. 
Lefejtésére a lucska*völgyi táró szolgált. A lignirlerülelnek előnye a telep 
jelentékeny vastagsága s elég jó minősége, amennyiben a kén és hamu* 
tartalom aránylag csekély volt benne, hogy táróval igen könnyen lehetett 
bányászni; továbbá, hogy a telep aránylag egyenletes, nyugodt fekvésű volt, 
vetődések nem zavarták meg s végül, hogy fejtését víz. bányatűz, folyós* 
homok, vagy nyomás sfb. nem hátráltatta. 

Hátránya viszont elsősorban a terület kicsiny volta, másodsorban 
aránylag kedvezőtlen fekvése. A táró a miskolc—tornai vasúi szendrői álló* 
másától kb. 6—7 km*re esik s a szállítás rossz utakon, tengelyen történt. 

A bányászat kezdete táján lefejtett lignifmennyiségről nincs adatunk: 
ezt kereken 1.000 tonnára becsülhetjük. A „Bány. Koh. Lapok" statisztikája 
szerint 1921*ben 2.763, — 1922*ben 2.230, - 1923*ban 4.045, - 1924* 
ben 514 tonna; összesen tehát kb. 10.552 tonna lignitet fejtettek le. 

T. A rudabányai lignitterület. 

I. FÖLDTANI VISZONYOK. 

A „Borsodi Bányatársulat" vasércbányászatának területén, a mező* 
zoikus hegytömegre, illetve magára a metaszomatikus vasércfömegre települten 
néhány kisebb medencében lignittelepek jelenlétét állapították meg és pedig 
részint a vasérctömeget fedő rétegcsoport lefakarítása, részint a szállífólárók 
kihajtása alkalmával és részint fúrások által. A határozottan teknőszerű tele* 
pülésű kis medencék rétegcsoportjának alsó része uralkodólag agyag s ebbe 
települtek a Ugniftelepek. A felsőbb rétegcsoport lúlnyomólag sárga homok. 
Az üledékek p l i o c é n k o r ú a k és pedig a lignittelepes rétegcsoport az 
a l só p a n n ó n i a i (pontusi) korba, a felső, homokos rétegcsoporf 
a felső pannóniai (pontusi), esetleg a l e v a n t e i e m e l e t b e tartozik. 

A legdélibb medencécske szelvényét az Andrássy m. vasérckülfejtés* 
ben látjuk. Itt alul szürke agyag van, amely fölött két vékony, 1—2 dm*nyi, 
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egymástól kb. 50 cm*re eső ligniitelepecske fekszik. Ezek fölött sárga homok 
kövdkezik, alárendelten agyagbetelepülésekkel. 

Az északibb medencécske a Vilmos*mező vasérckülfejfésben a követ* 
kező szelvényű: alul 5—6, néhol 10 m vastagságú szürke agyag, amelyre 
1—2 dm*nyi ligniitelepecske telepszik. Fölöttük kb. 3 m vastag sárga homok 
következik, amelynek legalsó padja kb. 2 dm vastagságban sárgás, limonitos 
homokkővé szilárdult. Erre 2*5 m*nyi szürke agyag, majd tetemesebb vas* 
tagságú sárga homok következik. 

A legészakibb, mélyebb fekvésű medencét az É—D*i irányban haladó 
vasércszállító táró tárta fel, nevezetesen áthatolt a medenceszerű településű 
lignittelepnek úgy a D*i, mint az Én szárnyán. A lignittelep fekvője e 
kis medence területén szürke agyag, amely, úgy látszik, közvetlenül az alap* 
hegységre telepszik. A telep közvetlen fekvőjében Planorbis sp. és Lim* 
naea sp« fordul elő elég nagy számmal, amelyeknek héjai nagyobbrészt 
elpiritesedtek. 

A lignittelep vastagsága általában 1—2 m közt váltakozik, amelyet 
meddő közbetelepülés két padra oszt. BACSINSZKY bányamérnök szerint 
délebbre — ahol valószínűleg a medence közepefája lehetett — telepített fúrás 
7 m vastagságban keresztezte a lignittelepet. A telep szelvénye általában 
azt mutatja, hogy a két lignitpad kb. egyforma vastagságú s a közbetepülő 
meddő agyag pedig rendszerint 40—50 cm vastag. A telep az É*i szár* 
nyán, ahol feltárták, uralkodólag DDNy*i (13 h -13 h 10°) 13-16° dőlésű, 
délebbre már kisebb a dőlés szöge. A felső lignitpadban igen értékes ős* 
emlős maradványok, csontok és fogak fordulnak elő, nevezetesen: Masíodon 
longirosfris KAUP S a Hipparíon gracile KAUP maradványai, amelyek a lig* 
nittelep alsó pliocén (pannóniai—pontusi) korát pontosan megjelölik. A 
telepből ezenkívül alig szenesedéit, erősen lapított fatörzsdarabok is nap* 
fényre kerültek. Szép Masíodon zápfogak vannak KÁLLAI GÉZA bánya* 
igazgató úr birtokában, amelyek részben a lignittelepből, részben a felső 
homokrétegcsoportból kerültek elő. Masíodon fogak különben régebben is 
előkerültek a vasércet fedő homok leíakarítása alkalmával. BOCKH HUGÓ 
1907*ben, mint a M. arvemensis CR. & JOB. faj zápfogait említi fel.1 

A lignittelep közvetlen fedője a szállítóláró és a főfeltáró vágat táján 
sárgás szürkés homok, amelynek legalsó része a lignit közvetlen fedője, helyen* 
kint szilárdabb kőzetté, laza homokkővé áll össze, néhány ujjnyi vastagságban. 

1 A m. kir. Földt. Intézet Évi jelentése 1907*r51, p. 44. 



336 DR. SCHRÉTER Z. (332) 

A homok 0'5—2 m yalagságú és kevés víz van benne. Néhol azonban, mini 
keletebbre és É felé, a feltörések táján, a homok elmarad s itt a főte szürke 
agyag. A felsőbb rétegek a külszínig, a fúrások tanúsága szerint szürke 
agyagból állanak. A pliocén rétegekről és kövületeiről 1923*ban SCHRÉTER 
(2735—86) és 1924*ben PÁLFY1 emlékezett meg. 

.,'n. A LIGNITBÁNYASZAT. 
TÖRTÉNETI ADATOK. 

A vasérctelepre irányított fúrások már régebben megállapították azt, 
hogy a keletibb teknőben nagyobb vastagságú ligniffelep van; a legészakibb 
vasérckülfejtéseket a délibbekkel összekötő szállítótáró kihajtása alkalmával a 
medenceszerű településű lignittelepnek mindkét szárnyát haránfolták A há* 
ború utolsó éveiben (1917—18«)> amikor a szénhiány érezhetővé vált, a 
a ligniftelep feltárását megkezdték, hogy a rudabányai bányakólonia tüzelő* 
anyagszükségletét fedezhessék. Ebből a célból a szállító táró Én részén, 
ahol az a telepet harántolta, a telep csapása mentén Kifelé feltáró vágatot 
hajtottak, majd a telep dőlése mentén néhány feltörést és egy ereszkét létesí* 
tettek. A lignit fejtése azonban csak rövid ideig tartott. 

A LIGNITTELEPEK. 
A legéázakibb fekvésű, pannóniai rétegekből felépült medencében fekvő 

lignittelep gyakorlati szempontból számításba jön, miután a lignilfelep elég 
jelentékeny vastagságú, bár viszont a medence kis kiterjedésű. A két dé* 
lebbre fekvő medence gyakorlati szempontból értéktelen. A legészakibb 
medence lignittelepe feknőszerű településű, vastagsága 1—2 m s a meddő 
betelepülés két padra osztja. A meddő közbefelepülés vastagsága 40—50 cm, 
néhol azonban elvékonyodik, pl. a medence É*i szélén, ahol a fellöré* 
sekben csak 25 cm*nyi. A vasércszállító táró táján a telepnek a szelvénye 
a következő: alul az alsó lignifpad 60 cm, fölötte szürke agyag és részben 
sötétszürke, szenes agyag 50 cm s fölül a felső lignitpad 60 cm. A csapás* 
menti fővágaton, 145 m*re a szállílótárótól az alsó lignifpad 1*25 m*nyi, 
fölötte 40 cm agyag s e fölött 60 cm felső lignitpad. A feltörésekben a telep 
vastagsága — a meddő betelepülést nem számítva — 1'25 m*nyi volt. A ki* 
búvás felé a telep elvékonyodik néhány dm*re, amint ezt pl. a szállító táró 
fölött lévő kibúvásban is látni lehetett s elmeddősödik. Egy helyütt, való* 

1 A m. kir. Földi. Intézet Évkönyve XXVI. kötet, 2. füzet, p. 14. 
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színűleg a medence közepe iáján, lefúrva a ielep vastagságai 7 m*nek álla* 
püoiiák meg! 

A rudabányai lignit fénytelen, földes szerkezetű, néha a faszövei jól 
látható rajta; Színe és karca világosbarna, darabosan törik. Az osztályozásra 
nézve és a raktározhaióságra vonatkozólag nincs adat. Ugyanígy a vegyi 
viszonyaira és hőfejlesztő képességére vonatkozólag sincs adatunk. E tekin* 
tétben valószínűleg megegyezik a szuhogyi „Concordia"*bánya lignitjének 
minőségével Az eddig kitermeli lignit csekély mennyiségű. A lignit feltárá
sánál különösebben zavaró körülmény nem volt. Mindössze azt kell fel* 
említenem, hogy a közvetlen fedő homokréteg kis mennyiségű vizel veze* 
fett le, amely a bányába jutva némileg hátráltatta a fejtést. A víz bejutásának 
megakadályozása céljából a lignittelep legfelső részéből 5—10 cm vastag 
teleprészt a főiében hagytak. É felé a feltörésekben, a közvetlen főte agyag 
s itt a vízszivárgások már nincsenek meg. 

A lignitét időnkint — fűlőanyaghiány esetében — a rudabányai bá* 
nyakolonia ellátására használták fel, különösen pedig a bányatelepi villamos 
központnál, ahol kuriltyáni szénnel keverten (80 q kuritryáni -f- 50 q ruda* 
bányai) alkalmazták. 

8. Imola, Trizs és SzuhafŐ határában lévő lignit* 
előfordulások. 

1. Imola. Imola környékén az a l s ó p a n n ó n i a i e m e l e t réteg* 
csoportja terül el, nevezetesen szürke és sárga agyag, szürke homok s leg* 
magasabban, a gerinceken kvarckavics. Az alsóbb, agyagos rétegek közé 
telepszenek a lignittelepek, amelyeket a község mellett, kissé Ny*ra és ÉNy*ra 
feltártak (LKHTENSTEIN f.*nyárádi lakos). 

A templomtól ÉNy*ra, a dűlőút mellett lévő kis feltárásban a követ
kező szelvényt láttam: alul fás szerkezetű lignittelep, amelyből 30 cm*nyi 
látszik. (FÓRIS bányamester szerint teljes vastagsága 60 cm). E fölött 
60—70 cm vastag szürke agyag, majd 16 cm*nyi lignittelep következett 
gipszkristályokkal. Erre megint 60 cm*nyi szürke agyag, e fölött kb. ugyan* 
üyen vastag, gipszkristályokkal tele szürke agyag települt. Utóbbira 3 ujjnyi 
homokkő, majd nagyobb vastagságban szürke agyag következik, amelyei 
feljebb a téglavető agyaggödre tár fel. 

22 
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A községtől kissé Ny*ra, a domboldalban a homokbányászéit! fel* 
fárasban szürke agyag és homokréiegek fölött négy vékony, 10—30 cm*es 
ligniflelepecske l<erüt felszínre, amelyet egymástól 25 cm—1 m vas* 
tag szürke agyag és homokos agyagrétegek választanak el. A rétegcso* 
port, úgy látszik,* É felé dől Megjegyzem, hogy a községtől D-re eső 
dombvonulat oldalában is mutatkoznak a lignitielep kibúvására utaló 
nyomok, tehát a lignitformáció nagyobb ellerjedésűnek látszik. Hogy azon* 
ban' helyenkinl fejtésre érdemessé válik*e, azt csak komoly kutatások 
dönthetik el. 

2.- Trizs. Trizs környékén a dombok alját uralkodólag az alsó 
miocén rétegcsoportja x építi fel s ezekre telepszik • djszkordánsah a lignit* 
telepeket bezáró a l só p a n n ó n i a i agyagrétegcsoport. Trizs halárában már 
régóta ismeretes a lignit előfordulása. Állítólag az 1680*as évek «lejéft 
MADERSPACH L. itt is végeztetelt kutatásokat. 

WAHLNER AA 1907*ben a következőket írja: „Lignitszerű ásvány* 
széntelepet' tárt fel a gömörmegyei Trizs határában NÉMETH" ÖDÖN jákfalvai 
birtokos, kinek a bányabizlosság 1.000 q, kutatás közben termelt barna* 
szénre rendelkezési engedélyt is adott." Ugyancsak WAHLNER (3I715) 1908* 
ban NÉMETH ÖDÖN jelentése alapján a következőket írja: „A szénfelepek 
Trizs; Szuhafő és Alaószuha községek határában letfejc-konstatálva. A fúrá* 
sok és másnemű feltárási munkálatok Trizserj 198 cm, Szuhafőn 250 cm, 
Alsószuhán pedig 110 cm vastagságban' konstatálták a szenet. A trizsi 
szénben találtatott nedvesség: 23'94°/o, hamu: 6'32 %, éghető kén: 2'9°/o, 
kalória: 3.7fl. A jól kiszárított szén kalorikus értéke,, számítás útján álla* 
pittaioit meg." Ugyanitt megemlíti, hogy az alsószuhai kutatásból kikerült 
szer), vegyelemzése a következő eredményt adta: a levegőn < .jól kiszá* 
iadl szénben találtatott nedvesség = 15'41 %,* hamu = 6'48 °/o, összes-icén =* 
3'09%, kalória = 5.409. A kalorikus értéket Beriheloí*fél$ kalorimetertel 
határozták jpeg." Meg kell itt jegyeznem, hogy az alsószuhai ligniíelőfordulás 
ismeretlen előttem és az adat megbízhatóságát egyelőre, kérdésesnek kell 
jeleznem. 

1 WAHLNER A. : Magyarország bánya* és kohóipara az 1906. évben. Bány. Koh. 
Lapok, p. i n . , 1907. 

2 WAHLNER A . : Magyarország bánya* és kohóipara az 1910. évben. Bány. Koh. 
Lapok, 1911., 53. k., T82. old. 
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WAHU*ER JA.8 ' Í91 f*ben a 1cöveike2őkeí írja: „ . . Zádorfala és Trizs 
községek halárában előjön fiatal íercierkorbeií, neogén 2 m vasfag szén, 
amennyiben az előfordulás ifi több- ponlon aknák segélyével 4—6 m mély* 
ségbén -konstatálva lett, azonban'a szénterület távol fekszik a már meglévő 
vasúti vonalaktót s így értékesítése nehézségekbe ütközik." Megjegyzem, 
hogy a fefiti adatok csak Trizs Jhatárára (s nem egyszersmind Zádorfala 
határára is) vonatkoznak; Zádorfala határában f. i. csakis az alsó miocén 
képződményei szerepelnek. Továbbá a következőket jegyzem meg: 

— 1922—23*ban a ligniltelepet feltárták, s a termelt lignitet egy ideig 
tengelyen szállították. A táró a községtől ÉNy*ra kb. 1 km*re, a fővölgy 
baloldalán volt és kb. 2 m vastag telepet tárt fel. A szállítás nehézségei 
miatt azonban a lignittelep bányászata csakhamar megszűnt. 

A lignittelep elterjedését csakis a dombok felső" részében várhatjuk; 
ennek következtében csak ltisebb kiterjedésben.-Hátránya.liogy a trianoni határ* 
hoz egészen közel (kb. 1'5 km*re) esik s hogy a vasúttól nagy távolságra 
(16 km)- fékszik. 

3. Szuhafő. Szuhafő környékén,--a dombok alján az alsó miocén* 
kori-szürke homokos agyag terültei nagy kiterjedésben, uralkodólag DDNy*i 
12—14°*os dőlésben. A meddő -rélegesoport'fölött diszkordánsan fekszik az 
a l só p a n n ó n i a i eme le t Rétegcsoportja, amely az alsó részében lignit* 
telepeket zár közbe. A ligniltelepet elég -jól feltárta a községtől É*ra eső 
vízmosás, amelyben s amelynek környékén régebben a felepre'kutatások is 
folytak. A vízmosás fenekén látszólag helytállólag 1' m vastagságban van 
felszínen ÉNy*i (21h) 10°*os dőlésben az elég jó minőségűnek látszó lignit. 
A vízmosás. jobboldalán, lejjebb lévő feltárásából, ahol már egészen oxidá* 
lódott, 2'5^3*0 m vastagságra is lehet következtetni; Ezt a ligniflelepet is 
csak a dombok—gerincek felső,- vagy középső részén várhaljuk tekintettel 
arra, hogy alul a meddő alsó miocén rétegek terülnek -él.' Hogy a lignittelep 
nagyobb kiterjedésben <van*e meg • ilyen nagyobb vastagságban, azt csak 
komolyabb kutatások-dönthetik el.-Az a körülmény, hogy Trizs határában az 
ezzel azonos lignittelep színién nagyobb vastagságban megvan, valószínűvé 
leszi, hogy a dombok felső részében a ligniltelep valamivel jelentékenyebb 
kiterjedésű. (Ls. j& 38. ábrái.) 

A szuhafői lignitéi állítólag már MADERSPACH L. kutatta az 1880*as 
évek elején s állítólag csekély művelés is volf itt. Hátránya a írianoni halárhoz 
való-'közelsége (2—3 km)és a vasúttól való nagy* távolsága (16 km). 

22" 
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A z árok kibúvásából gyűjtőit lignitminta elemzési eredményei FINÁLY 
ISTVÁN vegyészmérnök szerint a következők: 

100 súlyrészben van: Kísérleti fűtőérték: 1740 kalória 
C 27'27 °/° Számított fűtőérték: 2305 kalória 
" ' S, hamu és HaO-mentes anyagokra 
O 8*77 átszámítva: 
N 0-59 C 6939 °/o 
S 0*82 H 6T9 
Hamu 19-48 O . . . . . . . . . 22\32 
HsO 40-40 N 1-50 

100-00 °/o ÍOO'OO °/o 
* 

Említésre méltó végül, hogy a pannóniai emeletbeli rétegcsoport terű* 
leién, valamint annak közelében a prepannoniai képződmények területén több 
ponton végeztek fúrásokat bányatársulaíok és magánosok. Eredményeik azon* 
ban csak részben ismeretesek. 

így pl. a „Borsodi Bányátársulat" Rudabánya és Felsőtelekes határa* 
ban több fúrást mélyíttetett, főleg vízkutatás céljából. 

E fúrások közül a következőkről vannak adataink: 
1. R u d a b á n y á n , a bányatelep ÉK*i részében,a csendŐrlakianyá* 

val szemben 1906*ban 210'40 m t. sz. f. magasságban kezdve 334 m mély 
fúrást létesítettek. Ez 74 m mélységig a pannóniai emelet agyag, homok, 
márga és alárendelten kavics váltakozásából álló rétegcsoportján haladt ke* 
resztül. A 32*50—38 m közt a fúrási napló szerint „szénnyomokat" tártai* 
mázó kavicsos, durvaszemű homokot fúrtak át. A pannóniai rétegek alatt a 
triász képződményei következtek. 

2. Ugyancsak R u d a b á n y á n , az előbbi fúrás közelében, 1913*ban 
újabb fúrást mélyítettek 4f'50 m mélységre. Ennek a fúrásnak az alja a fúrási 
szelvény szerint már a triász dolomitba mélyült. 

3. R u d a b á n y á n 1913*ban az elektromos áramfejlesztő telep köze* 
lében harmadik fúrási is mélyítettek kb. 40 m mélységre. A két utóbbi 
fúrás naplója nem emlékszik meg arról, hogy a fúrások lignittelepet is ha* 
rántottak volna. Mindhárom fúrás víznyerés céljából készült, azonban a vára* 
kozásnak nem feleli meg. 

4. R u d a b á n y a é s S z u h o g y k ö z t , az országút nagy kánya* 
rulaiának legdélibb pontja közelében mélyítették az 52. sz. fúrólyukat, amely 
állítólag 95 m mély volt s állítólag vastagabb ligniltelepen hatolt át. 

5. A z e l ő b b i t ő l k i s s é D K * r e fúrták az 51. számú fúró* 
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lyukai, állítólag kb. 119 m mélységre, ebben azonban csak egy vékony, 
40 cm*es lignitleiepet haránlollak. 

6. Délebbre (a VT. táblán lévő térkép határán kívül) mélyítették az 
I m o n y ó * b é r c t e t e j é n a 13. sz. fúrást. Ezt a közlés szerint 105'5 m 
mélységre mélyítették le, azonban lignittelepet nem harántolfak vele. 

7. F e l s ő t e l e k e s t ő l É*ra, a juhakolíól kissé É felé egyik fúrás* 
ban, a külszín alatt kb. 35 m«re állítólag lignittelepre akadtak. 

Ezenkívül még a következő adatokai kell felemlítenem: 1. A Lászi* 
p u s z t a melleit Jévő téglagyár területén 4 m mélységben állítólag lignit* 
telep jelenlétét állapították meg. 2. N y o m á r o n 27 m*re, 3. Z i l i z e n 
18 m*re fúrlak le eredménytelenül. SZVOBODA ANTAL bányamester szerint 
Ziliz határában a külszín alatt 67 m*re kb. 1 m vastag lignittelepet, fúrtak 
meg. 5. H a n g á c s o n MLINKŐ JÁNOS hatvani malomtulajdonos EGYED 
ANDRÁS bányaüzemvezető szerint a külszín alatt 26 m*ben 60 cm*es és 
lejjebb 2 m*es lignittelepet fúrt át. 6. H e g y m e g e n állítólag 17 m mély* 
ségben 2'5 m vastag lignittelepet haránioltak. 7. D ö v é n y határában 
40 m*re fúrtak eredménytelenül. 8. A l s ó s z u h á n FÓRIS főaknász szerint 
a községi korcsma udvarán NÉMETH ÖDÖN és KASZA ISTVÁN főaknász 
alsó miocén rétegekbe 75 m mélységig eredménytelenül fúrtak le. WAHLNER 
(31716) NÉMETH ÖDÖN beküldött jelentése alapján közli, hogy „ . . a felső 
telepi kutatásokon kívül (1. a 338 [334] oldalon) a netán nagyobb mély* 
ségben előforduló szén után is kutattak s itt egy fúrólyukat 123 m*re mé* 
lyítettek le anélkül, hogy a medence feküjét, illetve alapkőzetét elérték 
volna." 9. Z u b o g y o n CZEISLER rudabányai lakos 1923*ban 40 m mély* 
ségre fúrt le eredménytelenül az alsó miocén rétegekbe. 

A felsorolt fúrási adatok közül az eredményeseknek jelzetteket azonban 
csak erős kritikával és kellő ellenőrzés mellett lehetne pozitiveknek elfogadni. 

9. A ,3oldvavölgyi Kőszénbánya és Iparmű R.*T.„ 
lignitterülete Edelény határában. 

I. FÖLDTANI VISZONYOK. 
a) Réíeglani adatok. 

Edelény vidékén a neogén képződmények a karbon mészkövön nyűg* 
szanak, amely a külszínen a „Borsodi oldal", a Kis* és Nagyszokon s a 
Kakaskő táján nagyobb kiterjedésben van a felszínen, délebbre pedig csak 
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néhány ponton, Ítt*ott bullán fel a küjszínre, mint az Edelényből ÉNy fdé 
vezető kocsiút mentén s a Császta*puszlálól., kissé DNy/ra a Csonka* 
völgyben. a Kibukkan végül a megszűnt, lignitbányától „kissé DK*re azon 
a tájon,,ahol az úts a főúttól ar Császla*puszta felé elágazik; itt kőbányák is 
feltárják. A barnássárga lemezes mészkő rétegei Ér*íy*ra (20—21h) 45— 
50°*nyira dőlnek. 

A karbon mészkőből ajtó alapzatra a déliljb részeken a középső miocén 
alsó részének, a helvétiennek rétegcsoportja települ, amelynek itt nincsenek 
jó̂  fellárásai. Az alsó miocén rétegekből épült fel, a külszínen a „Tilalmas*£rdő" 
környéke kb. a császta*puszlai Ny—K*i irányú kocsiút tájáig. A közvetlen, 
szomszédos területeken D felé közlés szerint több ponton megfúrták az,e 
tájon-ismert helvétien emelelbeli középső széníelepeí is. 

A szorosan véti, edelényi COBURG hircegi lignitterület amely a Mo* 
gyorós*tefő ?s a Császtai hegy környékén lejül el, a sajóvölgyi középső 
miocénkorú széntelepektől lényegesen különbözik, ezeknél kétségkívül fiata* 
labbkorú s ennél fogya azoklc;l,külön kell választani. HOCHSTETTER ismertette, 
elsoízben a szóbanforgó lignijtlerület, földtani és bányászati viszonyait1, majd 
utána HANTKEN (6301.—%pe) £s KALECSINSZKY (H125). HOCHSTETTER szerint 
a rétégcspport legalsó, látható rétege ostreapad, amely az Ösf&a bugirostrís 
LAM. példányaiból áll s D*en a kiemelkedő karbon mqszkőre telepszik; 
erre szürkésfehér szilárd agyag következik, amelyet az akkori főaknától D*re, 
20 ölnyire mélyíte|l kútban tártak fel,- ebben HOCHSTETTER szerint a követ* 
kező kövületek fordultak elő:^Cardium plicaíum EICHW., C. viixjobonense 
PARTSCH, Buccjnum Jbaccatum BAST. és.Osírea sp. HOCHSTETTER a fenti 
kövületek alapján az egész réiegcsoporíot a széntelepekkel együtt a s z a rnva i a 
e m e l e t b e helyezi. Megjegyzem,.hogy a felsorolt kövületeket.a legnagyobb 
valószínűséggé} tévesen azonosította,HOCHSTETTER a szarmata emelet kövü* 
léteivel. A valószínűség az, hogy a helvétien rétegcsoportja volt itt feltárva 
s annak a kövületeiről volt szó. 

' Az előbbi 'rétegre HOCHSTETTER .szerml zöld agyag következik,'amelynek 
legfelső részében.helixek wannaks a telep alatt 1 nvreómm—16 cm szén* 
lelepecskél is közbezár. Majd a széntelep következik, ameíyet három meddő 
betelepülés négy szénpadra oszt. A telep szelvénye a következő (alulról 
felfelé haladva): az alsó (TV,) szénpad 63 cm*nyi, erre 32 cm*es bitumenes 
agyag, //e/ix*ekkel (H. argillacea FÉR.) és növénylenyomatokkal következik. 

TÉRD. V. HOCHSTETTER: Uber die geol. Beschaffenheil -von Edelény bei Miskolc ele. 
Jahrbuch der K. K. Geol. Reichsansialt, Wien, Bd. VII, 1857, pag. 669. 
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E fölött feleszik a 63 cnves ÜT. szénpad, amelyen 5 mm*nyi fehér homokos, 
nöyénylenyomaios márga -ül, majd az 1 m «vastag II. szénpad, fölötte 32 
cm vastag bitumenes agyag s végül a felső (I.) szénpad következett 32 cm 
vastagságban. Légfelül az aknában homok és agyag, majd legfelül kvarc* 
kavics települt. HOCHSTETTER megjegyzése szerint a széntelepes rélegcso* 
porira általában laza homok, homokkő és márgapala telepszik, majd maga
sabban fehér, vagy szürkésfehér horzsaköves riolittufa következik. A riolií* 
tufa a régi aknákban HOCHSTETTER szerint 4—5 ölnyi (kb. 8—10 m) vas* 
tagnak bizonyult. Megjegyzem, hogy — mint alább említeni fogom — az 
új bánya légaknájában kb. 35 m vastagnak mértem 1923*ban a riolittufa 
vastagságát. 

A HOCHSTETTER által ismertetett földtani adatokat részletesen közöltem, 
miután azokat ma már egyáltalában nem lehet megfigyelni s az általam meg* 
vizsgált bányában hasonlót nem láttam. 

Magam 1923. szeptemberében jártam be az akkor néhány esztendővel 
azelőtt nyitott új tárót és annak környékét. Megfigyeléseim a következők: 

Az új bánya feltárásaiban világosan láttam azt, hogy a feltárás és fejtés 
alatt lévő lignilfelep a riolittufa rétegei közé települt és pedig valószínűleg a 
riolittufa rétegcsoportnák alsó részébe. Az új táró nyílását t. i. a riolittufában 
hajtották ki, á lignittelep kibúvása. alatt és beljebb belejutott a befelé lejtő 
lignilfelepbe. Bár HOCHSTETTER leírásában nem történik említés arról, hogy 
a telep fekvőjében is lett volna riolittufa s ezenkívül a telep szelvénye, 
továbbá a fedő réfegcsoport szelvénye is eltér a régi bányászat szelvényétől, 
a most feltárt ieleprészt mégsem tekinthetjük másik telepnek, hanem csak 
a régebben feltárt telep folytatásának. Ezt megerősíti a lignitnek egyforma 
minősége. (Lásd alantabb.) 

Az új táró állal feltárt teleprész a táró nyílása közelében még csak 
1*50 m vastag volt, de befelé lejtve megvastagodott 5'10 m*re. Azonban a 
telepnek egyik része palás volt s a jó minőségű teleprészben is egy 
5—15 cm vastag riolittufa réteget, egy elkovásodott réteget s egy agyag* 
betelepülési figyeltem meg. 

A lígnirleíép' fSlofí a következő rétegsort állapítottam meg a 39 m 
mély légakna szelvénye szerint: a telep fölött kb. 2—4 m vastag riolittufa 
feküdt, majd fölötte 80 cm vastag ligníítelep következett, erre 2 m*es rioljt* 
tufa, majd az erre következő kb. 5 m vastag rioliltufába négy vékony, 1—2 
dfn*es lignitfelepecske ágyazódott, végül a külszínig fehér, horzsaköves riolit
tufa következett. A lignilfelep kíséretében kövületeket nem sikerült találnom. 
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A földtani viszonyok, HOCHSTETTER adatai s a lignit gyengébb minősége 
amellett szólnak, hogy a széntelepes rétegcsoport a riolitlufával együtt a 
sajóvölgyi széntelepeknél fiatalabbkorú és pedig valószínűleg a fe l ső mio* 
cénbe , a s z a r m a t a e m e l e t b e tartozik, ahová már HOCHSTETTER 
is helyezte. 

Felmerülhet az a gondolat, hogy az edelényi lignitet a felsőborsodi 
lignittelepekkel nem párhuzamosíthafnók*e, vagyis nem helyezhefnők*e az 
edelényi lignitet is a pannóniai (pontusi) emeletbe. Ennek a feltevésnek 
ellene szólnak a következő tények: 

1. Az edelényi lignittelep kíséretéből teljesen hiányzanak az alsó 
pannóniai emeletre jellemző kövületek, amelyek pl. Szendrőn bőven ismeretesek. 

2. A lignittelep riolittufa közé települt és főleg a fedőjében van tetemes 
vastagságú, 8—35 m*nyi riolittufa; ezt a nagy vastagságú riolittufát csakis 
eredetinek (primermek) és nem másodlagos helyre átmosoftnak lehet tekin* 
lenünk. A borsodi medence K*i részén lévő rioliliufákat felső miocénkorúnak, 
szarmata emeletbelinek tekintem (1. a 107—108 oldalt) s ide kell sorolnunk az 
edelényi riolittufát is. Azt a gondolatot, hogy ilyen tetemes vastagságú riolif* 
tufa másodlagos helyre átmosódott volna s így a pannóniai emeletbe tartoznék, 
feltétlenül el kell ejtenem. A pannóniai emeletben a Magyar Középhegység 
területén elsődleges riolittufa nem ismeretes, sőt eddigi ismereteim szerint 
másodlagos sem. 

3. A felsőborsodi lignitelőfordulások kíséretében semmi nyomát nem 
találhatjuk a riolittufának, ami a párhuzamosítást megengedné. 

Az eddigi képződmények fölött északabbra, a Dancka oldalon, a Pilis 
hegyen és a Kazinci oldalon a pl ioc.énkori k a v i c s és k a v i c s o s 
h o m o k terül el, amely a dombtetőn Császta-puszfa és a Közép*hegy felé 
is lehúzódik. 

6) A szerkezet. 

A lignittelep települése a feltárt területen — bár a dőlése igen csekély — 
általában teknőszerűnek látszik. A táró nyílása körül K*i dőlés látszik, 
a feltárt terület délibb részein ÉNyi 5°*os dőlés, az északibb résznek 
nyugatibb tájain DNy*i 2—8°, keletibb tájain DK*i dőlést lehet mérni. Tehát 
NyDNy—KÉK*1 irányú, igen lapos teknőnek tengelyét húzhatjuk itt meg. 
Az í>i részen a DNy*i dőlésből a DKn dőlésbe való fokozatos áíhajlás 
alapján arra következtethetünk, hogy a rétegcsoport s a széntelep a felszín 
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alatt felemelkedő mééztókúp felületéhez idomul. Vetődések is fellépnek, de 
az eddig észlelt vetők kicsinyek: 30—80 cmmyiek, a legnagyobb 2 m*nyi. 
irányuk nagyjából É-D*i . 

DL A LIGNITBÁNYÁSZAT. 

TÖRTÉNETI ADATOK. 

A lignitfelep földtani viszonyait elsőízben HOCHSTETTER F. ismertette. 
ö írta le először az egykori lignitbányászatot, ismertette a lignit minőségét s 
közölte vegyi elemzését is (L m., 669. o.). Az ő vizsgálatai alapján szól azután 
később HAUER K. (TUÍ—ÍHO), HANTKEN M. (6304—6) és KALECSINSZKY S. 
(11 ÍM) is róla. PAPP K. nem említi. 

HOCHSTETTER szerint 1855. táján néhány akna üzemben volt, amelyekből 
évenkint 100—150.000 mázsa lignitet termeltek. Az aknák kb. 7 öl mély* 
ségre hatoltak a völgy talpa alá. A széntelep négy padját, amelyet három 
meddő közbefelepülés választ el, HOCHSTETTER négy külön telepnek írja le, 
amelyek közül abban az időben a három alsó padot fejtették. A telepek 
szerinte a pataktól jobbra és balra majdnem vízszintes településsel feküdtek, 
de mindkét oldalon kevéssé a patak medre felé lejtettek. A jobboldalon 50 
ölnyire feltárták a telepet, míg É felé egy öles vetődés lejjebbvetette a tele* 
péket. Ebben az irányban nagyobb elleriedésű, míg D felé csakhamar 
kiékült a telep. 

A helyszíni vizsgálat alkalmával, egy idősebb férfi szóbeli közlése alap* 
ján, aki a régi bányászai virágzásakor a bányákban dolgozott, még a követ* 
kező adatokat jegyeztem fel. A hátulsó, É*i akna kb. 12 m mély volt. 
Itt feltártak egy harmadfélméteres és ez alatt kb. 4 ujjnyi, réselésre használt 
agyagbetelepülés után 1 m*nyi lignitet. Ez az egykori akna a felső részében 
horzsaköves riolittufába mélyült, amely itt állítólag 3 ölnyi volt. A fóakna a 
téglavető gödrének D*i végében állítólag 16 öl (kb. 32 m) mély volt. Egy 
másik oldalsó akna kb. 12 öl mélységű lehetett (kb. 24 m). Majd kissé 
délebbre volt a Klementina*akna s odébb a GHzella*akna, amelynek legfelső 
része szintén a riolittufába mélyüli. Ezeknek az aknáknak a helyét ma már 
csak egy*egy mélyedés és a hányó jelzi. 

Ügy látszik, ezeknek az aknáknak a megszűnte után nyitották meg a 
„Nagy pincé"*iöl kb. 200 m*re É*ra, a Mogyorós*felő K*i oldalán a Ge* 
deréti tárót, amely a nyomok után ítélve ÉNy felé irányult s a riolittufába 
települi lignittelepet tárta fel. KALECSINSZKY megjegyzi (II120), hogy: „A 
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felső mediterrán korú ligrútszén bányaüzeme már § éy pia szünetel (tehát 
kb. 1893. óta); közelebbi; adatok nem ismeretesek, csupán, hogy a szenet 
a volt cukorgyár üzeméhez használták és csekély mennyiségben a helybe* 
lieknek is adatott el." 

A termelt lignitet a. régi bányászat alatt főleg az egykori edelényi 
cukorgyár részére szállították. 

A terület újabb kutatása és feltárása 1918*ban kezdődött meg. SZVOBODA 
ANTAL bányamesfer ez év:nov. l*éri; kezdte meg a fúrásokát. Három fúrást 
mélyített s mikor mindháromban elérte a lignittelepef, táró hajfását kezdte 
meg a völgy baloldalán, a fégi bányaműveletektől kissé D-re. A táró vága* 
faival régi fejtésekre is bukkant, majd bányatűz támadt s ezért 1919. hov,,, 
7*én a műveleteket be kellett szüntetni. Két évi szünetelés után, 1921. dec. 
l*én kezdték hajtani az előbbi tárótól D*re az új tárót; ezt kellő óvatos* 
sággal hajtva, segélyével a medence jó részét feltárták. Az időközben meg* 
alakult „Boldvavölgyi Kőszénbánya és Iparmű R.»T.", a szénterület bérlője, 
egyszersmind a bányától az edelényi vasúti állomásig kiépítette a kb. 5 km 
hosszú, keskenyvágányú iparvasútat a termelt lignit elszállítására. A íer* 
mell lignitet főleg a M. Államvasutak részére szállították, 1924*ben a 
szénkereslet megszűntével a bányászai megszűnt. 

A LIGNITTELEP S A LIGNIT MINŐSÉGE. -

A lignittelep vastagsága általában 3—5 m*nyi, tehát — a sajóvölgyi viszo
nyokat véve számításba — aránylag elég vastag. A táró nyílásánál a lignit* 
telep kibúvása látszott, a telep egészen elvékonyodott. Kévéssel beljebb 
azonban már 1*50 m*nyi s még beljebb végül 5*10 m*re is megvastagodott. 
A szénmintavétel helyén a következő szelvényt jegyeztem fel (a fel nem 
tárt feleprészekre nézve a bemondás szerint): alul 70 cm agyagos szén, 
fölötte 90 cm*nyi lignit, amelynek alsó részében (az alantabb említendő 
riolittufa rétegtől 0'5 m=re) 4 cm*es barna agyag betelepülés volt. A lignitpad 
fölött 8—9 cm*es fekete, elkovásódoíf réteg fekszik, amire 12 cm*nyi lignit, 
majd 5—15 cm*nyi riolittufaréfeg s fölöttük 94 cm*nyi jő minőségű lignit* 
pad, azután I m vastag lignit és szénpala következik, amelyre végül a 
riolittufa telepszik. 

Bár a lignittelep 5 m vastagságot is elér, abból csak 2—2'30 m vas* 
tagságú teleprészf fejthettek le. így a főtében lévő palával vegyes lignilpad 
lefejteflen maradt, egyfelől a gyenge minőség miatt, másfelől azért, mert a 
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fedőben lévő közel igen erős nyomási fejtett ki, az ácsolaiol eltörte és kicsa* 
varia. Ugyanígy fefejtetlen maradt â  talpban lévő OTO—lOO m vastag 
agyagos, rossz minőségű %nil is.. Néhol a telep csak 1 '20 m vastag; ilyen 
helyeken a telep alsó része hiányzik, főleg ott, ahol a telep emelkedik. 

A középső, viszonylag jó minőségű teleprészt merőleges elválási lapok, 
hasadékok gyéren járják át s ezért többnyire nagy darabokban lehet fejteni. 
A kitermelt s-forgalomba, került lignit 60°/W darabos, 30%*a „aprószén" 
(„aknaszén") és 10°/o*a dara és por volt. A telep anyaga lignüjellegű, a 
fás szerkezet gyakran látszik rajta, könnyen és gyorsan felleveledzik; színe 
és karca világos barna. A kitermeli lignitet csak rövid ideig lehetett a sza* 
badban raktározni. A lignit hosszú, sárga lánggal égett s elégése után salakos 
hamu maradt vissza. 

' .Az edelényj lignit elemzését elsőízben SONNENSCHEIN végezte, ezt az 
elemzési HOCHSTETTER-közölte. E szerint 1000 súlyrész lignitben van: 214 
s. r. víz, 152 s. r. anorganikus anyag és 634 organikus alkatrész. A szer« 
ves alkatrészekben pedig: C=53'85°/o, H=4'21°/o, 0=41-94% és N 
nyomokban-. HAUER K. «(T*so).a következő elemzést közli: 6"l°/o víz, 1'8~-
2rÓ°/o hamu, 14T0% s. r. színíletí ólom és 3322 kalória hőfejleszíő ké* 
pesség. (HANTKEN és KALECSOJSZKY munkájába, ahol ezt az elemzést közlik, 
hiba csúszott be.) 

SCRO JÁNOS vegyészmérnök szerint az új táró K*i részéből 1923. 
szeptemberében gyűjtött átlag minta elemzésének eredménye a következő: 

100 súlyrészben van: Kísérleti fú'lőériéfc: 3768 kalória 
C . . . . . . . . 38-63% Stámítoit fűtőérték-: 3826 „ 
H . . . . . . . . . . 3 28 , S, hamu és lJíO*menie& anyagokra 
O 8'38 átszámítva: 
N . . . 1-22 C 7499 °/o 
S 6-18 H 6'37 

•-Hamif '••. . 25-04 ° ' 1 6 ' 2 r 

HaO . 17-27 N • 2-37 
100'00°/o 100.00 °/o 

A ligniöelép /ejtését bizonyos körülmények megnehezítették. Neveze* 
lesen a fedőben lévő agyagos riolitlufa erős nyomási fejtett ki, az ácsolatoi 
eltörte s kicsavarta. Ennek ellensúlyozására a telep felső részét, amely kü
lönben is palás, kb.' 1 m vastagságban a főiében hagyták. Talpduzzadás 
nem jelentkezett, valószínűleg azért, mert a fekvőben az alsó, 0T0—1*00 m 
vastag', gyenge minőségű lignitieleprészf szintén lefejfellenül hagyták. Meg 
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kell itt jegyeznem, hogy HOCHSTETTER idejében a ialpduzzadással is küzdeniök 
kellett. Hátrányos továbbá, hogy a telep, különösen annak felső része fűz* 
veszélyes. Telepégés könnyen támadt s a régi fejtésekből a tűz folytán kelet* 
kező és átszüremlő széndioxid, esetleg szénmonoxid veszélyessé válhatott. 
A nagymértékű tűzveszélyesség miatt a feltárást nyomon kellett követnie a 
fejtésnek. 1923*ban 8 m*es pillérekben fejtették le a lignitet. Előnye viszont 
a telep nagyobb vastagsága, iáróbányászattal való könnyű fejihefése s a víz 
teljes hiánya volt. 

A szóbanforgó lignittelep Edelénytől ÉNy*ra, a COBDRG hercegi terű* 
léten hozzávetőleges számítás szerint kb. 1,500.000 m2*nyi területen lehetett 
kifejlődve, e területnek nagy részéről azonban a régi és az újabb bányászat 
már lefejtette a lignitet, illetve annak értékesebb részét. A régi bányászat 
által lefejtett lignit mennyiségét (1853-tól 1893*ig) hozzávetőleg 4—500.000 
tonnára becsülhetjük. Az újabb bányászkodás a következő mennyiséget fej* 
tette le: 1918*ban kb. 3.000, - 1920*ban 3.107, — 1921*ben 16.708, 
- 1922*ben 19X50, - 1923*ban 31.815, - 1924*ben 15.152, — 
1925*ben kb. 10.000 tonnát, összesen kb. 99.532, kereken 100.000 tonnát. 

* * 

Az edelényi COBURG hercegi birtokon megállapított lignitterület a birtok 
határain fúl továbbterjed a szomszédos birtokokra is és pedig Ny és DNy 
felé. így megvan a szomszédos GROBER*birfokon, ahol Császta*puszfa 
mellett, annak K oldalán GROBER J . földbirtokos 1922*ben kis lejtős* 
aknával feltáratta a lignittelepef s a termelt lignitet saját gazdaságának szűk* 
séglefére használta fel. Később a lignifterület É*i és D*i folytatásában 
SZVOBODA ANTAL bányamesier végzett fúrásokat, majd később a „Borsodi 
Szénbányák R.*T." fúratott. A kis lejtősakna csakhamar megszűnt. Utóbb 
a terület szénbirfokjoga a „Borsodi Szénb. R.*T." kezébe ment át. 

A kutatások eredményei nagyjából a következők: 
A Császía*puszfa K*i oldalán lévő akna 272 m vastag ligniífelepet 

tárt fel s belőle a tiszta lignit 172 m volt. A pusztától kissé É*ra 1*91 m, 
továbbá É*ra, a külszín alatt 15 m*re már csak 0'2 m vastag lignittelepef 
fúrtak meg. A Csonka*völgy jobboldalán, az É*i Császtai hegy K*i részén 
a külszín alatt 66—79 m mélyen 3 lignittelepet és pedig 20, 20 és 40 cm*es 
telepekel fúrtak meg. Délebbre is megfúrták még a ligniüelepeket egynéhány 
fúrásban, így a D*i Császtai hegy É*i részén, a külszín alatt kb. 40 m*re 
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0*35 m és 46 m«re Í'IO m vastagságban, a Ny*i részén a térszín alatt 
1? nvrc 0"92 m vastagságban és DK*i oldalán 20 nvre 1*45 m és 52 nvre 
0*90 m vastagságban., (L. a 28?. oldalt is.) 

Nyilvánvaló tehát, hogy itt a karbon mészkő és részben a középső 
miocén rétegcsoportja fölött É—D*i irányú, fiatalkorú lignifmedence terül el, 
amelyben helyenkint egy, másutt több lignittelep fekszik egymás fölött. 
Figyelemreméltó, hogy a lignittelepek alatt helyenkint megvan a középső 
miocén rétegcsoport s ebben az egyik barnaszéntelep (az I. v. felső) is, 
nevezetesen a D*i CsásztaUhegy és Közép*hegy táján, amit a fúrások bizo* 
nyitottak be. 



NEGYEDIK RÉSZ. 

A BÜKK*HEGYSÉG DK--I 
OLDALÁN LÉVŐ LIGNIT* 

TERÜLET. 
A Bükk*hegység DK*i oldalán elíerülő lignitterület a máfraalji lignit* 

ícrületnek ÉK*i folytatása s avval úgy korban, mint kifejlődésben nagyjából 
megegyezik. A Mátra aljáról a Tárna folyó táján átlép a Bükk*hegység 
aljára a lignittelepeket tartalmazó rétegcsoport s a DK*i oldalán kialakult 
dombvonulatban ÉK felé egész Miskolc környékéig felhúzódik. Ennek a 
területnek számos pontján fúrások segélyével megállapították a lignittelepek 
jelenlétét, só'í két helyen régebben bányászfák is. Figyelemreméltó, hogy a 
fúrások tanúsága szerint a ligniftelepek az Alföld síkja alá is áthúzódnak, vagyis 
hogy a lignües képződménycsoport kiterjedése elég jelentékenynek ígérkezik. 

I. FÖLDTANI VISZONYOK. 
A Bükk*hegység DK*i elődombjait az idősebb és fiatalabb harmadkor 

üledékei és vulkáni képződményei építik fel, amelyek ismételt lépcsős letörések 
után hamar helyet adnak a legfiatalabb képződményeknek; ezek viszont az 
Alföld síkja alá húzódnak. 

Nevezetesen a következő harmad' és negyedkori képződmények ki
fejlődését ismerjük itten: 

1. A Bükk»hegység karbon—triász tömegére felépültén, a hegység DK*i 
szegélyén találjuk az eocén képződményeit. Legalul kontinentális eredetű, 
szárazföldi és limnikus képződésű farka agyagokat, kavics és konglomerátum* 
rétegeket találunk Ezek a képződmények az alsó és középső eocénben itt 
uralkodott szárazföldi időszak üledékei. A külszínen csak Bükkzsérc község 
mellett ismerjük, Bükkzsérc és Noszvaj határában néhány fúrással a felszínen 
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lévő- nummufinás mészkövek alatt is megfúrták s rétegei között vékony 
széncsíkok jelenlétét is megállapították. (L. a VI. tábla térképmellékletét.) 
Noszvaj, Bükkzsérc és Kisgyőr határában az eocén széntelep felkutatása 
céljából mélyített fúrások "eredménytelenek voltak. 

Bükkzsérc község közepe táján, a „Fogyasztási Szövetkezet" köze* 
lében mélyített kútban 1923*ban 'a térszín alatt kb. 4 m*re közlés szerint 
X-— 2 "dm*rryí jőminőségű b'arnaázéntelepen hatoltak át. A bemutatott szén* 
minta fekéfeszínfi, fénylő és kagylóstörésű volt. A közelben lemélyífetf fúrások 
azonban a telep nagyobb elterjedését és megvastagodásái nem igazolták s 
így a" széntelep további kutatása abbamaradt. Bükkzsérc és Noszvaj vidékén 
tehát csak kisebb kiterjedésű és vékony szénlencsék jelenlétéről tudunk, 
amelyek a bezáró rétegeikkel együtt valószínűleg a k ö z é p s ő eocén 
Nummulina striáía*sz\nt tornai rétegCsoporfjába tartoznak. 

A kontinentális rétegcsoport fölött, többnyire azonban közvetlenül a 
Bükk*hegység karbon—triász tömegére lelepülten, a f e l s ő e o c é n 
p r i a b o n a i emeletériek mészkövei és márgái következnek, amelyekben a 
Nummulina Fabianii PREVER (azelőtt N. infermedia és Fichteli) fordul elő. 

2. Az eocén rétegcsoporrja fölött az oligocén következik és pedig 
legalul a b u d a i m á r g á n a k megfelelő vékonyabb márgás rétegcsoport, 
fölötte nagyobb vastagságban a ki se ell i agyag, majd e fölött a fe lső 
ólig oé én homok és agyag rétegcsoporrja. Ez utóbbinak legjobb, kövület* 
ben dús feltárását az egri WiND*téglagyárban látjuk. 

3. A felső oligocén képződményei fölé telepszenek közvetlenül a 
középső miocénkori középső rioliftufák, amelyek legfelső részére 4. 
r iol i t—lávatakarók települtek. Részben a riolilokra, de főleg, ahol ezek 
hiányzanak, a középső riolittufákra 5. andezi t tufák telepszenek, ame* 
lyekből-néhol a k ö z é p s ő miocén ( v i n d o b o n a i em.) tengeri kövü* 
létei kerülnek elő. 

6. Az andezittufák fölött a felső rioBttufa következik, amelynek kitörési 
ideje a s z a r m a t a e m e l e t r e esik. A riolitíufa legfelső rétegeivel kap* 
csolaíosan fellépő fufás agyagokban a szarmata emelet kövületeit ismerjük. 
(L". alantabb.) 

7. A szarmata emelet rétegcsoporrja úgy a Mátra, mint a Bükk* 
hegység DK*i oldalán végigvonul. A Mátra legdélkeletibb csücskén s vele 
határosán a Bükk legdélnyugatibb részén nagyobb felszíni kiterjedésben van 
meg, a Bükk keletibb részein azonban már csekélyebb a felszíni elterjedése. 
A réfegcsoporí egyik része kontinentális eredetű, erre utalnak a bennök 
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lévő szárazföldi csigák (helixek, clausiliák, iriptychiák, cyclosfomák). Másik 
része ellenben elegyesyízi eredefű. A szarmata emelet rétegei közé vékony 
riolittufa réteg s helyenkini — a régi irodalmi adatok szerint — lignilfelépek 
is telepszenek (Egerbakta, Egerszólál, továbbá Bogács mellett, Bábaszéki 
szőlők). 

A Mátra aljának folytatásába eső részeken, Verpelél, Egerszólál és 
Egerbakta táján találjuk a szarmata rétegeket nagyobb területen. Verpelét 
környékén uralkodólag zöldesszürke agyag, alárendelten homok és kavics, 
sőt a Farkas*völgyben közbetelepülve vékony mészkőréteg is szerepel. A 
Farkas*völgyben s a községtől ÉÉK*re, a „Kis SzőlŐk"*ben feltárt rétegek* 
bői a következő kövületek kerültek elő: Syndesmya refíexa EICHW., MO* 
diola marginata EICHW., Poiamides (Pirenella) mitralis EICHW., P. Pauli 
R. HOERN., Murex (Qcenebrá) sublavaíus BAST., Mohrensfemia inflata 
ANDRZ. és M. angulafa M. HOERN. 

Északkeletebbre, a felsőtárkányi öbölben már csak a kontinentális 
eredetű, szárazföldi csigákat magukbazáró. zöldes színű agyagrétegeket találjuk 
(Eger ÉNy*i része, Felnémet, Felsőlárkány), A Felsőtárkány mellett feltárt 
kontinentális szarmata rétegekből SÜMEGHY J, DR. a következő szárazföldi 
puhatestű fajokat határozta meg:1 Procampylaea ch.Lóczyi GAÁL, Cam* 
pylaea banatíca ROSSM. forma pliocenica SÜM., Tachea delphinensis FONT., 
T. Etelkáé HAL., Tripiychia cfr, suturalis SANDB., Cycbstoma Schram* 
meni ANDR., C. Kochi GAAL, C. bisulcatum ZIET., Planorbis (Coretus) 
cornu BRONGN. és Unió sp. . , 

Ebből a kövületben dús rétegből előkerültek LEGANYI FERENC gyűjté* 
seként még gerinces maradványok is. ÉHIK GY.2 ezek között a Titanomys 
Foniannesi DEP. maradványainak jelenlétét, KRETZOI M. pedig egy ember* 
szabású majom ujjperecének jelenlétét állapította meg. A lelőhelytől kissé 
Ny»ra Masíodon sp. zápfogának töredékeire akadtam (24ui). 

A szarmata rétegcsoportot Egertől É*ra is megtaláljuk és pedig agyagos* 
homokos kifejlődésben; ezek a bennök található gyér nyomok után ítélve 
elegyesvízi lerakódások. A szarmata rétegek a Bükk*hegység DK-i elő* 
dombjait felépítő rioliítufákra települve, részben vetődés mentén hozzájuk 
támaszkodva Demjén, Andornak, Ostoros, Novaj községek határában húzód* 
nak tovább, elsősorban homokos, alárendelten agyagos kifejlődésben; azonban 

1 Földtani Közlöny, LHL köt., 97. old., 1923. 
2 Állattani Közlemények, XXIII. k., 3-4 . f . ,p . 159., 1926. és Annales Musei Nat. 

Hung., XXIII., p. 1T8., 1926. 
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a rioliltufák egy része is ide tartozik. Északkeletebbre, Bogács mellett ialáljuk 
meg a szarmata rétegeket a szarmata riolittufával kapcsolatban. A riolitfufás 
agyagban a következő kövületek fordulnak egyebek közt elő: Ervilia 
podolica EICHW., Tapes gregaria PARTSCH, Pofamides (Pirenella) mifralis 
EICHW., P nodosoplicatus M. HOERN., P. disjunctus Sow., P. (Clava) 
Pauli R. HOERN., Buccinum (Dorsanum) duplicalum Sow.1 

Bogács és Tárd községek határában végzett fúrások a külszín alatt 
kb. 200 m mélységben átfúrták több ponton a kövületben néha dús homokot 
és márgát. Ezek szerint a mélységben fekvő szarmata rétegcsoporf aránylag 
vékony, 10—30 m*nyi, sőt néhol teljesen hiányzik. Alatta a fúrásokban a 
szarmata riolitlufa következik. 

ÉK felé Tibolddaróc, Sály, Geszt, Harsány, Bükkaranyos és Göröm* 
boly irányában húzódik tovább a rétegcsoporf, amely itt főleg homokokból és 
agyagokból áll. Bükkaranyostól É*ra, az u. n. „Melegoldal" vízmosásaiban a 
rioliítufás agyagban egyebek mellett a Cardium latisulcatum MÜNST. és a 
Potamides (Pirenella) mifralis EICHW. fajok fordulnak elő (2787). Megem* 
líiem még, hogy Novaj és Geszt melleit egy*egy kis diatomaceás pala be* 
települést is megfigyeltem a rétegek között. 

8. Az előbbi rétegcsoportok fölött, néha transzgredálva, találjuk a p a n n o* 
niai (pontusi) emelet rétegeit. A pannóniai (pontusi) emelet rétegcsoporf* 
jának alsó része (alsó pannóniai szint) részben a riolitfufa átdolgozott 
anyagából, részben homokból és agyagból áll. A legalsó rétegek Bogácstól 
DNy*ra és Szomolyától DNy*ra az árkok feltárásaiban láthatók, ahol az 
itteni átdolgozott rioliítufás agyagban apró congeriák és limnocardiumok for* 
dúlnak elő. Legjobb feltárásai Ostorostól É»ra vannak, ahol a Középhegyen 
az átmosott riolittufaanyagból és homokból sok kövületet gyűjtöttem, mint 
a Congeria ornithopsis BRUS., Limnocardium Andrusowi LÖR. és a var. 
spinosa LÖR„ Melanopsis (Lyrcaea) Martiniam FÉR. és M. imprzssa KR. 
var. BonelH SISM., M. Sturi FUCHS, Melánia Vásárhelyii HANTK., Pro* 
soslhenia Zitteli LOR., Planorbis veríicillus BRUS., Orygoceras fílocinclum 
BRUS. és O. comiculum BRUS. fajokat. A Melanopsis impressa KR. var. Bo* 
nelli SISM. és a M. Sluri FUCHS előfordulnak Bogács és Szomolya határában 
homokos rétegekben s végül a Congeria Partschi CJZ. és a Melanopsis 
(Lyrcaea) impressa KR. var. Bonelli SISM. a görömbölyi téglagyár szürke 
agyagjában. 

A felsőbb rétegcsoporf szürke agyag és többnyire fínomszemű sárga 
1 SCHRBTER Z.: Évi jelentés 1914*ről, 331. old. és 2737. 

23 
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és szürke homok vállakózásából áll. Közéjük ielepszenek a ligniffelepek. 
Ez a réfegcsoport Kerecsend, Nagylálya, Andornak, Tárd községek határa* 
ban van leginkább fellárva, azonban kövülelel itt nem ismerek belőle. 
Ennélfogva nem biztos, hogy még az alsó pannóniai szinthez sorolandók*e 
ezek a rétegek, vagy már a felsőhöz. A ligniftelepek révén, amelyek való* 
színűleg azonos korúak a mátraaljiakkal, a felső pannónia i szintbehelyez* 
hefjük ezí a rétegcsoportot. A mátraaljai lignilíelepeket a kisérő kövületeik alapján 
t. i. a felső pannóniai emeletbe kell soroznunk. Ez a rétegcsoport az, amely 
a pleisztocén takarója alatt D felé az Alföld síkja alá húzódik. 

8. A p l e i s z l o c é n képződményei a barna agyag, a nyirok, amely lefelé 
gyakran löszbe, vagy löszszerű, barnássárga, homokos*meszes agyagba megy 
át. A pleisztocén képződmények a régibb üledékeket, különösképen pedig 
a pannóniai rétegeket vékonyabb*vasfagabb réteg alakjában fedik s az Alföld 
síkja felé általában vastagszanak. A lösszel egykorúak a Bükk*hegységből 
DK felé irányuló nagyobb patakok régi törmelékkúpjai, amelyek a domb* 
vidék és síkság érintkezési vonala mentén terülnek el. Ilyen kavicstörmelék* 
kúp van Füzesabony fáján az Eger folyó mentén, a Hór*völgy vizének és 
a Kányafolyásnak a síkságra jutásánál Mezőkövesd mellett, ahol anyagát 
kavicsgödrökben fejtik. Ebből a kavicsból az Elephas prímigenius BLB. 
zápfogai kerültek elő, miért is ezeket a rétegeket főleg a felső pleisztocénbe 
kell helyeznünk. 

II. A bükkalji lignitíelepekre vonatkozó fúrási és 
feltárási adatok. 

A Bükk*hegység alján részint egyenesen a lignillelepek felkutatását 
célzó, részint artézi víz fakasztására irányuló fúrásokkal számos helyen meg* 
fúrták a pannóniai (pontusi) emelet rétegei közé települt lignittelepeket, sőt 
Egerbakfán táróval, Tardon pedig aknával való bányászatuk is folyt rövidebb 
ideig. Az egyes helyek, ahol a lignittelepek jelenlétét a Bükk*hegység alján 
eddigelé megállapították, DNy*ról ÉK felé haladva a következők: 

K á p o l n a határában a m. k. Dohánybeváltó Intézet telkén mélyített 
artézi kútban 40 m f. sz. f. magasságban 3'5 m vastag lignitfelepef és—5 m* 
ben (a tenger színe alatt) ismeretlen vastagságú lignittelepet harántoltak. A kül* 
szín kb. 125 m a f. sz. f. Megemlítem itt, hogy F e 1 d e b r ő határában a Tárna 
baloldalán két fúrást mélyítettek. Az I. sz. fúrás, a 202 m mag. ponttól 
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DNy*ra, a következő a rétegeket harántolfa: 0—24'8 m*ig homok, (ebből a 
6—9*6 m között homokos kavics), 24'8—25*2 m-ig 40 cm-nyi zöld agyag, 
25*2—31*9 m*ig homok (ebből a 28*5—31*9 m közi kavics, dió nagyságig) 
és 31*9—49*2 m közi fínomszemű, világosszürke homok. A II. sz. fúrás, 
a 202 m mag. ponttól K*re, 45*2 m*ig egyformán homokon haladt át. 
V é c s határában, az 54*2 m mély fúrás 20T0 m*ig szürke és zöld agyagon, 
20T0—24*5 m közt kavicson, 24*5—42*5 m közt ismeretlen anyagon s a 
42*5—54*2 m közt sárga homokon hatolt át. A feldebrői és vécsi fúrások 
ligniftelepet nem mutattak ki. V e r pe lé t határában is mélyítettek két 
fúrást szénkutafás céljából; egyet a községtől DNy*ra a Farkas*völgy leg
felső részén, (a Tarna*völgy jobboldalán) kb. 36 m-re s egyet a községtől 
ÉK*re, a „Nagyszőlőkben"*ben kb. 20 m mélységre (FARAGÓ ANTAL jász* 
árokszállási malomfulajdonos). A lignitkutatás szempontjából ezek a fúrások 
is eredménytelenek voltak, miután kizárólag a szarmata emeletbeli zöldesszürke 
agyagban és agyagos homokban haladtak le. Ezenkívül a Homoki*fanya 
mellett a községtől D*re víznyerés céljából szintén lefúrtak, állítólag 80 m 
mélységre. Itt is főleg agyagot fúrtak át, azonban a közlés szerint sem 
vízre, sem lignitre nem akadtak. 

E g e r s z a l ó k határában UXA J. szerint (3O277) tárókutatással s egy 
6 öles mélységű fúrással 2*5 láb vastag lignittelep jelenlétét állapították 
meg. A telep fedője omlós homokkő volt és sok vizet vezetett le; ezért a 
további kutatást abbanhagyfák. Itt említem fel, hogy E g e r s z ó l á t határa* 
ba is valószínűleg megvan a lignites sorozat. A községbeliek állítása szerint 
a ú. n. » Felső szőlőhegy" alatt lévő völgyben fúrt kútban 12 m mélyen a 
térszín alatt szintén vékonyabb ligniftelepet fúrtak át. Sem az egerszalóki, 
sem az egerszóláli kutatások pontos helyét nem ismerem. Fel kell tételeznem 
azonban, Tiogy a feltárt telep alatt még egyéb telepek is vannak. 

E g e r b a k t a község határában UXA J . szerint (3O277) ugyanazt a 
ligniftelepet fúrfák meg, mint Egerszalókon és pedig itt a csapás mentén 26 öl 
hosszú táróval. A dőlés mentén 20 ölnyire fárfák fel. A beszivárgó víz itt 
kevés s a főfe szilárdabb volt. A fermelf lignitet az egri gőzmalomban s a 
közeli községekben fűtésre használták fel. Az egykori táró pontos helyét 
UXA nem adja meg; valószínű azonban, hogy a községtől DNy*ra eső 
árokban lehetett, ahol az osztrák földtani térkép szénkibuvásl jelez. 

K. RiTTER VON HAUER „Uber das Verháltnis des Brennwerrhes fossilen 
Kohlén" című, a bécsi Jahrbuch der K. K. Geol. Reichsanstalt 1863. 
évi kötetében megjelent munkájában a egerbaktai lignitről is közöl két vegyi* 
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elemzési, amelyekéi, mivel a környékbeli lignitek minőségéről ezek az egye* 
dűli adatok, célirányosnak tartom itt is közölni: 

Víz % Hamu % Red. ólom Hőegység Aequivalens 
I. 120 191 14-00 3164 165 

n . 139 \V2 13-35 3017 i r 4 

Megjegyzem itt, hogy F e í s ő f á r k á n y határában is történt kutatás. 
A kózségbeliek szerint a községtől Éra , a „Güdörkerl" nevű községi lege* 
lőn kb. 40 m mélyre leástak s állítólag 1 m körüli vastagságú lignittelepre 
akadtak. Ez az adat azonban nem teljesen megbízható. 

K e r e c s e n d határában a községi elöljáróság közlése szerint 1924* 
ben a „Hernádvölgyi Erdőipari R.*T." összesen nyolc fúrást mélyíttetett, 
amelyek közül négyben ligniífelepet harántoltak. A fúrásokban az előljáró* 
ság szerint felszökő artézi víz nem jelentkezett. A fúrások a következők 
voltak (I. a VI. tábla térképmellékletet): 

1 sz. fúrólyuk. Ezzel a fúrólyukkal 31 m mélységig haladtak le, azon* 
ban a fúrólyuk mindig beomlott s így félbenhagyták. Eredménytelen volt. 

2. sz. fúrólyuk. 20'60 m mélységben 1*10 m vastag lignittelepet 
keresztezett. 

3. sz. fúrólyuk. 33'5 m mélységben 0T0 m vastag lignittelepet fúrt át. 
4. sz. fúrólyuk. Csak 8 m mélységig tudták lehajtani; ebben a mély* 

ségben kavicsra akadtak, amelyben nem tudtak lejjebbhatolni. 
5. fúrólyuk. 12 m mélységig fúrták le, de itt is kavicsba jutottak, 

amelyben nem tudtak tovább haladni. 
6. fúrólyuk. Eredménytelen volt. Ezzel 39'0 m mélységig hatoltak le 

s bár éjjel*nappal fúrták, a fúrólyuk mindig beomlott. 
Z. fúrólyuk. A 30*50—31 '90 m mélységek közölt 1*40 m vastag 

ligniltelepen hatollak át. 
•8. fúrólyuk. A 38*40—39*40 m mélységben 100 m vastag lignit* 

telepet fúrtak át. 
Bizonyos tehát, hogy Kerecsend fáján a külszín alatt kb. 30 m*re 

0*70—1*40 m vastag lignittelep képződött ki, amely alatt valószínűleg még 
több lignittelep is fekszik. 

N a g y t á I y a határában egy kulafóaknácskáf és egy fúrást mélyí* 
tettek. A kutatóaknácskát a községtől E*ra, a vasúti vonal K*i oldalán, tőle 
40 m*re s az andornaki halártól kb. 50 m távolságra mélyítették és pedig 
6 m mélységre. Szelvénye NICK M. bányaigazgató úr közlése szerint a 
következő volt: fenn 68 cm*nyi barna agyag, alatta 1 m vastag, részben 
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homokos kavics, ez alatt 18 cm sárga, agyagos homok, alalfa 45 cm homo* 
kos kavics, lejjebb a fenékig sárga és szürke, homokos agyag s ezek alatt 60 
cm vastag lignit, palás beágyazásokkal. A telep NICK MIHÁLY bányaigaz* 
gató úr közlése szerint D felé dőlt 3—4 fokkal. Mélyítették 1923. novem* 
bérében. 

A fúrást a nagyfályai vasúti megállóhelytől Ny*ra kb. 260 m*nyire 
telepítették. Kezdték 1923. dec. 2*án. A fúrás szelvénye fÜREBÁL bánya* 
mester közlése szerint a következő volt: fenn 5 m vastag barna agyag, 
ez alatt 60 cm*nyi agyagos kavics. A kavics alatt 30 m*ig, tehát 24'40 m 
vastagságú laza, sárga, lisztfinomságú, csillámos homok következett, majd 
ezalatt 10 m*nyi zöldesszürke homok s végül a fenékig folyóshomok követ* 
kezelt. A fúrást DREBÁL úr szerint 51 m*ig mélyítették s 48 m*ig ki volt 
csövezve. 

A kutatásokat KLEIN ELEMÉR bányavállalkozó végeztette. A feltárt 
vékony telep gyakorlati szempontból számításba nem jöhet. 

A n d o r n a k határában már STACHE és BÖCKH J . 1865*ben, a 
bécsi geológiai intézet állal kiadott földtani térképükön szénkibúvást jeleznek 
a Mezőkövesd felé haladó országút mentén, ez azonban ma már nem lát* 
szik. A község határában 1896. táján a lakosok szerint több fúrást mélyí* 
tettek, amelyek legnagyobb része, úgy látszik, eredménytelen volt. Az egyik 
fúrás azonban, az iskolaépület közelében a községi lakosok állítása szerint 
lignittelepet fúrt át. Az egykori fúrás közelében egy újabban ásott kút 
SZABÓ SÁNDOR 100. házszám alatt lévő telkén, kb. 6 m mélyen a térszín 
alatt, 15 cm körüli vastagságú lignittelepen hatolt át. Ez a telep azonos 
lehetett a fúrásban keresztezetíel A községtől K*re lévő völgy felső részén 
MOCSÁRY LAJOS földbirtokos 1914*ben vízszerzés céljából mélyíítetell egy 
70 m mély fúrást, de ez közlés szerint lignittelepen nem hatolt át. Ugyan* 
csak MOCSÁRY a községtől DNy*ra, a vasúti vonaltól kissé K*re, a nagy* 
tályai halártól kb. 220 m*re a kavicsgödrökben egy kis kufatóaknát is mélyít* 
letett, amellyel a közlés szerint a térszín alatt kb. 5 m*re kb. 108 cm*nyi 
ligniftelepet tárlak fel. Ez a lignilfelep kétségkívül azonos a kissé délebbre, 
a nagylályai határban mélyített aknában feltárt teleppel. Ezek a vékony tele* 
pek gyakorlati szempontból számításba nem jöhetnek. 

N o v a j határában is akadtak lignitnyomokra. A község közepe 
táján, a templomtól É*ra, az egyik kútnak (MURÁNYI ISTVÁN lelkén) mélyí* 
lése alkalmával 1896*ban, a közlés szerint, 15 m mélyen a térszín alatt 1 m 
vastag lignittelepet harántolfak. Ezenkívül a község DK*i végén lévő 
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ldspréposfi majorban 1871*ben a kb. 19 m mély kút ásása alkalmával 
szintén áthatollak állítólag egy lignittelepen. A közlés szerint ez két láb (kb. 
33 cm) vastag volt. 

B o g á c s határában első ízben az 1860*as években végeztek kuta* 
tásokat. UXA szerint (30278) 16 öl mély aknát mélyítettek, amelynek fene* 
kén még lefúrtak. Helyét nem jelöli meg pontosabban. Szerinte a követ* 
kező rétegeken hatoltak át: kavics és homok 8 öl, kékesszürke agyag 4 öl, 
lignit 3 láb 6 hüvelyk, zöldesszürke agyag 8 öl, lignit 3 láb, kékesszürke 
agyag 2 öl 3 láb, lignit 1 láb 3 hüvelyk, szürke agyag 1 öl 1 láb, lignit 
3 láb 6 hüvelyk, kékesszürke agyag 2 öl 5 láb, lignit 1 öl 2 láb 6 hüvelyk, 
agyag 4 öl 1 láb. Az agyag alatt 33°5'9" mélységben szerinte „trachyfot" 
fúrtak meg. 

1908*ban MUNNICH KÁLMÁN bányatanácsos számos fúrást mélyítteletl, 
amelyek legtöbbjében vékonyabb*vasfagabb lignittelepeket kereszteztek a 
külszín alatt különböző mélységekben. A fúrások eredményeit DR. PAPP K. 
(19874—B) részletesen közölte a m. k. Földtani Intézet igazgatóságához 
benyújtott adatok és PÁLFY MÓRIC véleményes jelentése alapján. 

PAPP K.*fól közölt adatok felhasználásával a következőkben foglalha* 
hatom össze a bogácsi fúrásokról való ismereteinket: Az I. sz. fúrás az 
u. n. Szekrény*völgyben, a községtől K*re 27 m mélyen 1*5 m vastag 
lignitfelepet haránfolt, majd egynéhány vékony telepecske után 110*6 m 
mélyen 1*52 m és 115*3 m mélyen 1'05 m vastag, végül a 117*75 m 
mélységben 3*05 m*es ligniltelepen hatolt át. Különösen figyelemreméltó, hogy 
a 124'56—128*32 m mélységek között 3*76 m vastag aszfaltos homoktele* 
pef fúrtak át. Meg kell itt jegyeznem, hogy ennek a fúrásnak közelében 
mélyített újabb fúrás csak egészen jelenféktelen lignitréfegecskék jelenlétét 
állapította meg; a MüNNiCH*féle ö s s z e s fú rások a d a t a i t t ehá t 
ó v a t o s s á g g a l kel l fogadnunk , m i u t á n v a l ó s z í n ű l e g a 
s ö l é í s z í n ű , k i s s é l i g n i í e s agyagokat is l i g n i t n e k néz ték . 

A Dl. sz. fúrást a Vénhegyi szőlőkben, a községfői ÉK*re mélyí* 
feffék. Ez a 151*70 m mélységben 20 cm*es ligniffelepecskéf, majd kissé 
mélyebben, a 158'45 m*ben több, gyorsan egymás alatt következő lignit* 
telepet haránfolt a következő sorrendben: először 40 cm lignitfelepet, alaffa 
1*50 m meddőt, azután 1*60 m lignitet, majd 50 cm*es meddőt s végül 
ezalatt 10 cm*es ligniftelepet. Az I. és DL fúrásban áthatolt lignifrélegek 
meglehetősen megegyeznek. 

Bogácstól DK*re mélyítették az u. n. Sugoró dűlőben a IV. számú 
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fúrást; ennek 147 m mélységében 24 cm lignitet, alatta 40 cm meddőt, 
majd 45 cm vastag lignitet fúrtak át. A 156 m*ben széncsíkol s végül 
a 163 m*ben 50 cm .lignittelepet haránfolíak. 

PAPP K. (1987S) szerint Bogács és Cserépfalu határos részein is 
voltak kutatások, ahol állítólag V2—1 m között váltakozó vastagságú tele* 
pékre bukkantak. 

A bogácsi I. számú fúrásból kikerült lignitek összetétele a PAPP K.* 
tói közöli elemzések szerint a következő: C=44*47'%—48'49%;H=4*47— 
5-35% ; 0=23-02-31-08; Hamu=12-34-24-34%; Víz=2-39-3-82%; 
Fűtőérték= 3995—4499 kalória közt ingadozik. Meg kell jegyeznem, hogy 
ezek az adatok teljesen kiszárított anyagokra vonatkozhatnak, tehát a valódi 
minőségi viszonyokat nem tüntetik fel. 

Felemlítem még, hogy a községtől DDK*re, kb. 700 m*re, a mező* 
kövesdi út K*i oldalán MUNNICH K. 1908*ban kis kutató aknácskáf is mélyí* 
fett. Ezt 14 m mélyre hajtotta le, ekkor azonban abbanhagyfa, mivel igen 
vízdús homokra akadt. 

C s e r é p v á r a l j a határában is volt a közlés szerint egy kutató 
aknácska, azonban ennek az eredménye ismeretlen. PAPP K. szerint 
(1987s) Cserépváralja határában az erdőben kibukkan a lignit; ezt azonban 
ezidőszerint nem lehetett megfigyelni. 

T á r d határában a ligniífelepek előfordulása már régóta ismeretes. 
A COBURG hercegi területen, a Fülöp nagymajor mellett az, 1850~70*es 
években akna volt, ahol a lignitet bányászták. Erre vonatkoznak az iroda* 
lomban található adatok. 

Az első adatot UxA*nál (3O279) olvashatjuk 1862*ből. UXA szerint 
1858*ban 12 öl mélységű aknával a felső telepet fejtették s a COBURG ura* 
dalom szeszfőzdéjében használták fel. K. R. v. HAUER (T218) 1865*ben a 
tardi lignit elemzését közli. Eszerint a víztartalom=8-9%, hamutartalom 
—2'5°/o, redukált ólom egyenérték =17*45%, hőegység = 3943 kalória. 
Ez a régi, BERTHER közelítő módszere szerint végzett vizsgálat szintén nem 
tüntette helyesen fel a valódi viszonyokat BOCKH JÁNOS *) 1867*ben fel* 
említi, hogy a COBURG hercegi uradalom nagymajorja mellett a 18 öl mély 
aknában egy széntelepet tártak fel és fejtettek, amely három teleprészből 
állt és pedig 18 hüvelykes (=46 cm), 12 hüv. (=31 cm) és 6 
hüv. ( = 1 5 cm) padokból, amelyeket 2—4 hüv. (=5—10 cm) meddő 

x) BOCKH J . : Die geol. Verhaltnisse des Bükkgebirges und der angrenzenden Vor* 
berge. Jahrbuch der K. K. Geol. Reifchsanst., Bd. XVII, p. 235, 186T. 
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közbetelepülések választoltak el. A meddő közbclelepülések tömött fekefe 
agyagból állottak, valamint a közvetlen fekvő is néhány ujjnyi vastagság* 
ban ez volt. A tiszta telepvastagság tehát 36 hüvelyk, vagyis kb. 92 cm 
volt. Ez alatt közvetlenül riolittufa következik a szelvény szerint. A te* 
lep vékonyan hasadékos s a felsőbb részletében kissé palás; csapása D*i, 
dőlése alig van. A közvetlen fedő fehér plasztikus agyag, magasabban pe* 
dig riolitrufaanyagból képződött fehér homok s legfelül diluvium és alluvium. 
Kövület a rétegsorból nem került elő s mivel GESELL S. a parasznyai szén* 
előforduláshoz hasonlónak vélte a fardit, ezt is, mint amazt, a „fiatalabb 
marin homok és agyag" ( = helvétien) csoportjába helyezte. 

Meg kell itt jegyeznem a következőket; a Fülöp*nagymajor mellett 
lévő akol közelében, azon a tájon, ahol az egykori lignitbánya volt, újabb 
fúrás megállapította, hogy a külszín alatt 21 m*ben 1*45 m agyagos lignit* 
telep, alatta 40 cm barna agyag lignifcsíkokkal, 20 cm barna agyag, 40 cm 
agyagos lignit, 23*80 m*ben 1*50 m vastag ligniltelep s végül 2"20 m 
barna agyag lignittel következik. Ezek alatt agyagrétegcsoport következik 
tetemes vastagságban, amely rétegcsoport még több vékony lignitcsíkot és 
agyagos lignittelepet is közbezárt. Kiemelendő körülmény azonban az, hogy 
a GESELL által említett riolittufa a ligniltelep fekvőjében (1. BÖCKH J . id. 
m., 235. old.) hiányzik; ezt csak jóval nagyobb mélységben lehet várni. 

HANTKEN MIKSA 18r8*ban 6̂so7J felemlíti, hogy Tárd határában az 
1876. évben <COBURG herceg birtokán adományozott vájnamértékek összege 
360.930*4 m2 s ez évben a széntermelés 1.720 métermázsa volt. Ugyanezt 
az adatol közli HANTKEN nyomán 1901*ben KALECSINSZKY S. is (1179). 

Ujabban, 1908*ban MUNNICH K. bányatanácsos Tárd határában is vég* 
zett kutatásokat, amelyekről DR. PAPP K. emlékezik meg munkájában (19875). 
A II. számú fúrást a lardi disznóhegyi szőllőkben telepítette. Ebben a fúrás* 
ban a külszín alatt 31*9 m*re 1*95 m vastag lignittelepet (20 cm*es agyag* 
betelepüléssel) s lejjebb 49*67 m mélységben 6*56 m vastag lignittelepet 
fúrtak ál. (Ez utóbbiban egy 10 cm és egy 35 cm meddő betelepülés volt). 
Ez alatt a következő vékonyabb lignittelepek kövefkezfek: 80 m*ben (a le* 
lep alsó lapja) 68 cm; 80*78 m*ben 40 cm; 82*92 m*ben 50 cm ; 102*4 
m*ben 1*30 m; 104*95 m*ben 0*95 m; 124*08 m*ben 20 cm; 139*21 m* 
ben 35 cm; 139*91 m*ben 40 cm; 151*57 m*ben 30 cm; 152*27 m*ben 
25 cm; 162*89 m*ben 25 cm vastag lignitfelep. 

Tárd határában, a Bábaszéki szőllőkben, a 195 m mag. pont közeié* 
ben szóbeli közlés szerint az akkori községi biró 1906*ban kutat mélyíttelett, 
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amellyel 22 m mélységre hatoltak le kemény, szürke, növénylenyomatokat 
tartalmazó agyagban, amelybe négy vékony lignittelep települt. Ennek a kút* 
nak közelében 1908»ban MÜNNICH KÁLMÁN bányaigazgató aknát mélyífeifett 
31 '56 m mélységre. Az aknában néhány vékony lignifíelepecske harántolása 
után 16*31 m mélységben 52 cm*es és 21*17 m mélységben 44 cm vas* 
tag lignittelepen hatoltak át. Az alsó telep mentén rövid oldalvágatot is ki* 
hajtottak, azonban a telep nem látszott megvastagodásra hajlamosnak s ezért 
az aknát utóbb betemették. A két telep közt lévő riolittufás agyagban s az 
alsó telep fekvőjében lévő riolittufában a szarmata emeletre jellemző kövü* 
letek, különösen potamidesek fordultak elő,1) amelyek ma is bőven talál* 
hatók a hányon. 

A MüNNlCH*féle kutató akna közelében, attól kb. 50 m*rel Ny*ra 
REICH ERNŐ főmérnök közlése szerint 1920. febr. l*én a WEISS MÁN* 
FRÉD r.*t. cég új kutató akna mélyítését kezdte meg. STERNÁK F. fúró* 
mester szerint az akna 31 m mély volt s ennek 16 m mélységében lignit* 
felepre akadtak. A telepből azonban szerinte csak kb. 30 cm volt a tiszta 
lignit, a többi, kb. 1'50 m vastag rész csak szénpala volt. Az egyik mun* 
kás szerint a lignittelep csak az akna egyik oldalában látszott, a másikon 
nem; lehetséges tehát, hogy az akna vetődésen haladt keresztül. 

MÜNNICH K. és utána PAPP K. (1987*) felemlítik, hogy Tárd község 
É*i végén, a Cserépváraljára vezető út baloldalán 1905*ben artézi víz nye* 
rése céljából fúrást mélyítettek s ennek 150 m mélységében 1 m vastag 
lignittelepen hatoltak át. 

Amikor a tardi lignifterület CSEPELI WEISZ MANFRÉD birtokába ment 
át, a vezetése alatt álló részvénytársaság 1919—1923. években további négy 
fúrást mélyíftetett a szóbanforgó területen (V.—VLTL). Azonkívül kisebb 
kutalóaknát mélyeszteti le a MüNNicH*féle akna közelében, amelyről föntebb 
már volt szó, továbbá a községtől DK*re a véglegesnek tervezett akna 
mélyítését is megkezdette. A fenti műveletek eredményei a WEISZ M. cég 
által rendelkezésemre bocsátott adatok szerint a következők (1. a VI. sz. 
tábla térképmellékletet): 

Az V. sz. f ú r ó l y u k a t Tardfól DK*re, kb. 500 m*re az országút 
mellett mélyítették. A fúrásban ligniítelepre a külszín alatt a következő mély* 
ségekben akadtak: 69'50 m mélységben 1*80 m vastag telep; ?9'50 m 
mélységben 1*00 m vastag telep; 82*20—89*20 m közt 7 m v a s t a g , 

") L. SCHRÉTER Z . : Évi jelenlés 1914--ről, 332. oldal. 
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részben homokkal válfakozó t e l e p és végül 92*00 m és 103 m közt 
11 m v a s t a g l i g n i t t e l e p r e . 

A V I . s z. f ú r ó l y u k a t Tardtól ÉÉK-re, a Száraztó-völgy jobb* 
oldali mellékárkának felső részén mélyítették. Itt a külszín alatt 20'10 m 
mélységben 1*10 m vastag ligniftelepet, a 48'28 m-ben 1*10 m-es telepet, 
az 55*63 m mélységben 2*00 m-es telepet, az 57*83 m mélységben 5*87 m 
v a s t a g t e l e p e t , a 72*50 m mélységben 1*10 m vastag telepet, a 
80*00 m mélységben 1*10 m vastag telepet, 88*33—94 m közt 5*70 m 
vastag, részben fás szerkezetű felepet; a 104*50 m mélységben 1*80 m 
vastag telepet ; a 133*70—137*50 m mélységben 3*80 m-es t e l e p e t és 
a 166*30 m mélységben 0*60 m vastag ligniftelepet haránfoltak. 

A VE. sz. f ú r á s t Tardtól DK-re kb. 1200 m-re, az országúi mellett 
mélyífefíék. Itt a külszín alatt 95*00—102*20 m mélységek között 7*20 m 
v a s t a g l i g n i t t e l e p e t , 113*30—114*50 m közt 1*20 m-es lignit-
telepet, 116*70—119*20 m közt 2*50 m-es felepet s a 129*00—131*60 m 
között 2*60 m vastag lignitfelepet mutatott ki a fúrás. 

A V m . sz. f ú r á s t Tardtól ÉK-re, a Száraztó-völgy jobboldali 
mellékárkának legalsó részén mélyítették. Itt a külszín alatt 104*82 m mély
ségben 2*38 m-es telepet, 116*86 m-ben 1*10 m vastag telepet, 123*11 m 
mélységben 0*29 m vastag telepet s a 129*06 m és 131*30 m mélységek 
közt 2*24 m vastag, agyagbetelepülésekkel fisztátalanífoft ligniftelepet harán-
tolfak. Lejjebb csak vékony felepecskéken hatoltak még át. 

A VII. sz. fúrás közelében, az u. n. „Szabadföld"-ön s z á l l í t ó 
akna mélyítését határozta el a fúrási eredmények alapján a társaság 1922-
ben. Ezt az aknát azonban csak 28 m mélységig tudták lehajtani, ekkor 
a nagy mennyiségben betóduló folyóshomok és a víz miatt az akna fovább-
mél-aiését abbahagyták (1922. VIII.) s azt eltömték. 

A fardi II. sz. fúrásból kikerült lignitet (162*89 m mélységből) BLATJ 
vegyész elemezte, az általa végzett elemzési eredmény a következő: víz = 
59*65%. A légszáraz lignifminta elemzései eredményei: C = 46*62%, H— 
3*62%, 0=17*02%, hamu=17*86%, víz=14*88%; fűtőérték=4118 kalória. 

A WEISS MANFRÉD-féle bábaszéki próbaaknából származó lignifet 
REICH ERNŐ főmérnök szerint a műegyetem vegytani fanszékén vizsgálták 
meg, az eredmények a következők: C—27*69%, H=2*76%, S + 0 + N = 
=12*87%, Hamu=48*75%, Nedvesség=7*93%; fűtőérfék=2601 kalória. 
Az elemzés, amint az a csekély vízfartalomból látszik, szárított lignifminfára 
vonatkozik. 



(359) BORSOD—HEVESI SZÉN* ÉS LIGNITTERULETEK 363 

Megjegyzem még végül, hogy Tárd és Bogács határában, a fölsorol* 
lakon kívül még egynéhány fúrást mélyítettek, amelyeket a mellékelt fér* 
képen is feltüntettem. Ezeknek eredményéről azonban nincsenek adataim. 

M e z ő k ö v e s d nagyközségben 1906*ban több mélyfúrást végeztek 
artézi víz nyerése céljából. A fúrásokat vezető ADLER mérnök az egyes 
fúrások szelvényeit gondosan összeállította s a m. k. Földtani Intézet* 
nek beküldte. A pontos szelvényekből megállapítható, hogy a 110— 
120 raf. sz. f. magasságban elterülő Mezőkövesd nagyközség alatt kb. 100 
m*re, vagyis kb. 20 m f. sz. f. magasságban 1—4 m vastag lignittelep 
fekszik, amely általános eltérjedésű. Kissé mélyebben, 124—130 m mélyen 
(0m,—6mai. sz. alatt) a második3'0—3'5m vastag lignittelepen hatoltak át; 
némely fúrásból, mint a szomolyai úti és a bogácsi úti fúrásból azonban ez 
a telep hiányzott. Ezenkívül a térszín alatt 165 m mélyen (—41 m t. sz. a.) 
a szomolyai úti fúrásban még egy 3 m vastag lignittelepef fúrlak át. Meg* 
jegyzem, hogy nagyobb mélységre csak a szomolyai és bogácsi úti fúrás 
hatolt le. Végül felemlítem, hogy kivételesen a felsőbb rétegek közt is elő* 
fordult 1 m vastag lignittelep, nevezetesen a fogadó udvarán mélyített kútban, 
a térszín alatt 86 m*re (=36 m a t. sz. f.). Ezeket a tapasztalatokat az 
azóta mélyített artézi kútfúrások is állítólag megerősítették. A mezőkövesdi 
gimnázium udvarán legutóbb (1922.) fúrt artézi kútban REPÁSZKY T. tanár 
úr közlése szerint 100 m mélységben lignittelepef és 130 m*ben második 
vékonyabb lignitfelepet haránfoltak (2738). Ez az adat is megerősíti a régi 
tapasztalatokat. 

T i b o l d d a r ó o r ó l DR. PAPP K. (19874) közli, hogy kúfásás közben 
vékony lignittelepet találtak. Ujabban, 1923*ban a „Magyar Ált. Kőszénb. 
R.*T." fúrást mélyíttetelt a község haiárában, a patak jobb partján, közvef* 
lenül a patak mellett, 150 m*nyire a sályi határtól. A községbeliek szerint 
ez a fúrás 145 m mély volt; a térszín alatt 40 m-re fúrták meg az első, 
gyengébb minőségű lignitfelepet 50 cm vastagságban. Azután 90 m mély* 
ségben a második, szintén gyenge minőségű telepet 1*35 m vastagságban; 
majd 140 m mélységben 2'10 m vastag, jó minőségű ligniffelepen hatoltak áf. 
A fúrás felszökő artézi vizet is fakasztott. 

Sá ly határában szintén történtek kutatások. A MÁK. a község déli 
végén, az országút és a patak között, a Kajla*malom közelében, az ú. n. 
Kajla*dombon mélyített fúrást. Ez a fúrás azonban csak 50 mélységre haladt 
le; eddig a mélységig a községbeliek szerint ligniftelepen nem hatolt át. 

Fúrási végeztek továbbá 1928-ban Alsóábránytól DDNy*ra, a Kácsi 
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víz jobboldalán, az országút hídja melleff, továbbá Görömböly határában 
1923. nyarán, a „Kufyavacok" nevű majortól kissé D*re a domboldalban. 
Ezek eredményét azonban nem ismerem. 

* * 
* 

A Bükk*hegység DK*i oldalán a l i g n i t t e l e p e k e l t e r j e d é s e 
t e h á t elég j e l e n t é k e n y s a t e l e p e k s záma is elég sok. Egves 
telepek azonban vékonyak, sőt egyes területeken, mint Nagyíálya, Andornak, 
Novaj határában, az eddig megismert lignittelepek oly vékonyak, hogy szá* 
mílásba nem jönnek; de a szomszédos vidéken szerzett tapaszfalafok alapján 
fel lehet tételezni, hogy a mélyben itt is kifejlődhetett fejtésre érdemes lignit* 
telep. Azonban általában úgy látszik, hogy az egyes felepek lokális kifej* 
lődésűek s csak kis kiterjedésben vannak meg nagyobb vastagságban. Az 
eddigi fúrási adatokból arra lehet következtetni, hogy a vastagabb felepek a 
különböző irányokban elég gyorsan elvékonyodnak és ki is ékelődnek. A 
bükkalji lignitek tehát nem fejlődtek ki oly nagy kiterjedésben és oly egy* 
forma vastagságban, mint pl. a sajóvölgyi, vagy a salgótarján*vidéki miocén 
barnaszénfelepek, hanem csak helyenkint, egyes kisebb elszigetelt meden* 
cécskékben. Figyelemreméltó azonban a t e l e p e k n a g y o b b s z á m a és 
e g y e s e k n e k n a g y o b b v a s t a g s á g a . 

Az eddigi fúrási fapaszfalafok szerint a lignittelepek kíséretében v ize t 
t a r t a l m a z ó h o m o k r é t e g e k vannak , amelyek legtöbbször igen 
fínomszeműek és így sokszor folyóshomok jellegűek. Ilyen vizet tartalmazó 
homok, vagy folyóshomok előfordul a telepek fedőjében, illetve az egyes 
lignittelepek között, továbbá egyes ligniífelepek közvetlen fekvőjében is. így 
pl. a mezőkövesdi artézi kutak felszökő vizüket a lignitleiepek átfúrása után 
kapták. 

A víznek és folyóshomoknak a jelenléte már eleve is arra utal, hogy 
a bükkalji lignitek bányászata, legalább is helyenkint, műszakilag nehéz feladat 
lesz. Hogy idővel fejlődik*e itt bányászat, az az elegendő lelepvastagság és 
könnyebben elérhető mélység mellett tehát elsősorban attól függ, hogy a 
lignitíelepef bezáró, illetve azokat kísérő homokos rétegek vízfarfalmával és a 
folyóshomokkal hogyan tudnak majd megküzdeni és hogy a bányászat mikor 
fizetődik Iá. Hogy a ligniltelepek kiterjedésével, fekvésével teljesen tisztába 
lehessen jönni, szükséges lesz majd a lignittelepeket rendszeres fúrások útján 
annak idején felkutatni. A lignittelepek felkutatását valószínűleg siettetni fogja 
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az a körülmény, hogy az egyik fúrásban (bogácsi I.) aszfaltíelepel is harán* 
toltak. Miután fel kell tételezni, hogy a Bükk*hegység DK>i oldalán az 
aszfalt s a vele kapcsolatosan várható petróleum tényleg megvan, ezek 
felkutatása remélhetőleg mielőbb megindul s akkor evvel együtt a lignittelepek 
ismerete is jelenlékenyen bővülni fog. 

* * 
* • 

A m. k. Földtani Intézet igazgatóságának kérésére a miskolci m. k. 
Bányakapitányság közölte azok névsorát, akik 1925*ben bányászati kufafá* 
sokat végeztek a Bükk-hegység DKn oldalán: 

1. Ernődön: ERDODY RUDOLF gróf (Kasiélyosdombó). 
2. Tibolddarócon: OCZELLA JÖZSEF (Budapest). 
3. Kacson: LÁZÁR GYÖRGY (Miskolc).és HAZADI SÁNDOR (Kacs). 
4. Tardon: „Weiss Marrfréé acél és fémművei" (Budapest). 
5. Noszvajon: STRASSER ALBERT (Budapest). 
5. Szomolya, Novaj, Ostoros, Noszvaj, Bükkzsérc, Kisfálya köz* 

ségek határában a „Magyar*01asz Bank R.*T." (Budapest), meghaialma* 
zottja: BERTALAN JÖZSEF (Eger). 

7. Görömbölyön: DR. VIRÁG REZSŐ (Miskolc).. 
8. Bogácson: DR. SAMASSA JÁNOS (Budapest). 
9. Tardon: GLUCK GYULA (Tárd) és RANKE MÁRTON (Dorog). 

10. Mályin: FLÓHR IGNÁC (Mályi). 
11. Görömbölyön: DR. LÁZÁR ANDOR (Budapest). 
12. Bükkzsérc, Kisgyőr, Répáshuta, Diósgyőr, Cserépfalu, Noszvaj, 

Bogács és Kacs községek halárában: a diósgyőri m. k. Vas* és Acélgyár. 
13. Noszvajon: VYBOVICH EMIL (Diósgyőr-Vasgyár). 
14. Szomolya, Ostoros, Bükkzsérc, Noszvaj, Cserépfalu határában: a 

„Rimamurány—Salgótarjáni Vasmű R.*T." 
15. Alsóábrány, Tibolddaróc, Tárd és Harsány községek halárában: a 

„Borsodi Szénbányák R.*T." 

Ezeknek a kutatásoknak egy része különböző ércekre, egy része a 
lignittelepekre irányult. A kutatások nagyobb részének eredményéről nincs 
értesülésem. A tudomásomra jutott adatokat föntebb közöltem. 



ÖSSZEFOGLALÁS. 

A borsod—hevesmegyei barnaszén* és lignifferülefek részlefes leírása 
utón röviden összefoglalom az eddig leírtakat és azokhoz következtetéseket 
fűzök. Nevezetesen utalni óhajtok arra, hogy a leírt barnaszén* és lignit* 
területeken mekkora szén* és lignifmennyiség remélhető. A barnaszén* és 
lignitterületekre vonatkozó összefoglalást külön*külön tárgyalorfi. 

1. A barnaszénterületek. 
(Lásd a Vm. táblát.) 

Az egercsehi—ózdi és a sajóvölgyi szénterületek széntelepeit egyko* 
rúaknak tekintem s mindkét terület széntelepeit a tágabb értelemben vett 
salgótarjáni szénmedence telepeivel állítom párhuzamba. Többször esett szó 
arról, hogy a sajóvölgyi széntelepek talán fiatalabbak lehetnek, mint az egér* 
csehi—ózd~királdi medence s egyszersmind a salgótarjáni medence szén* 
telepei. Ennek bizonyításában főleg az szerepelt érvül, hogy az utóbbi két 
szénferülef szenei aránytalanul jobb minőségűek a sajóvölgyieknél s ezért nem 
lehetnek egykorúak. Eddigi vizsgálataim után sem változtathatok eredeti néze* 
temen s a szóbanforgó medencék szénlelepeit egykorúaknak tekintem. Vál* 
toztatok annyiban, hogy míg régebben alsó miocén korúaknak lekin* 
tettem ezeket a szeneket, most a középső miocén alsó részébe, a 
helvéfien emeletbe helyezem őket. Valószínű, hogy ellentmondások és 
viták a kor kérdésében ezután is fognak elhangzani, különösen, ami a salgó* 
larjánvidéki széntelepek eme újabb korbeoszlásái illeti. Miután ez a munka 
kifejezetten gyakorlati célokat kíván szolgálni, azt vélem, hogy a sztratigráfiai 
korbeosztás kérdésének bővebb taglalása és igazolása nem ennek a munka* 
nak keretébe tartozik s ezért ezt itt mellőzni óhajtom. 

Itt mindössze a következőket szögezem le: 
A szén minősége, amire a korkülönbség dolgában főképen hivatkoznak, 

nem okvetlen döntő bizonyíték. Számos más szénvidéken is ismeretes az 
a körülmény, hogy bizonyos telep, vagy telepcsoport helyenkint jobb minő* 
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ségű, mini másutt. Előfordul ez ugyanegy szénmedencében is, de méginkább 
másik, egyébként ugyanegy korú, közelebb, vagy távolabb eső medencében. 
Elegendő, ha e tekintetben hivatkozom a stájerországi Eibiswald—Wies 
fénylő, fekete, kagylósán törő szenének és Voitsberg—Köflach barna, gyak* 
ran fás szerkezetű lignitjének kimutatott azonos geológiai korára.1 Ámbár, 
hogy az említett két szénféleség minőség dolgában erősen különbözik is egy* 
mástól, mégsem lehet őket különböző geológiai korszakok képződményének 
tekinteni, hanem egykorúaknak. 

Ugyanez a helyzet a sajóvölgyi és az egercsehi—ózdi szénferületeken 
is. Kétségtelen, hogy egyes teleprészek az egercsehi—ózdi szénterületeken is 
szépek, fénylő, fekete színűek, kagylós törésűek, pl. az egercsehi ödön*aknai 
szén, vagy a királdi alsó (ottani HL) telep szene. Viszont ennek a területnek 
nagyobb részén is szintén többé*kevésbbé fénytelen és barnaszínű a széntelepek 
szene s többnyire hasonló a sajóvölgyi szenekhez. A sajóvölgyi szénterületen 
pedig egyes telepek helyenkinf szintén jobb minőségűekké válnak. így pl. a 
medence DK*i részén az Adriányi*telep a régi fejtési területein s a Baross* 
akna környékén; Berente, Alacska, Sajókazinc táján az ottani fő* (Géza*) 
telep, slb. aránylag jobb minőségű. Egyébként az egercsehi—ózdi szénterü* 
léten is megfigyelhetjük ugyanannak a telepnek fokozatos gyengülését. így 
pl. az említett ödön*lejtősakna igen jó minőségű szene DNy felé gyengül, 
úgyhogy a Lipót*akna szene már nem olyan szép és jó. 

Hogy az azonos szénlelepek egyes részein belül megfigyelt különböző 
minőségnek végeredményben mi az oka, arra nem tudok pontos választ 
adni. A különböző minőségnek oka lehet az eredeti anyag különbözősége. 
Más minőségű szén keletkezhetett a tőzeglápokból, más a különböző fa* 
nemekből s más, ahol a kettőből való együttes eredési tétélezhetjük fel. Azt 
hiszem, hogy medencéink széntelepei nagyobbrészt utóbbi eredésűek, t. i. 
mocsaras erdőkből, vagy fás mocsarakból képződtek és pedig au toch ihon 
módon, helyben. 

Ujabban jelentőséget tulajdonítanak az elszenesülésnél, annak módja és 
mértéke körül a szenesülést előidéző és elősegítő baktériumoknak is. A szenek 
minősége függ azok bifumenfarfalmáfól is, amely az elhall növények viasza* 
ból, gyantájából, olajából, a növények, állati hullák zsiradékából képződött. 
Erre vonatkozólag legújabban VITÁLIS ISTVÁN közölt tanulságos fejtegetéseket.2 

1 HOERNES R.: Bau und Bild der Ebenen österreichs; Wien—Leipzig, p. 951 (35). 
* VrrAus L: Szén és szénolajproblémáink; Bányászati és Kohászati Lapok, LXII. 

évf., 14-15. szám, 1929. 
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Megjegyzendő, hogy szénferülefeink szeneiben az eddigi vizsgálatok 
alapján kevés a bilumentartalom. 

Kétségtelenül szerepe van végül és talán legnagyobb szerepe a szene* 
sülés különböző mértékében a fedőréteg különböző vastagságának s ezzel 
kapcsolatban a széntelepekre nehezedő nyomás különböző mértékének is. 
Valószínű, hogy, vastagabb fedőréteg és nagyobb nyomás alatt a szenesülés 
tökéletesebb volt, jobb minőségű szén képződött, mint vékony fedőréteg és 
kis nyomás alatt. Könnyen elképzelhetjük azt, hogy medencéink területének 
egyik-másik része jobban, gyorsabban emelkedett (pl. általában a sajóvölgyi) 
s a geológiai idők folyamán a széntelepes rélegcsoport fölött fekvő réteg
csoport nagyrésze a denudációnak áldozatul esett. Ily módon megkisebbedvén 
a széntelepekre nehezedő tömeg, a szenesülés sem volt oly nagymértékű. 
Lényegileg az újabb vizsgálatok is hangsúlyozzák a fedőrétegcsoport vastag* 
ságával kapcsolatos nyomás fontosságai a szén minőségének kiképződésében.1 

Valószínű, hogy ezeknek a különböző körülményeknek együttes, de 
részleteiben különbözőképen érvényesülő hatása következtében jöttek létre 
a sajóvölgyi és egercsehi—ózdi medencebeli különböző minőségű szénfelepek. 

Hogy a szóbanforgó medencék széntelepei hogyan jöttek létre, azt a 
földtani és őslénytani adatok alapján a következőképen vázolhatom: 

A Bükk-hegység pereme mentén a középső miocén idején sekély 
medencevidék terült el, amelyben a szénképződésre ismételten alkalom nyiH. 
A szénképződési időszakokat az egercsehi—ózdi medencében három, a sajó-
völgyi medencében öt—hét széntelep jelenléte bizonyítja. A középső miocén 
első felében, a helvéfien emelet idején a Bükk-hegység s az upponyi sziget
hegység szigetként állolt ki a környező tengerből. Ezeknek peremén igen 
szép parti, liforális képződményeket ismerünk. Különösen a fúrókagylók 
fúrásainak nyomai szembeötlők. Az epeirogenetikusan folyton süllyedő me
denceterület egyidejűleg fokozatosan és folytonosan feltöltődött iszapos és ho
mokos üledékekkel. Időnként azonban a medence süllyedése szünetelt, sőt 
talán kismértékű, rövid ideig tartó emelkedés is bekövetkezett. Ilyen rövid 
ideig tartó nyugalmi, vagy emelkedési időszakokban a tengeri üledékképződés 
megszűnt, vékony elegyesvízi és édesvízi rétegek rakodtak le, majd széntelep 
képződött ki. Egy-egy széntelep rendszerint nagy kiterjedésű, egyenletes kifej-
lődésű és átlag egyforma vastagságú. A legvalószínűbb az, hogy a Bükk-
hegység alján elterülő medenceterületeken ilyen nyugalmi periódusok alatt 

1 FISCHER K.: Neuere Forschungen zur Entsfehung der Kohlén; Zeitschrift der 
Deuischen Geol. Gesellschaft, Bd. XX, 1925, pag. 534-548. 
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mocsaras erdők és erdős mocsarak keletkeztek és részben ezeknek mo* 
csári növényzete {tőzeget létrehozó növényzet), részben a benne a tömegesen 
élő fanövényzef szolgáltathatta a széntelepek képződéséhez az anyagot. 

Hogy fisanyag résztvett a széntelepek felépítésében, azt több adat 
bizonyítja. Néha, bár igen ritkán, a fás szerkezetet is megfigyelhetjük a szenén. 
Gyakrabban találunk a széntelep fekvőiében fagyökér maradványokat, ame* 
lyek rendszerint alig szenesedtek el (pl. Bánfalva, Sajókazinc). Néha elková* 
sodcít fatörzsréazleíef is találtam a fekvőben (Sajókazinc, Sándor*felep, Som* 
sály). Ez iefaáí a u i o c h í n o n eredetre utal. Az egész terület újból való 
egyetemleges süflyedése következtében a szénképződés feltételei megszűntek, 
a tenger újból való eJőnyomulása következtében megint megkezdődött a ten* 
geri iszap és homok lerakodása. Ez a játék többször ismétlődött és mind' 
annyiszor majdnem az egész medencelerüietre kiterjedt. Ez a magyarázata 
annak, hogy egyegy szénlelep azonosítását a medence különböző részén 
keresztül lehet vinni, vagy legalább is meg lehet azt kísérelni. 

A széntetepeknek, az elegyes és tengeri rétegeknek ez az ismétlődése, 
valamint a szénterüietnek az elhelyezkedése hasonlít némileg a karbon szén* 
telepeknél tapasztalt viszonyokhoz,1 úgyhogy az egercsehi—ózdi és a sajó* 
völgyi szénterületeket az úgynevezett p a r a l i k u s s z é n m e d e n c é k h e z 
kell sorolnunk, amilyenek a karbon korszakban is a legelterjedtebbek voltak. 

* * 
* 

A mellékelt VHI. táblán ábrázoltam az egercsehi—ózdi és a sajó* 
völgyi szénterületeket. Természetes, hogy azoknak a területeknek feltün* 
letése, ahol a széntekpek megvannak, vagy azok jelenléte valószínű, csak 
hozzávetőlegesen lehetséges s így térképem szintén csak közelítő pontosságra 
tarthat igényi Térképemen azokat a részeket is a szénterületekhez vettem, 
ahol a széntelepek egyikemásika még ismeretes ugyan, de már fejtésre nem 
méltó vastagságban, vagy elpalásodva. Továbbá azokat is, amelyeken sem 
feltárás, sem fúrás a széníelepek jelenlétét eddig még nem állapította meg, 
4e a földtani viszonyok alapján azok jelenléte valószínű. Az utóbbi terüle* 
leteket, ahol a szén előfordulása lehetséges, kérdőjellel láttam el. 

Térképemen feltüntettem a ma működő szénbányákat (aknákat, lejfős* 
aknákat, tárókat), a szünetelő (kimerült és ideiglenesen szüneteltetett) bányá-

1HARRASOWITZ H. : Die Karbonformation; Grundzüge der Geologie, Bd. II, (Erd-
geschichte), herausgegeben von N. SALOMON, Stuttgart, 1926, pag. 23?, 238. 

24 
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kai, a régi kutató aknákat és tárókat. Feltüntetek általános tájékoztatás ked
véért néhány fúrást, eredményeset és eredménytelent egyaránt. A fúrások 
jelei mellé odaírtam, hogy hányadik telepet milyen vastagságban fúrták vele át. 
A fejtésre nem érdemes telepek vastagságát jelző számokat zárójelbe tettem. 
Pl. V. (0'30) = ötödik telep, 30 cm vastag, fejtésre nem méltó. Vagy: 
V. (6T5). Itt (Nagybarca mellett) az ötödik telep palás; tehát, bár vastag, 
fejtésre nem érdemes. 

Az egyes bányaművelefek mellé odaírtam, hogy mely telepeket tárták 
fel és milyen vastagságban. Amelyik telep fejtés alatt áll, vagy állott, azt 
nagyobb számmal tüntettem fel. Ahol csak vékony széntelepecskék, vagy 
széncsíkok ismeretesek, oda (sz) betűt írtam. Amely területeken a helvéfien 
emeletbeli rétegekben széntelepek nincsenek, vagy azok jelenléte nem való* 
színű, azokat pontozással tüntettem fel. Megjegyzem, hogy a térképen át* 
menetek vannak a pontozott területből a sárgára színezettbe, vagyis a med* 
dőből a produktív területbe. 

Valószínű, hogy egyik*másik helyen a szénfelepek elterjedésének határa 
nem ott van, ahol én azt meghúztam, hanem esetleg kijjebb esik, a med* 
dőnek jelzett területre. Bizonytalan például a sajóvölgyi szénterületnek K*i 
határa a Miskolc—Sajószentpéter—Edelény vonal mentén. Ettől a vonaltól 
K*re már nagyobb mélységre süllyedt le a középső miocén rétegcsoporl s 
föléje a szarmata, pannóniai (ponfusi) és a pleisztocén rétegcsoporíok telep* 
szenek, tehát semmit sem tudunk egyelőre arról, hogy alattuk a széntelepek 
folytatódnak*e, vagy sem. Egyelőre még egyetlen mélyebbre hatoló fúrás 
sem ad erre vonatkozólag pontos útbaigazítást. Véleményem az, hogy a 
fentiekben megadott vonaltól K felé a széntelepek már nem, vagy alig kép* 
ződhettek ki, miután errefelé már nyíltabb tengeri terület lehetett, ami a 
szénlelepek kiképződésére kevésbbé lehetett alkalmas. Ugyanígy bizonytalan* 
nak tartom a szénterület elhatárolását Sajóvelezd, Putnok és Dubicsány 
táján is. 

Azokat a területeket, amelyeken a széntelepek egyikét*másikát lefej* 
telték, ferde vonalkázással tüntettem fel. Mivel nem állott elegendő térkép* 
béli adat rendelkezésemre, meg a közölt térkép kicsiny mérete miatt nem 
volt módomban más*más irányú vonalkázással feltüntetni azt, hogy helyen-
kint más*más széntelepef, illetve egy helyen esetleg több széntelepet fejtet* 
tek le. A kisebb bányák lefejtett területeit csak egészen sematikusan jeleztem. 

Az egyes széntelepek elterjedését a VIII. táblán lévő térképen meg
kíséreltem külön*külön határvonalak segélyével feltüntetni. A különböző 
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bányahelyeken feltárt szénfelepeket megkíséreltem azonosítani. Az azonosí* 
tásnál a széntelepek fekvő és fedőrétegeit és a telepek egymástól való távol* 
ságát vettem főkép figyelembe. A telepek egymástól való távolsága csakis 
a közeleső bányahelyeken volt irányadó, miután a közeleső területeken a 
felepek egymástól való távolsága kis mértékben tér el. A nagyobb távolsá* 
gokban persze a telepnek egymástól való távolsága már nagyobb különb* 
ségeket tüntethet és tüntet is fel, de viszont az átmenet a közbeeső bánya* 
helyek révén ismeretes s így az azonosítást keresztül lehet vinni. 

A sajóvölgyi medence egyik (TV.) telepének fedőjében jellemző a 
vastag congeria*réteg fellépése s nyugodtan feltételezhetjük, hogy ez a con* 
geria*réfeg mindig ugyanegy széntelep fedőjében fordul elő jellemzően, bár 
igaz, hogy congeria kisebb számban a többi széntelep kíséretében is jelent* 
kezik. Ezt a széntelepef, amelyet congeriás telepnek is nevezhetünk, többé* 
kevésbbé vezérlő telepnek tekinthetjük a sajóvölgyi medencében s ehhez 
képest vehetjük számba az ez alatt fekvő és e fölött lévő szénfelepeket. 

A széntelepeket, egymáshoz való viszonyuk és a megkülönböztetés 
lehetősége kedvéért megszámoztam. A számozást felülről lefelé végeztem, 
vagyis a legfelső telepet jeleztem I. számmal. A felülről lefelé való számo
zást azért alkalmazom az alulról felfelé való, logikusabb számozás helyett, 
mert a szóbanforgó medencék területén ez a számozás a szokásos. Meg* 
jegyzem, hogy csakis a fejtésre érdemes széntelepeket számozom. 

A sajóvölgyi szénferületen öt, fejtésre érdemes szénfelep van, az eger
csehi—ózdi szénterületen kettő. Az utóbbi szénferület két telepe minden 
valószínűség szerint azonos lesz a sajóvölgyi medence két alsó szénfelepével 
s így azokat ugyanazzal a számmal (IV., V.) jeleztem, mint a sajóvölgyi 
medence két alsó telepét. 

A széntelepek a következők: I. felső szénfe lep . Pereces (Mátyás* 
telep), Sajólászlófalva, Sajószenípéter (Erzsébef*lelep), Sajókazinc, Alacska 
(fejtésre nem érd.), Edelény (Lánci*völgyi telep). 

II . s zénfe lep . Pereces(Wiesner*telep),Sajószenfpéler(Alfréd*telep), 
Berente, Alacska (főtelep), Sajókazinc (Géza*lelep). 

I I I . (70 cm*es) s z é n t e l e p . Berente, Alacska, Sajókazinc, 
Mucsony, Felsőnyárád, Bánfalva, (fejt. nem érd.), Farkaslyuk (nyom), Bán* 
szállás (fejt. nem érd.), Királd, Sajóvelezd (felső telep). 

IV. s z é n f e l e p (congeriás telep). Pereces Baross*akna (Adriányi* 
telep), Sajókondó, Mályinka, Sajókazinc (Sándor*felep), Sajószenfpéfer (fejt. 
nem érd.), Bánfalva, Nagybarca, Sajóivánka (felső telep), Sajógalgóc, Sajó* 

24* 
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kaza (felső telep), Felsőnyárád (felső lelép), Szuhakálló (felső telep), Mu* 
csony (felső telep), Disznóshorvát—Rudolf*telep (felső telep), Ormospuszta 
(felső telep), Királd (középső telep), Sajóvelezd (középső telep), Bánszállás 
(felső telep), Farkaslyuk (felső telep), Somsáryfő (felső telep), Borsodnádasd 
(felső telep), Egercsehi (felső telep), Monosbél (felső telep, fejtésre nem érd.), 
Felnémet—Szarvaskő (felső telep). 

V., v. l e g a l s ó s z é n t e l e p . Pereces Baross*akna (fejt. nem érd.), 
Sajókazinc (fejt. nem érd.?), Bánfalva (fejt. nem érd.), Nagybarca (fejt. 
nem érd.?), Sajóivánka (alsó telep), Szuhakálló (alsó telep), Sajókaza (alsó 
telep), Mucsony (alsó lelép), Kurittyán, Felsőnyárád (alsó telep), Disznóshorvát 
és Rudolf«telep (alsó telep), Ormospuszta (alsó telep), Sajóvelezd (akó telep), 
Királd (alsó telep), Bánszállás (alsó telep), Farkaslyuk (alsó telep), Som» 
sályfő (alsó telep), B.*Nádasd (alsó telep), Somsály (alsó telep), Egercsehi 
(alsó telep), Monosbél (alsó telep), Szarvaskő—Felnémet (alsó telep). 

Feljegyzésre érdemes, hogy Perecestől D felé, Diósgyőr környékén 
megszaporodnak a lelepek, amelyeket egymástól vékony meddő rétegösszletek 
választanak el. 3—4 ilyen széntelep fejlődött irt ki, amelyek valószínűleg 
együttesen a II. szénlelepnek s kisérőtelepének felelnek meg. 

Ki kell emelnem azt, hogy a s z é n f e l e p e k i lyen s z á m s z e r ű 
b e o s z t á s á t c s a k i s az á t t e k i n t h e t ő s é g k e d v é é r t a lka l* 
máz t am a t é r k é p e n és a l e í r á s b a n e he lyü t t . A z e g y e s 
s z é n t e r ü l e t e k , b á n y a h e l y e k r é s z l e t e s l e í r á s á b a n ezt a 
s z á m o z á s t el kellelt ej tenem, mivel a helyi, az illető bányánál 
használatos számozáshoz ragaszkodtam. Az egyes bányáknál pedig csakis az 
ott lévő széntelepeket számozzák felülről lefelé. így pl. Disznóshorváton és 
Ormospuszlán csak a két alsó széntelep van meg, a IV. és V. telep. 
Ezeket ottan I. és II. telepnek nevezik. Ugyanígy van az egercsehi—ózdi 
szénmedencében is. Itt is csak a két alsó, IV. és V. széntelep van meg 
fejlésre érdemes vastagságban (kivéve Királd—Sajóvelezd vidékét) s ezeket is 
I. és II. lelepnek1 nevezik. Az egyes széntelepek azonosítása a térkép és a 
leírás egybevetésével könnyű. 

Ha a két leírt szénmedence széntelepeinek f ű t ő é r t é k é i tekintjük, 
akkor a következőket jegyezhetjük fel; Az egercsehi—ózdi szénmedence 
telepeinek kísérleti fűtőértéke 3630—4615 kalória között ingadozik: tehát 
ezeket a szeneket általában a közepes minőségű barnaszenek közé sorol* 
hatjuk. A sajóvölgyi széntelepek alacsonyabb fűtőériéke pedig 2303—4691 

Szarvaskő és Monosbél kivételével 
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kalória között ingadozik, tehát közepes és gyenge minőségű barnaszeneknek 
minősíthetjük ezeket. 

A szeneket sokféle módon használják fel. Elsősorban gyárak fűtési 
anyaga, ezenkívül nyáron ú. n. cséplési szén. A darabos szenet a közelibb 
környéken kályhafűtésre használják fel. Sokat fogyasztanak a Magyar Állam* 
vasutak is. Villamos központokat táplálnak vele (pl. barcikai és miskolci 
centrálék). Felhasználják generátorgáz nyerésére Diósgyőrött és Ózdon a 
vasgyárakban. MÓRY és HANKISS1 is megjegyzik a mucsonyi és ormos* 
pusztai szenekre vonatkozólag, amelyeket generátor kísérleteknek alávetettek, 
h°gy » . . a mucsonyi és ormospusztai szenek generátor üzem szempont* 
jából kedvezően bírálhatók el." Kétségtelen, hogy többé*kevésbbé hasonló 
módon bírálhatók el az összes egercsehi—ózdi és sajóvölgyi medencebeli 
szenek is. 

A leírt szenekben bitumentartalom is van, bár nem sok s ezért le* 
párlásuk eredménnyel biztat. Már GRITTNER kimutatta „Szénelemzései"*ben, 
hogy a királdi szénben 3"04%, a sajókazai (kacolai) szénben 2'48°/o s a 
sajókazinci szénben 2'00°/o bitumen van. MÓRY BÉLA2 lepárolt kis hőfokon 
néhány sajóvölgyi szenet s a következő eredményeket kapta. Ormospuszfa: 
félkoksz = 49'00%, nedvesség = 26*24%, bomlási víz = 9'53%, kátrány = 
5*75%, benzin = 0-45%, gáz = 8'97%, (gáz 63-0 m3/i.). Mucsony: fél* 
koksz==51*50°/o, nedvesség = 26*50%, bomlási v íz= 8-43%, kátrány = 
3-35%, benzin = 0-52%, gáz = 9-00% (gáz 73*0 m3/í.). Felnémet: fél
koksz = 44-00%, nedvesség = 37-%%, bomlási víz =10-31%, kátrány = 
3-60%, benzin = 0-45%, gáz = 8-00% (gáz 58'6 ms/t.). 

A vizsgálatok szerint a barnaszenekből kitermelhető félkoksz igen jó 
minőségű, fűtőértéke 6000 kalórián felül van, a kátrány különböző mellék* 
termékekre bontható fel, amelyeknek értékesítése a lepárlás gazdaságosságát 
valószínűleg a közel jövőben már lehetővé feszi. A technika további fejlő* 
désével kapcsolatosan mindenesetre számítanunk lehet arra, hogy a szenek 
olcsó lepárlását megvalósítják s ez esetben hazánk közgazdaságában, mint* 
hogy kőolajunk és benzinünk nincsen, nagy fontosságúvá fog válni a leírt 
szénferületek hatalmas szénkincse. 

1 MÓRY BÉLA és HANKISS SZILÁRD: Hazai szenekkel végzett generátotykisérleiek; Szén* 
kísérleti közlemények, I. füzei, Budapest, 1925—26, 34. oldal. 

8 MÓRY BÉLA; Magyar szenek lepárlása kis hőfokon; Szénkis. közi., I. füzet, Bpesf, 
1925-26, 89. oldal. 
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Megemlífem még azt, hogy HANKISS1 a sajószenípéferí szenet benzol* 
alkohol egyenlő arányú elegyével extrakciónak vetette alá. 30 órai exlrahá* 
lássál külön*külön vonta ki közönséges nyomás alatt az A bitument és 
90 atm. nyomás alatt a B bitument. Az A bitumenfarfalom: 3'0°/°, a B 
bitumentartalom: 7"0%, összesen 10%; az A bitumen viaszszerű, a B 
bitumen gyantaszerű. 

Mint említettem, a bitumentartalom is hozzájárulhat a szén minőségének 
emeléséhez. 

A vegyi vizsgálatra szánt átlagszénminfát az előírt módon vettem az 
egyes bányahelyeken, az illető üzem bányamérnökének vagy más műszaki 
alkalmazottjának jelenlétében. Mivel a mintavétel mégis csak egy bizonyos 
helyre szorítkozott, a közölt elemzések csak általános tájékoztatást nyújthatnak 
a bányahelyek egyes széntelepeinek minőségéről. Előfordulhat tudniillik, hogy 
a fejtés továbbhaladtával a széntelep minősége javul, vagy ellenkezőleg 
rosszabbodik a közölt elemzéshez képest. Erre példa Sajókaza és Királd. 

A sajókazai szenet a régi elemzések alacsony kalóriaértékűnek jelezték, 
úgyhogy PAPP K. mint lignitről szól róla. A fűtőértéke jelenleg 4000 
kalórián felül van, vagyis jelentékenyen megjavult. A királdi bánya alsó 
(ÜL), jelenleg fejtés alatt álló széntelepéből 1924*ben hivatalosan, a bánya* 
mérnök jelenléiében vett átlagmintán 3389 kísérleti és 3450 számított kalória 
fűtőértéket állapított meg EMSZT KÁLMÁN fővegyész. ROTHBAUER F. bánya* 
felügyelő úr közlése szerint 4012 kalórájú a fejtés alatt álló szén. Valószínű 
tehát, hogy a mintavétel idejében gyengébb minőségű részletben folyt a fer* 
melés s jelenleg jobb minőségű részletben folyik az üzem. 

Fontossága van szeneinknél azok r a k t á r o z h a t ó s á g á n a k is, ami 
kapcsolatban áll azok b e g y u l l a d á s r a v a l ó h a j l a m o s s á g á v a l , 
vagy az ar ra va ló hajlam h i á n y á v a l . Kétségtelen, hogy a leírt 
medence szeneinek egy része kevésbbé hajlamos, másik inkább hajlamos a 
a begyulladásra. Hogy az öngyulladásnak végeredményben mi az oka, arról 
még ma is vita folyik a szakirodalomban. 

A szakirodalom nagyobb része szerint a kénkovandok, a pirit és a 
markazit volnának az öngyúlás okozói, amelyek víz és levegő jelenlétében 
bomlanak, hőt fejleszfenek; nemkülönben fontos egyidejűleg a szerves teli* 
tétlen vegyületek jelenléte, amelyek főkép bitumenben dúsabb szenekből 
keletkeznek, a nagyobb halmokba rakott szenek bitumenjének desztillációs 

1 HANKISS SZ.: A barnaszén exlrakciójáról; Szénkis. Közi., II. füzet, 1927, 60. oldal 
és VrrÁus I.; Szén* és szénolajproblémáink; Bány. Koh. Lapok, LXII. évf., 15. sz., 325. o. 
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termékeként. Én is ezekben a fényezőkben keresem az öngyúlás okát, mert 
tapasztalás szerint azoknál a szeneknél, amelyek kénkovandokban (markazif, 
pirit) dúsabbak, gyakoribb a begyulladás; bitumen pedig, ha kevés is, vala
mennyi leírt szénben van. 

A begyulladás elkerülése végett tehát, mint általában, csak kisebb 
vastagságban ajánlatos raktározni a leírt medencék szeneit is. 

Legújabban GARTNER KÁROLY1 foglalkozott a hazai szenek öngyúlá* 
sának kérdésével, így többek között a leirt medencék területére eső somsályi, 
farkaslyuki és ormospusztai barnaszenekkel is. Eredményképen megjegyzi, 
hogy a somsályi szén nyelt el legtöbb oxigént s ez gyúlt be az oxigén* 
áramban a legalacsonyabb hőfokon. Az ormospuszlai szén valamivel magasabb, 
a farkaslyuki ennél is magasabb hőfokon gyulladt be. Levegőáramban leg* 
könnyebben gyúlt be az ormospusztai szén. A részletes adatokat illetőleg 
utalok GARTNER tanulmányára. 

Végül szólani óhajfok a leírt s z é n t e r ü l e f e k s z é n m e n n y i s é * 
g é r ő l is. 

A szénmennyiség felbecsülésénél a következő szempontokat tartottam 
szem előtt. A minimális szénvasfagság, amelyet még számításba vettem 
= 50 cm, amely a jövőben még mint lefejtésre érdemes szénvasfagság fog 
szerepelni. Minden széntelep kiszámított szénmennyiségéből levontam a 
fejtési veszteségekre, a vetődések okozta hiányokra a számított mennyiség 
egy negyedét, sőt helyenkint harmadát is s ezáltal igyekeztem számításaim* 
ban lehetőleg reális maradni, A egyes szénfelepek szénmennyiségét külön* 
külön vettem számításba. Minden bányavállalat területére vonatkozólag külön 
végeztem számításokat, azonban e helyütt a két szénmedencére vonatkozólag 
összesítve adom az adatokat. 

Az egercsehi—ózdi szénmedencében körülbelül 72 millió fonna feltárt 
és valószínűi, továbbá 86 millió tonna lehetséges szénkészletre, összesen tehát 
mintegy 158 millió fonna szénmennyiségre van kilátás. 

A sajóvölgyi szénmedencében pedig körülbelül 113 millió fonna feltárt 
és valószínű, továbbá 70 millió fonna lehetséges szénkészletét, összesen 
mintegy 183 miUió fonna barnaszenet lehet remélni. Ez a szénmennyiség 
oly tekintélyes, hogy a jövőben, amikor jobb szeneink elfogytak s a kevésbbé 
jók intenzivebb bányászatára kerül a sor s egyszersmind a tüzelési és 
lepárlási technika még nagyobb tökéletességre fog jutni, ezek a szeneink 

1 QXRTNER KAROLY : A szenek öngyúlásáról; Műszaki doktort értekezés. Bpest, 1928-
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hazánk közgazdasági élefében jelentékeny szerepet fognak jálszani. Erre vonat
kozik az előszóban lett azon megjegyzésem, hogy a sajóvölgyi, jelenleg csök* 
kent iramú szénbányászatot az államháztartás szempontjából előnyösnek ité* 
lem; későbben, a technika fejlődésével, sokkal észszerűbben ki lehet majd 
használni ezeket a gyengébb minőségű szenekei, mint ma, amikor még jó 
minőségű szenünk is elég bőven van. S így azt az időt, amikorra hazánk 
energiaforrásai kiapadnak, lehetőleg kitolhatjuk. 

Számításba keH vennünk azt, hogy a kőolajra és földgázra irányuló 
kutatások Csonkamagyarország területén eddigelé kevés sikert értek el. Bár 
a délborsodi és délhevesi (Bogács, Tárd) besűrűsödött kőolajnyomokból, 
hegyikáfrányból arra következtethetünk, hogy a kőolajra való kutatások ezen 
a területen eredménnyel fognak járni, mégis nagy fontosságot kell barnasze* 
neinknek, mini a jövő kőolaj és benzinforrásának tulajdonítani. 

Tekintettel a Nagy Magyar Alföld közelségére, elsősorban ennek, a 
tüzelőanyag szűkében lévő területnek a szénnel és elektromos árammal való 
ellátása lesz leírt szénmedencéink feladata. A szén olcsó szállítása idővel 
bizonyára a Sajó folyó útján, vízi úton is történhetik. Ezidőszerint a Sajó 
még nem hajózható. A szabályozási tervek kidolgozása már a háború előtt 
folyamatban volt, a háború óta félbemaradt. Valószínű azonban, hogy 
idővel mégis megvalósul a szabályozás. A villamos távvezetékek kiépítése 
által pedig a szén segélyével előállított villamos energiái az Alföldön nagy 
távolságokra el lehet vezetni. Tehát a leírt barnaszénmedencéknek hazánk 
közgazdaságában mindenesetre jelentékeny szerepe lesz. 

2. A lignilterületek. 
(Lásd a VI . -VII . táblái.) 

A leírt felsőborsodi és bükkalji lignilterületek a bamaszénierületekhez 
képest kisebb jelentőségűek. Mindenekelőtt számításba veendő az a körül* 
meny, hogy nagy víztartalmú, fiafalkorú, gyenge minőségű szénféleségről, 
továbbá, hogy inkább csak egyes kisebb, elszigeteltebb teknőkben kifejlődött 
felepekről van szó s nem olyan nagykiterjedésű s közel egyforma vastagságú 
telepekről, mint amilyenek a leírt egercsehi—ózdi és sajóvölgyi szénferüle* 
tekén előfordulnak. Továbbá legtöbbször víz és folyóshomok kíséri őket. 
Ezzel szemben lignitjeinknek előnye az, hogy az egyes medencékben rend* 
szeriní több telep van s ezek néha eléggé megvastagszanak: 3—4 méfe* 
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rések, sőt a fúrások szerint elérik helyenktnt a 7—10 métert is (pl. Tárd 
vidéke). Előnyük továbbá, hogy az eddigi kísérletek szerint elég jól lepárolhatók. 

A lignitterületek lignitmennyiségére vonatkozólag a telepek szabálytalan 
kifejlődése, a feltárások és fúrások aránylag csekély száma miatt nehéz világos 
és reális képet nyújtani. Emellett számításba veendő az is, hogy a fúrások 
helyenkint nem nagyon megbízhatók, miután néhol egyes fúrásokban a sötét* 
színű ligniies agyagokat is lignitnek verték, ami téves, optimisztikus mennyiség* 
számításokat eredményezhet. 

A felsőborsodi Ügnitterület jó részén aránylag csekély mélységben fek* 
szenek a telepek, folyóshomok, víz és bányatűz mérsékelten és csak helyen* 
kint jelentkezik s a Miskolc—tornai h. é. vasút majdnem a közepén átszeli. 
Ellenben a délborsodi—bükkalji lignitterületen a folyóshomok és a nyomás 
alatt lévő víz (artézi víz) majdnem mindenütt jelentkezik, úgyhogy ezt a 
lignitterüleiet mindenesetre csak nagyobb nehézségekkel lehet idővel feltárni. 

A felsőborsodi lignilterületen számításom szerint kb. 10 millió tonna 
feltárt és valószínű, továbbá 10 millió tonna lehetséges lignitkészlet, össze* 
sen mintegy 20 millió tonna lignitmennyiség az a mennyiség, amit az eddigi 
feltárások és fúrások alapján nagyobb területre kiterjedőleg számításba venni 
lehet. Ezenfelül csak csekély a lehetséges készlet. 

A bükkalji lignitferületre vonatkozólag a számítások egészen bizony* 
lalanok. Hozzávetőleg tíz millió tonnára becsülhetjük az itt lévő lignit* 
mennyiséget. 

Ami a lignit felhasználhatóságát illeti, a jövőben kétségkívül leginkább 
a lepárlás útján való értékesítésére és elektromos energiára való átalakítására 
kell gondolnunk. A lignitek általában bitument is tartalmaznak csekély mennyi* 
ségben. MÓRY és HANKISS vizsgálatai alapján tudjuk, hogy a lignitekből igen 
jó, 6000 kalória fűtőértékű félkoksz, továbbá őskátrány, illetve olaj és benzin 
és egyéb melléktermékek állíthatók elő alacsony hőfokon való lepárlás által. 
MÓRY szerint (Magyar szenek lepárlása kis hőfokon, 89. oldal) a szuhogyi 
lignitből előállítható: 36*00/» félkoksz, 40"06°/» nedvesség, 9'50°/° bomlási víz, 
3-80°/o kátrány, 0-25°/<> benzin, r60°/<> gáz (60*0 m8 t. gáz). A szendrői 
lignitből pedig: 40-00/° félkoksz, 3ri40/» nedvesség, 16'8°/<> bomlási víz, 
3-23°/o kátrány, 0-400/» benzin, 7W°/° gáz (53"4 m8 t. gáz). 

A lignitjeinkből való félkoksz, olaj. benzin, stb. előállítás ügye nálunk 
ma még csak a kísérleteknél tart, de reménykedem abban, hogy a lepárlási 
eljárások tökéletesedése következtében lignitjeink lepárlására is sor fog kerülni 
és még jelelentős szerepük juthat barnaszeneink lepárlása mellett. Ezenkívül 



378 DK. SCHRÉTEB Z. (374) 

remélhetőleg elekfromos energia előállítására Í8 fel fogják használni s t áv 
vezetékeken elvezetve nagy távolságban lévő vidékek boldogulását fogja elő* 
segíteni a lignitek bányászata. 

* * 
* 

Munkáin befejezése után el nem mulaszthatom, hogy az előszóban 
említett urakon kívül még PÉCZELI ANTAL, vitéz KARVALY JÖZSEF és 
URMOSSY LAJOS bányafőmérnök uraknak, kik adatokat szolgáltatni szívesek 
voltak, köszönetemet ki ne fejezzem. 



őslénytani függelék. 

Cardium (Cerastoderma) sociale KRAUSS. 

KRAUSS, F.: Mollusken der Tertiar Formánon von Kirchberg an der Mer; Jahreshefte des 
Vereins für vaterl. Naturkunde in "Wlirttemberg, Bd. 8, 1852, pag. Í54, 
Taf. ü l , Fig. 7. 

(IX. lábla, 4 a - c ábra.) 

A héj egyenlő íeknőjű, löbbé*kevésbbé egyenlőtlen oldalú, elől lekére* 
külí, háísó része rendszerint kissé megnyúlt, hátul legtöbbször ferdén lénye* 
sett, teljesen zárt. A búbok kevéssé kiemelkedők és becsavarodoítak. Méretek: 
elülső*hátsó méret (hosszúság) == 18—20 mm, búb*hasi (umbo*polleális) 
méret (vagy magasság) = 15—16 mm. A kettős teknő vastagsága (széles* 
ség) = 13 mm. A héj felületén erőteljes, legömbölyödő bordák vannak. 
Számuk 17—20, uralkodólag 18. A búb közelében a bordák és bordaközök 
szélessége kb. egyforma. A palleális rész felé a bordák szélesednek s a 
bordaközök viszonylag keskenyebbekké válnak. A héjon koncentrikus nőve* 
kedési vonalak vannak sűrűn egymás mögött. Az elülső 5—6 és a hátsó 
5—6 bordán, a növekedési vonalakon kissé kiemelkedő, pikkelyszerű lemezkék 
fejlődtek ki; a középső bordákon ezek lekoptak. A fiatal példányokon az 
összes bordák sűrűn egymás mögé sorakozó, finom, pikkelyszerű lemezkékkel 
díszítettek, amelyek jóval gyengébben, finom fonalszerűen, mint növekedési 
vonalak a bordaközökön is folytatódnak. Az idősebb példányok bordáinak 
díszítése a búb táján teljesen lekopott. A középső bordaközök rendszerint 
simák, még a növekedési vonalak is alig látszanak a borsodi példányokon. 
Az elülső és hátsó bordaközökön azonban jól látszanak. Egyes példányokon, 
amelyeken a körkörös díszítés kevésbbé kifejezett, úgy a bordákon, mint a 
bordaközökön rendkívül finom, sűrű, sugárirányú, fonalszerű rostozás van. 

A héjak belső felületén a bordáknak megfelelő árkok húzódnak, ame* 
lyek a búb felé eltűnnek. A héj széle fogazott. A zár erőteljes és hasonlít 
a C. edule zárszerkezetéhez. A jobb teknőben két kisebb kardinális fog és 
két elülső lemezalakú oldali fog van, amelyek közül az alsó erőteljesebb és 
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egy hátsó, lemezalakú oldali fog. A bal íeknőben két kardinális fog, egy 
elülső és egy hátulsó lemezalakú oldali fog van. Az izombenvomatok és az 
ép köpenylenyomat jól látszanak. 

A Cardium sociale, mint már KRAUSS megjegyezte, a Cardium edule 
L. alakcsoportjába tartozik, annál azonban kisebb, megnyúltabb és bordáinak 
száma kevesebb. (C. et/ufe= 26, C. socia/e = 18.) Ezt ki kell emelnem, 
mert régebben a borsodi cardiumokat edule néven említették. A borsodi 
példányok igen hasonlítanak a C. arcella DUJ. fajhoz, amely szintén az edule 
alakkörébe tartozik. Azokat a változatokat, amelyeket DOLLFUS és DAUTZENBERQ 
a „Conch. du mioc. moyen du bassin de la Loire," Mém. Soc. Géol. de 
Francé, Paléontologie, T. XX, Fasc. 1-2, Pl. XXVI, 27-28. ábráin 
feltüntet, ennél is megtaláljuk. Ezen faj bordáinak száma azonban 20—22, 
tehát több, mint az én példányaimon. 

KRAUSS leírásával a borsodmegyei példányoknak csak egy kis része 
egyezik. KRAUSS azt írja jellemzésében, hogy a héj végei lekerekültek s közel 
egyenlő oldalúak. A borsodmegyei példányok hátsó része rendszerint meg* 
nyúlt és ferdén lecsapott, úgyhogy a hasi és hátsó szél szögletben találkozik, 
tehát egyenlőtlen oldalúak. Mivel a KRAUSS leírásával egyező alakok felé áime* 
netek is vannak s mivel feltételezhetjük, hogy a délnémet előfordulási helyen 
szintén variáló kissé ez a faj, nem adtam új nevet a borsodmegyei alaknak, 
hanem KRAUSS elnevezését alkalmazom rája. Valószínű azonban, hogy a 
borsodmegyei, legalább mint varietas borsodensis, amattól elkülöníthető lesz 
a délnémet anyag vizsgálata után. 

Ez a faj a borsodi sajóvölgyi medencében igen elterjedt és leggyakoribb 
alak és pedig mindig a széntelepek kíséretében lévő elegyesvízi eredetű rété* 
gekben. Az egercsehi—ózdi medence ÉK*i részében, Kiskapud, Bánszállás 
és Királd vidékén kisebbek a példányai, az ilyen példányok bordáinak száma 
nagyobb, 18—20. 

Unió borsodensis n. sp. 
(IX. tábla, 3. ábra). 

A héj hosszas, tojásdad alakú, egyenlőtlen oldalú s elég vastag. Elől 
lekereküll, hátul elkeskenyedő és szögletbe fut ki. A hasi rész domború. 
Alakja inkább Ánodoniá'hoz hasonlít. A búbtól a hátsó*alsó szögletig, ahol 
a hasi szél a hátsó széllel kb. derékszögben találkozik, elég jól kifejezett, 
tompa él húzódik végig. Ettől az éltől hátrafelé eső rész nagyjából három* 
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szögű, a legiöbb példánynál azonban írapezoidális alakú szárnyszerű részt 
formál. A hátsó szél kis darabon felfelé tart az alsó'hátsó szöglettől, majd 
ismét megtörik s tompaszögben feljut a felső szélig, amellyel ismét tompa* 
szögben egyesül. (Az ábrázolt példányon ez utóbbi a deformáció miatt kevésbbé 
látszik.) A hátsó szél megtörésénél keletkezett szöglét felől alig észrevehető, 
lapos kiemelkedés húzódik a búb felé. A írapezoidális, szárnyszerű hátsó 
rész a kisebb példányokon jól látszik, ennek alakja azonban némileg változik, 
mert egyeseknél a hátsó szél megtörése alig látható s ilyenkor a felső tompa 
kiemelkedés is teljesen hiányzik. A záros perem egyenes, a deformáció miatt 
gyakran hajlítottnak látszik. A búb kicsi és előrenyomult. A záros peremet, 
sajnos, a meglévő példányokon nem lehet tanulmányozni, miután azok mind 
agyagban fekvő, íöbbé*kevésbbé deformált kettőshéjú példányok. A magános 
héjakon pedig hiányzik a zárszerkezet. Annyi látszik egyes darabokon és 
töredékeken, hogy elég erőteljes, lécszerű oldalfogai vannak. A mellékelt 
ábrán feltüntetett példányon a bal teknő felnyomult elülső oldali foga látszik 
(az ábra jobb felső részén). 

A héj felülete koncentrikus, de egyenlőtlen erős növekedési vonalakkal 
díszített, amelyek néha lemezkékké fejlődtek ki. Méretek: a kisebb példányok 
hosszúsága = 8'4—10'6 cm, szélessége = 5'5—6'8 cm. Az ábrázolt példány 
hossza — 13'4 cm, szélessége = 9'8 cm. A vastagságot nem lehet lemérni. 

A leírt faj némileg hasonlít a Württembergből leírt Unió Eseri KRAUSS 
fajhoz. A borsodi faj azonban nagyobb, nem annyira megnyúlt, mint amaz 
s búbja sem olyan erőteljes, mint amannak, körvonalai általában eltérők. 
Miután több azonos kövület fordul elő a két vidéken, feltételezhetjük, hogy 
az új faj az U. Eseri KRAUSS-1 itt helyettesítő faj. 

Előfordul a sajóvölgyi medencében, Disznóshorváton, Ormospusztán, 
Mucsonyban és Perecesen, Baross*aknán. 

Aequipecten opercularis L. var. hevesensis n. var. 
A ma élő Aequipecten opercularis*nak sajátságos kistermetű válfaja 

fordul elő tömegesen az Egercsehi vidéki szénterülef magasabb szénfedő 
rétegeiben. Mivel a nagyobb termetű főalakkal s az eddig felállított kisebb 
termetű varietások egyikével sem lehet ezt a helyi jelentőségű válfajt teljesen 
azonosítani, jónak látom ezt, mint önálló varietást, elkülöníteni. 

A ház közel egyforma teknőjű; a baloldali teknő kissé domború, a 
jobb teknő majdnem teljesen lapos. A héjak vékonyak. A bal teknőn 
20—22 lekerekült, sőt többnyire lapos borda húzódik végig. A bordák és 
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bordaközök kb. egyforma szélesek. A felületek, úgy a bordák, mini a borda* 
közök kb. a teknő közepe Iájától a szélek felé finom, radiális, fonalszerű ki* 
emelkedésekkel díszítettek, azonban ezek sokszor, nevezetesen a bordákon 
alig látszanak. A búb felé eső rész ellenben egész sima. Ugyancsak a héj 
közepe tájától kezdve látszanak a növekedési vonalak, amelyek csak a szélek 
felé kissé jobban, észrevehetőbbek, amennyiben a bordaközökben néha pik* 
kelyszerű lemezekké alakulnak. A jobb teknő kissé domború, bordái ki* 
emelkedőbbek, erőteljesebbek. A bordákon és a bordaközökön radiális, 
fonalszerű díszítés húzódik végig a héj közepe fájától a szélek felé. A 
bordákon többnyire három, fonalszerű díszítés húzódik végig, amelyek 
azonban többnyire elmosódotfak s csak egyes példányokon látszanak jobban. 
A bordaközökben fonalszerű díszítés lép fel, amelyhez a szélek felé két* 
oldalt egy*egy fonal csatlakozik. Ügy ezek, mint a koncentrikus növekedési 
vonalak, amelyek apró, pikkelyszerű lemezekké fejlődtek, a bordaközökön 
érSsebbek. A fülek nagyok és egyenlőtlenek. A hátsó fülek ferdén lemet* 
szettek és radiális, bordaszerű csíkokkal és erre harántul haladó többé* 
kevésbbé erős, pikkelyszerű lemezekkel díszítettek. A fülek elülső részén 
többé*kevésbbé mély byssus*bemefszés van és 6—7 radiális bordaszerű, 
harántul, pikkelyesen díszített kiemelkedés látszik. 

Az uralkodó rendes példányok méretei: hosszúság = 34 mm, szé* 
lesség=34 mm. A kettős teknő vastagsága 10 mm. A nagyobb teknők 
méretei: h. =38—42 mm, sz. = 38—42 mm, v . = 10—12 mm. Az átlag* 
példányok mellett nagyobb példányok is előfordulnak, de ritkán és mindig 
csak töredékekben; ezek erőteljesebben díszítettek. A leírt variáns a többi 
válfajtól főleg a balteknő bordáinak lapos voltában, a radiális és körkörös 
díszítés kismértékű fejlettségében, elmosódásában különbözik. 

Előfordul a helvétien emelet magasabb részében, az egercsehi—ózdi 
medencében, Egercsehi, Szúcs, Bekölce, Borsodnádasd, Bátor, Bocs, 
Borsodaranyos, Mikófalva, Bélapátfalva határában. 

Buccinum (Hebra) hungaricum n. sp. 
(IX. tábla, l a - b . ábra.) 

A héj tojásdad s meglehetősen változékony. Méretei: hosszúsága = 
11 — 12 mm, szélessége=7 mm, az utolsó kanyarulat magassága =7—8 mm. 
A tekercs néha megnyúltabb, más példányoknál alacsonyabb. A csúcs és 
a tekercs felső része a példányok jórészénél korrodált. A tekercs 5—6, 
kissé lépcsőzetes kanyarulatból áll, amelyek néha majdnem simák és csak 
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gyenge felületi egyenetlenségek jelentkeznek rajtok. Némely példány tekercsén 
bordaszerű, hosszanti kiemelkedéseket figyelhetünk meg, sőt néha az alantabb 
jobban kifejlődött két bütyöksor kezdeményeit is észrevehetjük rajtuk. A 
tekercs utolsóelőtti kanyarulatának bordaszerű kiemelkedésein néha két tompa 
büíyöksor van, amelyeket enyhe befűződések választanak el egymástól. 

Az utolsó kanyarulat többnyire erősebb lépcsővel válik el a tekercstől. 
Felületén gyengén kiemelkedő, hosszanti bordák húzódnak végig, ezeken 
rendszerint két csomó lép fel, amelyek két csomósorrá sorakoznak. A felső, 
gyengébb csomósor mindjárt a varratvonal alatt lép fel, alatta befűződés s 
ez alatt a második, legerősebb csomósor következik. Néha lejjebb a bordákon 
még egy kis megvasfagodás is fellép, amely kivételesen csomóvá is erősödik 
s ezek ilyen esetben harmadik csomósorrá sorakoznak. Ezek alatt újabb be* 
fűződés következik, majd ez alatt néha az erősebb példányoknál még egy 
lapos, pántszerű kiemelkedés is végigvonul. A növekedési vonalak általában 
finomak, kivételesen egyes példányok utolsó kanyarulalán erőteljesekké, hosz* 
szanti lemezkékké válnak. 

A szájnyílás ferdén ovális, felső része kissé kihúzott, a bal ajak 
vékony lemezke alakjában fekszik rá az orsóra, a jobb szájszegély éles, 
felső részén a felső és középső csomósor közt lévő befűződésnek megfele* 
lőleg kis behajlás van, az alsó befűződésnek megfelelőleg kis beöblösödés látszik. 
A csorgó rövid és elég széles. A I X . tábla la—b. ábrán feltüntetett példány 
egyike a legnagyobbaknak; a példányok zöme ennél jóval kisebb. A leírt 
faj rokonságban van a B. íernodosum HiLB.*mal (és ennek alakkörével), 
amellyel rendszerint együtt fordul elő s amely felé átmenetei is vannak. A 
sajóvölgyi medencében elég gyakori. Előfordul; Pereces, Bánfalva, Ormos* 
puszta, Sajógalgóc és Sajókaza (?) határában. 

Potamides (Clava) bidentatus DEFR. 

Ez a nagy és jellegzetes csigafaj, amely a középső miocén alsó részében, 
a helvétien emeletben úgy a magyar medence területén, mint a bécsi, 
francia, olasz és galíciai medencékben széltében ismeretes, a borsodi sajó* 
völgyi medencében is jelentékeny szerepei játszik, amennyiben a széntelepek 
kíséretében lévő elegyesvízi rétegekben néha gyéren, néha azonban nagy 
tömegben fordul elő. A P, bidentatus*xó\ ma már tekintélyes irodalom szól, 
amelyet szükségtelennek fartok itt felsorolni. Csak annyit jegyzek meg, hogy 
ezt a csigafajt az osztrák és magyar szerzők HORNES MÓRIC után Cerithium 
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lignitawm EKHW. néven említették. Az újabb vizsgálatok megállapították, 
hogy EICHWALD faja azonos DEFRANCE és GRATELOUP fajával s az utóbbiak 
elnevezését illeti a prioritás. Több szerző néhány varielását különböztette 
meg (SCHAFFER, SAOCO), amelyeket legalább is részben alig lehet fenntartani; 

Ezt az igen gyakori és jellemző csigafajt ajánlatosnak vélem főleg 
HORNES M. leírása alapján röviden jellemezni. 

A héj toronyalakú, vastag, a hegyes tekercs 11—12 kanyarulatból áfl, 
amelyek 4—5 sor tompa, négyszögű csomóval díszítettek, ezek gyengén ívelt 
vonalakban következnek egymás alatt és mély árkok választják el egy* 
mástól. Több helyen van a tekercsen a szájnyílásnak megfelelő duzzanat. 
Ilyen szokott lenni az utolsó kanyarulaton a szájnyílás közelében is. (A száj' 
nyílás általában letörött.) Az ilyen duzzanatoknál a héj megvastagszik és a 
héj belsejében két erős, fogszerű nyúlvány áll ki (erre vonatkozik az élne* 
vezés), amelyek közül a felső erősebb. Ezek HOERNES R. szerint a hossz* 
tengely irányában megnyúltak; HOERNES R. szerint az orsója hosszú, csáva* 
rodoil, két jól látható redővel. A szájnyílás tojásdad, a csatornája rövid. A 
bázis hat gyengébb csomósorral ellátott. 

Az egész sajóvölgyi medencében elterjedt és gyakori faj, az egér* 
csehi—ózdi medencéből pedig hiányzik. 

Potamides (Pirenella) moravicus M. HORNES. 

HOKNES M.: Die Mollusken d. Tertiarbecken v. Wien; Abh. d. K. K. Qeol. Reichanst, 
Bd. ffl, p. 402, Taf. 42, Fig. X. 

Ez a csigafaj a sajóvölgyi barnaszénmedencében néhol igen nagy 
számban fordul elő s ezért szükségesnek tartom ismertetését. 

HORNES M. szerint a héj karcsú, toronyalakú, hegyes. A tekercs 
8—10, meredeken, néha egész merőlegesen leeső, lépcsőzetesen következő 
kanyarulatból áll. Ezek felülete általában két sor egyenlő erős csomósorral 
díszített. A két csomósor között kiemelkedő vékony fonal húzódik végig. 
Az utolsóelőtti kanyarulaton gyakran szorosan a varrat mellett még egy 
harmadik, vékonyabb, harántul áDó csomósor is fellép, a szerint, hogy ezt a 
kanyarulatot az utolsó többé, vagy kevésbbé fedi*e. Ha ez az alsó csomó* 
sor megvan, akkor e közé s a középső csomósor közé szintén egy kiemel* 
kedő, de az előbbinél gyengébb fonal iktatódik. Az utolsó kanyarulaton 
valamennyi csomósor egyenlő, de a bázis felé mindig gyengébbé váló fonalak 
választják el egymástól őket. A jobb szájszegély vékony, a bal fedi az orsót, 
lemezke alakjában. A csatorna igen rövid és lecsapott. 
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HORNES M.*nek ez a jellemzése a borsodmegyei példányok egyik 
részére találó; azonban mint ekgyesvízí alak meglehetősen változékony, úgy 
hogy a példányoknak nagy része többé*kevésbbé eltér a típusnak leírt alak* 
tói. Vannak olyan változatai, amelyeknél a felső csomósor valamivel erő* 
sebben fejlődött ki s ezek már átmeneti alakok a P. mitralis EICHW. (az 
osztrák és magyar szerzők „Cerííhium picium BAST." faja) felé. Ezeknél az 
alsó csomósor csomói rendszerint harántul kissé megnyúltak. Más változa* 
tok a P. (PheneHa) borsodensis n. sp. néven új fajként leírt faj felé át* 
meneti alakok. Míg a P. moravicus*nak a típushoz közelebb álló példa* 
nyainál -*- a tekercs legfelső egynéhány kanyarulatától eltekintve — a ka* 
nyarulatok gyorsabban növekszenek, úgy, mint a P. borsodensis*nél s csak 
az alsóbb kanyarulatok lassabban növekedők és lépcsőzetesek. Ezek a pél* 
dányok zömökebbek s felső kanyarulatainak díszítése azonos a P. borsó* 
densis néven elkülönített fajéval. 

Míg a példányok egy részénél a csomósorok közé iktatódott vékony, 
fonálszerű spirális kiemelkedés (vagy kiemelkedések) jól látszanak, addig 
más példányoknál ez teljesen •• hiányzik. Amely példányokon ezek a fonal* 
szerű díszítések megvannak, azok is jóval finomabbak, mint azt HORNES M. 
ábrái feltüntetik. Tehát a borsodmegyei példányok kissé eltérnek HORNES 
M. típusától, azokat esetleg helyi változatként lehetne elkülöníteni. 

A sajóvölgyi példányok egy részén még látszik a színezés is: a cso* 
mók barnássárgára színezettek Megjegyzendő még, hogy a borsodi példa* 
nyok egy részénél az utolsó kanyarulat erőteljesebben, erősebb lépcsőzettel 
válik el az utolsóelőtti kanyarulattól. Több példánynál úgy, ahogy HORNES 
M. leírja, még egy gyengébb, harmadik csomósor is jelentkezik. Ilyenkor 
hasonlít a P. (Pír.) EkJiwaldi R. HOERN. et Au. fajhoz. 

Előfordul: a sajóvölgyi medencében a széntelepek kíséretében lévő 
elegyesvízí rétegekben Perecesen, Diósgyőrött, Sajószentpéteren, Sajókazin* 
con, Felsőnyárádon, Mucsonyban, Ormospuszián; különösen gyakori Pere* 
cesen. Az egercsehi—ózdi medencében hiányzik. 

Potamides (Pirenella) borsodensis n. sp. 
QX, tábla, 2 a - b ábra). 

A hé) torony*, orsószerű, kihegyesedő. A tekercs első kanyarulatai 
gyorsabban, az alsók lassabban növekedők, úgyhogy e miatt e faj példányai 
zömökebb alkotásúak, mint a vele együtt előforduló s vele átmenetekkel 
összekapcsolt P. moravicus M. HORN. házai. Az egyes kanyarulatok lépcső* 

25 
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zelessége néha jó! szembeötlik, máskor elmosódik. Méretek r hosszúsága = 
16—20 mm, uralkodólag 19 mm, szélessége 6'5—8 mm, uralkodólag 7*5 
mm. Az utolsó kanyarulat magassága = 7—8 mm. A szarvaskői példá
nyok általában köpcösebbek; ezek méretei: hossz = 14—16'5 mm, magas* 
ság = 6'5—7*5 mm, utolsó kanyarulat = 7—8 mm. 

A csúcs s a tekercs első kanyarulatai rendszerint korrodáltak. A te* 
keres 8—9 kanyarulatból áll, amelyek két, egyenlő erősen fejlett csomó* 
sorral díszítettek. A két csomósor csomói pontosan egymás fölött vannak 
s azokat néha harántul, néha haránt és hosszanti irányban kiemelkedő pántok 
kötik össze. Kivételesen, sérült és regenerált példányoknál a varratvonal 
fölölt még harmadik gyenge csomósor is jelentkezik az utolsó előtti kánya* 
rulaton. A csomósorok között rendszerint finom, fonalszerű kiemelkedés 
húzódik végig spirálisan, úgy, mint a P. moravicus*nál, néha azonban itt 
is hiányzik. 

Az utolsó kanyarulatot két erőteljes csomósor díszíti s ezenkívül még 
5 pánt húzódik rajta végig, amelyek a bázisra is átterjednek. A legfelső, 
legerősebb pánton szintén vannak még gyengébb csomók, amelyek haránt* 
irányban kissé megnyúltak. A csomósorok között, sőt gyakran még az alsó 
csomósor és az alatta következő felső pántok között is spirálisan vékony, 
fonálszerű kiemelkedések húzódnak végig. A szájnyílás ferdén ovális, a felső 
vége kissé kihúzódott, a csorgó rövid. A bal szájszegély fedi az orsót, a jobb 
szájszegély éles, de majdnem mindig letörölt. Egyes példányokon a csomók 
ereden sárgás színezése is látszik. 

Ez a faj, mint elegyesvízi alak, rendkívül változékony s számos ál* 
menet köti szorosan össze a P. (Pirenella) moravicus M. HORN. fajjal, úgy* 
hogy attól nehezen lehet elválasztani. Gyakran előfordul Perecesen és 
Szarvaskő—Felnémeten, Bánfalván és Diósgyőrött (Lyukó*völgy) gyéren, 
Sajószentpéferen, Sajókazán, Sajógalgócon, Kurittyánon (?) és Sajókazin* 
con (?). A két utóbbi lelőhely példányai rosszak. 

Megjegyzendő, hogy HOERNES RUDOLF ugyanilyen alakot irt le és 
ábrázolt Ceriíhium picium BAST. var. néven Krawarskoról (Horválorsz.), 
HafnerlaUról (Délstájerorsz.) és Heiligenbergről (bécsi medence), állítólag 
szarmata rétegekből (Terliar*Sludien VI., Ein Beitrag zur Kenntniss der 
Neogen*Fauna von Süd*Steiermark und Croafien; Jahrbuch. d. K. K. 
Geol. Reichsanst., Wien, Bd. 25, Heft 1, 1875, pag. 67 és 70, Taf. H, 
Fig. 8—12). Lehetségesnek tarlom, hogy a megnevezett helyeken előforduló 
potamides szintén valamivel mélyebb miocén szintben, a helvétienben fordul 
elő s nem a szarmata emeletben. Valószínűnek farlom, hogy a HOERNES R-* 
tói leírt és ábrázolt alakok azonosak fajommal. 
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TÁBLAMAGYARÁZATOK. 

I. TÁBLA. 

1. szelvény. 
Bányaföldtani szelvény az „Egercsehi Kőszénbánya és Porflandcemenfgyár 

R.*T." Lípófaknájának II. szinti keresztvágatán át. 

1. Homokkő tengeri kövületekkel. 2. Alsó plagioklászos riolitlufa. 3. 
Kontinentális*limnikus rétegösszlet: a) Kavics, b) Tarka agyag, c) Riolií* 
tufás homok. 4. Fekvőtelep, a fedőjében barna agyag. 5. Homokos márga. 
6. Főszénlelep. 7. Homok, magasabban részében márga. (Alsó tapeses réteg* 
összlet). 8. Felső széntelep. 9. Corbulás agyag, márga, homok, homokkő. 
(A felsőtelep közvetlen fedőjében van a felső tapeses színtáj.) 10. Alsó apóka 
(schlier) agyag, agyagmárga. 1—2. b u r d i g a l i e n , 3—10. h c l v é t i e n . 

2. szelvény. 
Bányaföldtani szelvény az ormospuszfai állami barnaszénterületen keresztül. 

1. P a n n ó n i a i (pontusi) emeletbeli agyag. 2. A pannóniai agyagba 
betelepült homokréteg. 3. F e l s ő m i o c é n riolitlufa. 4. Agyag és agyag* 
márga. 5. Homok, és laza homokkő. 6. Kavicsréteg. 7. Homokos agyag és 
agyagos homok. 8. Osrrea*réieg. 9. Congeria*réteg. A 4—9. számokkal 
jelzett képződmények a középső miocén h e l v é t i e n emeletébe tartoznak; 
ezek zárják közbe a b a r n a s z é n t e l e p e k e t . Az alsó széntelep fekvő* 
jében lévő rétegek a burdigalienbe tartoznak. 

3. szelvény. 
Bányaföldtani szelvény az alacskai szénterületen keresztül. 

Pontozás = uralkodólag homok. Ferde vonalkázás = agyag és agyag* 
márga. Ferde vonalkázás pontozással = homokos agyag és agyagos homok. 
Fekvő ellipszisek = oslrea*réteg. I. = felső* (Erzsébet*) széntelep. EL = Főtelep 
(sajószentpéteri Alfréd*, sajókazinci Géza*ielep). Dl. = 70 cm*es telep. 
IV. = Alsó* (sajókazinci Sándor*) telep, a), b), c), d) = vékony kísérő 
telepecskék. 

25* 
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H. TÁBLA. 

1. szdvény. 
Bányaföldtani szdvény a diósgyőri m. kir. Vas* és Acélgyár Pereces— 

Baross*aknai szénferüklén keresztül. 
1. Agyag és agyagmárga. 2, Homok és laza homokkő. 3. Kavics 

és konglomerát I—-HL a főszéntdepek és pedig I.=felső v. Mátyás*telep; 
II. = Wksner«tdep; Dl. = Adriányi*telep. a), b) = kisérő vékony telepek. 
c) = legalsó szénldep. H e l v é t i e n emdel. 

2. szelvény. 
Az „Egercsehi Kősaeobánya és Porflandcementgyár R.*T." egercsehi 

Beniczky4égaknájának szdvénye. 
1. Felül vörhenyes, alul kékesszürke agyag. 2. Homokkőpad. 3. Vör* 

henyes agyag. 4. Homokkőpad. 5. Vörhenyes homokos agyag. 6. Homok* 
kőpad. 7. Szürke homokos agyag. 8. Homokkőpad. 9. Szürke homokos 
agyag. 10. Homokkőpad. 11. Szürke homokos agyag. 12. Homokkő. 
13. Szürke homokos agyagmárga, a 60. m*ben előfordul benne Miltha 
(Eomiltha) mvltilamellaía DESH. 14. Márgaréteg. 15. Szürke, homokos 
agyagmárga. A 63. m*ben előkerült Solenocurtus (Azoi) antíquatus PULT. 
és S. (Macha) candidus REN., a 68. m*ből Miltha (Eomiltha) mulli" 
lamellata DESH., Gastrana fragilis L. és a 73. m*ből Luíraría sanna 
BAST. 16. Márga. 17. Kemény, homokos agyagmárga; a 84. m*ben dő* 
került Chione (Ventricobidea) mulíilamella LAM. és Pinna pectinaia L. 
18. Homokkő. 19. Agyagmárga. 20. Világosszürke, agyagos homok. 21. Már* 
ga. 22. Homokos márga. 23. Márga. 24. Homokos márga. 25. Lágyabb, 
szürke homokkő; a fdső határán 2 cm s z é n c s í k , amely valószínűleg 
a fdső széntdepnek fekl meg. 26. Kemény, szürke, homokos márga. 
27. Homokkő. 28. Homokos márga. 29. Homokkő. 30. Szürke homok. 
31. Homokkő. 32. Síáláfdabb szürke homok. 33. Lágyabb homokkő. 
34. Kemény, szürke homokkő. 35. Kagylósréteg 0*40 m. 36. B a r n a s z é n 
0'15 m. 37. Homokkő 01 m. 38. Szürke folyóshomok 0*9 m. 39. B a r n a* 
s z é n 0"3 m. 40. Folyóshomok 1*4 m. 41. Homokkő 1*15 m. 42. Szürke 
homok 1"6 m. 43. Homok és kavics vizzel 1*2 m. 44. B a r n a s z é n 0'3 m. 
A három alsó széntelep az alsó telepnek fdd meg. 45. Szürke, folyós* 
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homok 2'3 m. 46. Szilárd, szürke homok 2*9 m. 4f. Homokkő 0*1 m. 
48. Lágy homok 0*6 m. 49. Szilárd, szürke homok 1*4 m. 50. Szilárd 
homokkő 0*9 m. 51. Szilárd homok 3*30 m. 52. Homokkő 0*1 m. 
53. Szilárd homok 3*56 m. 

A rétegcsoport a k ö z é p s ő m i o c é n b e , a helvétienbe tartozik 
és pedig az 1 —12. a pecíenes homok—homokkő színfájába, a 13—23. 
az alsó apóka réiegösszletbe, a 24. a cardiumos—corbulás márgák szín* 
iájába, a 25-—44. a széntelepes és szénfedő réiegösszletbe (a iapeses rétegek* 
kel), a 45—53. a szénfekvő réiegösszletbe. 

3. szelvény. 
Bányafoldfani szelvény a „Bánvölgyi Szénbánya R-'T." bánfalvai szén* 

területén keresztül. 
1. Agyag és agyagmárga. 2. Homokos agyag és agyagos homok. 

3. Homok. 4. Kavics és konglomerátum. 5. Andezifagglomeráfum. h. =hel* 
vérien. /. =* torfonien. & = sarmarien. 

Hl. TÁBLA. 
Az ózdvidékí széníerűlei bányaföldlani szelvényei. 

(A szelvények irányai a VIII. táblán vannak feltüntetve). 
Jelmagyarázat: 1. Ferdén vonalkázás = felső oligocén, alsó miocén ho* 

mok, homokkő és agyagmárga. 2. Keresztek = alsó miocén riolitíufa. 3. 
Üresen hagyva = Középső miocén, helvétien széntelepes rétegcsoport és 
közvetlen fedő rétegcsoporí. A két vonal a szénfelepeket jelzi. 4. Ponto
zás = Helvétien pectenes homok, homokkő és agyagmárga és a felső apóka 
(schlier) réiegöszleie. 5. Keresztek pontozással = Középső riolittufa (középső 
miocén). 6. Függélyes szaggatott vonalzás = Tortonien fehér (rioliltufás) 
agyagmárgák. 

IV. TÁBLA. 
1. és 2. szelvénysorozaf. 

A sajókazai barnaszénterület bányafoldfani szelvényei. 

3. szelvény. 
A sajószenfpéteri barnaszénterület bányafokftani szelvénye a II. sz. lejtős* 

aknán át. 
1. Agyag és agyagmárga. 2. Homok. H e l v é t i e n . 
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V. TÁBLA. 
Az egercsehi—ózdi és a sajóvölgyi miocén bamaszénlerület földiani térképe. 

VL TÁBLA. 
A Bükk*hegység déli oldalán levő lignitferiilel áfnézetes földiani férképe. 

V H TÁBLA. 
A felsőborsodi lignitterület átnézefes földiani férképe. 

VIH TÁBLA. 
Az egercsehi—ózdi és a sajóvölgyi középső miocén barnaszénfelepek elter

jedésének álnézeti tárképe. 

DC. TÁBLA. 
1. a—b. Buccinum (Hebra) hungarícum n. sp., Pereces. 
2. a—b. Poíamides (Pirenella) borsodensis n. sp., Pereces. 
3. Unió borsodensis n. sp., Disznóshorváf. 
4. a—c. Cardium (Cerasioderma) sociale KRAUSS, Pereces. 

ÉRTELEMZAVARÓ SAJTÓHIBÁK. 

A 7. oldalon a 10. sorbán 1298. helyett 1928. értendő. 
A 85. oldalon a II. v. felső széntelep vegyi elemzésében: C . . . 49'80% 

helyett: 49"86%. 
A \T5. oldalon a fejezetcím elé a 8. szám feendő. 
A 199. oldalon a fejezetcím elé a 12. szám feendő. 
A 256. oldal első bekezdésének végén (L. a 28. ábrát) helyeft: (L. a 

30. ábrát.) 
A 2TT. oldalon a 2. sorban 101. helyett 161. értendő. 
A 277. oldalon a fejezetcím 25. száma helyeft 29. értendő. 
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