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Dr. Vitális Sándor szénkutatással foglalkozó  

kéziratos jelentései 1921 és 1937 között 
 

ZSADÁNYI ÉVA 

 
     A Bányászattörténeti Közlemények hasábjain három részben je-
lent meg dr. Vitális István szénkutatási munkásságának áttekinté-
se, összefoglalása, sőt önálló kiadványban is napvilágot látott az 
1942-ben írt, de akkor a háború miatt publikálásra nem került köny-
ve (Vitális Gy. 2011, 2012, 2013, 2014, Vitális I. 2012). 
    A jelen tanulmány a dr. Vitális István fiának, az ugyancsak ne-
ves geológussá vált Sándornak (Selmecbánya, 1900 – Budapest, 
1976) a Magyar Bányászati és Földtani Hivatal kezelésében lévő 
Magyar Állami Földtani, Geofizikai és Bányászati Adattárában 
(MÁFGBA) őrzött, szénkutatással foglalkozó kéziratos jelentései-
ből mutat be válogatását (mellőzve a fúrási leírásokat) 1921-től 
1937-ig. A dokumentumok (közel 50 db) nagyobb része a Vitális 
gyűjteményi részben található (Varga A. 2003.). A tájegységek sze-
rint kialakított rendszert megőrizve követjük az egyes jelentéseket. 
     Vitális Sándor az egyetem befejezése után a Salgótarjáni Kő-
szénbánya Rt.-nél kezdte meg munkáját 1923-ban, és természete-
sen szénkutatással foglalkozott. Az ezt megelőzően, még egyete-
mista korában (1921) írt jelentései is megtalálhatók a gyűjtemény-
ben. 

 
A Cserhát- és a Mátra-hegység 

 
     Jelentés a csörögi állítólagos szénterület bejárásáról, Budapest, 
1930. január 11.  C.X.25. 
     Vörös István bejelentette, hogy Parti István váci lakos csörögi 
területén szénleletre bukkantak. A terep bejárásakor semmilyen 
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szénre utaló nyomot nem találtak, ezért kéri a hely pontos megje-
lölését egy következő bejáráshoz. 
 

     Jelentés a csörögi állítólagos szénterületről, Vácduka határá-
nak a bejárásáról és a kosdi szénbánya jelenlegi állapotáról. Bu-
dapest, 1930. január 30. C.X.26. 
     Az előző jelentés kiegészítésére megérkezett egy újabb levél, 
amit mellékletként csatoltak a jelentéshez. 
     Csörögön, bejárva a Pokolvölgy környékét, a szénnek nyomát to-
vábbra sem lehetett látni, és nem is valószínű a jelenléte, mert „min-
denütt felsőmediterrán korú piroxénandezit van a felszínen, s a pi-
roxénandezit egy, a felsőoligocén üledékeit áttörő dyke”. A vácdu-
kai előfordulás is hasonló, csak a nyereség reményében ajánlották 
a kosdi szénbányának megvételre a meddő területeket. 
     A kosdi szénbánya helyzete ebben az időben reménytelennek 
látszik. A bányahatóság csak komoly feltételek teljesítése mellett 
engedi működni a bányát, víztelenítést és rövid határidővel légak-
na elkészítését írták elő. Egyik feltételt sem tudja teljesíteni a bá-
nya, és a kitermelhető szénvagyon is kevés, nem képes az igénye-
ket kielégíteni. 
 

     Jelentés a Legénd, Nézsa nógrádmegyei községekkel kötött szén-
szerződésekről. Budapest, 1933. május 22. C.X.43. 
     Legénd község szerződése: 
     „A szerződés kelte: 1930. évi aug. hó 28. Kutatási idő: 3 év, ku-
tatási díj 3 évre: 500,– pengő kifizetve. Kutatási idő lejártával nyi-
latkozni kell, hogy a szénszerződést fenntartjuk-e, vagy sem. Bérle-
ti idő: 50 év, mely 20 évvel meghosszabbítható. Terragium [föld-
díj]: 1,5 %. Bérminimum: az első 3 évben évi 500,–, a második év-
ben évi 700.–, a hetedik évtől évi 1000.– pengő. A szerződés bár-
mikor felmondható. A lefoglalt terület nagysága 2245 kat. hold, 
mely után évi 1796,– pengő térilleték fizetendő.” 
     Hasonló szerződés készült Nézsa község vonatkozásában is, a 
719 kat. hold után csak 575,20 pengő térilletéket kellett fizetni. 
    Szó van még egy Reviczky-szerződésről, ahol a lefoglalt terület 
2406 kat. hold, és 1924,80 pengő a térilleték. 
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     Jelentés gróf Pappenheim Siegfriedné kiskérpusztai bányájáról. 
Salgótarján, 1934. március 3. C.I.63. (Társszerzők: dr. Vitális Ist-
ván, Róth Flóris, Lénárd Károly és Molnár András.) 
     Részletes bányaföldtani és bányászati leírást tartalmaz a jelen-
tés, mindenre kiterjedő gazdaságossági számításokkal.  
     A működő bánya hat részből áll, és a miocén-kori széntelep há-
rom padra osztódik. A közbetelepülésektől mentes, nagy nedvesség-
tartalmú, fénytelen szén 22º-os átlagdőlésű széntelepekben fordul 
elő. A szén átlagos jellemzői: fűtőérték 3822 kalória, nedvesség 27,74 
%, hamutartalom 11.05% és kéntartalom 3.53%. A feltárt szénva-
gyon 6.000.000 q, míg a további reménybeli készlet 17-20 millió 
q. 
     A salgótarjáni Ferenc-akna és a nemti Ilona-akna analógiájával 
115,18–115,93 fillérre becsülik a termelési költséget. 
     A területet mindenképpen figyelemre méltónak tartják, akár bér-
be-, akár megvételre alkalmasnak találják. A vételárnak 250.000 
pengőt ajánlanak. 
 

     Jelentés a becskei Németh-féle szénbánya megtekintéséről. Bu-
dapest, 1935. augusztus 9. C.I.30. 
     Felajánlották megvételre a Salgótarjáni Kőszénbánya Rt.-nek a 
címben szereplő bányát, amely pillanatnyilag nem üzemel, jogi 
helyzete zavaros. Több tulajdonosa van, és a községben további 3 
személynek van rá kutatási, illetve szénjoga. 
     Összefoglalás: a terület geológiai megkutatottsága hiányos, nél-
küle pontosabb információ nem adható. 
 

     Jelentés a nagyrédei lignit-előfordulásról. Budapest, 1935. ok-
tóber 11. C.VIII.16. 
     A 1. ábrán látható dr. Feigl Aladár levele. Erre ad választ a je-
lentés.  
     Nagyréde Gyöngyös közelében fekszik, ahol lignittelepek van-
nak 20-150 m mélységben, 0,80-6,00 m vastagságban, 2000-2500 
kalóriás fűtőértékkel. 
     Véleménye szerint csak több száz m mélységben fordulhatna elő 
„az alsó-miocén korú salgótarjáni typusú szén.” 
     Szénmintát kér részletesebb vizsgálathoz. 
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1. ábra. Dr. Feigl Aladár levele C.VIII.16. 
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     Jelentés a Schvank-féle becskei szénbányáról, Budapest, 1937. 
március 30. C.I.82 
     Schvank Károly és vitéz Schréter Ferenc felajánlották a Salgó-
tarjáni Kőszénbánya Rt.-nek megvételre becskei szénbányájukat. 
A terület nagyobbrészt Szanda, kisebb részben Becske község ha-
tárában van, a szénjogot 411 kat. holdnyi területre szerezték meg. 
A jelentés két problémáról számol be. Egyrészt a terület szénjogi 
szerződésében foglaltak nem felelnek meg az rt.-nek, másrészt 
szénhiányos részek fordulnak elő, és a szén nehezen fejthető a be-
települt meddő miatt. A szénvagyon „óvatos” becslés szerint 15 mil-
lió q. További gond, hogy a fedőt alkotó kavics miatt vízveszélyes 
a bányászat. 
     Az összefoglalásban csak kutatási területként szerepelhet a meg-
vételnél, és a szénjogi szerződése is módosításra szorul. A tényle-
ges szénvagyon csak megfelelő fúrások eredményei alapján adható 
meg. 
 
     Jelentés Cserhátsurány község szénterületéről, Budapest, 1937. 
december 23. C.I.46. 
     „Cserhátsurány község csaknem egész határát az oligocén-korú 
mélyebb és miocén-korú közel-szénfekvő képződmények borítják. A 
község határának északnyugati és északi szélén, a Pályahegyen 
mintegy 60.000m2 és a Százöl-pusztától keletre eső kb. 1 km2 nagy-
ságú területen a salgótarjáni szénmedencében ismeretes aequipec-
tenes szénfedő homok és homokkőrétegek jutnak a felszínre. A szén-
fedő rétegek alapján feltételezhető, hogy 20-100 m mélységben a 
széntelep is ki van fejlődve. A fenti produktív terület nyugati foly-
tatását képezi a herencsényi megfúrt szénterületünknek. A heren-
csényi fúrások,[a] pilinyi és nógrádsipeki szénfeltárások alapján a 
remélhető széntelep vastagsága 0.10-0.30 m. lehet, de az is palás, 
a fejtésre aligha érdemes. 
     Kis Péter molnár, cserhátsurányi lakos szénterületének a helyét 
nem ismerem, de az elmondottak alapján azt hiszem, nem érdemes 
a cserhátsurányi szénterülettel foglalkozni.” 
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A Dunántúl 
 
      Jelentés a Gyúró-i lignit-előfordulásról. Budapest, 1935. janu-
ár 8. D.I.15. 
     Bejelentés érkezett az Igazgatósághoz, hogy Gyúrón, Kontra Já-
nos telkén, kútásás közben 14 m mélyen barnaszenet találtak. 
     A helyszínre érve a kút betongyűrűit már behelyezték, így csak 
a szélén levő anyagot tudták szemrevételezni. Szarmata kori lig-
nitnek minősítették az ősmaradványok alapján. A helybeliek beszél-
tek több előfordulásról is a környéken. Ezek bejárására nem került 
sor. 
     Javaslat: Budapesthez nagyon közel van, további figyelmet ér-
demel. 
 

     Jelentés a Felsőpáhok (Zala megye) község szénelőfordulásáról. 
Budapest, 1935. julius.11. D.I.20. 
     Kurverger István szép szénmintát vitt az igazgatósághoz. A 
helyszíni szemléről a következőket írja: „Felsőpáhok környékén 
mindenütt a pontusi korú homok, homokkő és agyagok vannak a 
felszínen. – A rétegek települése nagyjában északi dőlést mutat, 5-
25º lejtősödéssel. A szénkibúvás a Felsőpáhok községtől délre hú-
zódó völgyben van, ahol a pontusi korú homokkövek alatt a patak 
medrében több helyen Congériákat és szenesedett növényeket tar-
talmazó barna agyag bújik elő, s ez alatt egy lignittelep, mely azon-
ban csak 0.10 – 0.30 m vastag. – A lignittelepben 1-2 cm vastag 
fényes barnaszén-beágyazások vannak, és ezek 5-6 cm vastagsá-
gúak, s innen kerülhetett elő a szép szénminta. – Lehetséges, hogy 
ez a vékony lignittelep helyenként lencseszerűen kivastagodik.” 
    A lignittelep vékonysága és gyenge minősége miatt további fi-
gyelmet nem érdemel. 
 

     Jelentés BÁTÉ (Somogy) község környékén előforduló szénről. 
Budapest, 1936. január 21. D.I.29. 
     Diczi István Schmidt Jenő bányafőmérnök úrnak levélben je-
lentette a községtől 10 km-re lévő szénelőfordulást. 
     Ismeretes Nagyberki községben vékonyabb, fiatal pontusi lig-
nit-kibúvás. 
     Bátén is ilyesmiről van szó. További figyelmet nem érdemel. 
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A Vértes-Gerecse-hegység 
 
     Jelentés Vereb község s [a] vele határos Lovasberény és Páz-
mánd község területén végzett geológiai bejárásról. Dorog, 1921. 
augusztus 29. T.9965 
     Szabó Márton kisgazda (látomásán alapuló) bejelentése nyo-
mán Vereb környékén végezte a geológiai bejárást. 
     Szénkutatási joggal senki nem rendelkezett a területen. A Lisz-
tes-oldal és Szabó-máj dűlőkben két szénkibúvást fedezett fel. Nem 
jelentősek. 
     A területet nem tartja perspektívikusnak. 
 
     Jelentés a környei és oroszlányi szénterületről. Budapest, 1936. 
márc. 2. V.II.18. 
     Dr. Bossányi László felajánlja, hogy vegyenek részt Endrényi 
Sándor vállalkozásaiban a fent említett helyeken. Dr. Majzon Lász-
ló geológus járta be a területeket. Környén 36.000 tonna készletet 
becsült, amivel nem érdemes foglalkozni. 
    Oroszlány esetében más a helyzet, ott a MÁK-nak van rövide-
sen lejáró szénjog-bérlete. Amennyiben a bérlet meghosszabbítás-
ra kerül, óva int az Endrényi Sándor vállalkozásában való részvé-
teltől.  
 
     Szakvélemény Környebánya esetleges szénvagyonáról. Buda-
pest, 1936. május 13. V.II.19. 
     „A tatabányai szénmedence délnyugati szélén már közel négy 
évtizede ismeretes a környei szénelőfordulás, mely a tatabányai me-
dencének (a Vérteshegység északnyugati szegélyén) peremi kifej-
lődő kis medence részét alkotja. – A szénbányászat 1911-ben indult 
meg, s 1930-ban fejeződött be, mely idő alatt a Környei Kőszénbá-
nya R. T., majd a Hungária Kőszénbánya R.T. kb. 16 millió q, a 
tatainál jobb minőségű szenet termelt ki. – A szénbányászat alig 
1/3 km2  területen folyt le s ezt  a környei szénterülettől nyugatra, a 
széntelep kiékelődése miatt, 1930-ban beszüntették. – A múlt év fo-
lyamán Endrényi úr, megszerezve a szénjogosítványokat, a lefejtett 
terület közvetlen közelében egy kis kutató aknával feltárta a kiéke-
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lődő széntelepet, s tervbe vette a már kimúlt környei bányászat fel-
újítását.” 
     26 db fúrás és két akna (Lipót és Ferenc) adatai alapján bizo-
nyítja, hogy a környei eocén-kori szén bányászatának nincs jövője, 
részben az elpalásodott, részben az elvékonyodott széntelepek mi-
att. 

 
A Mecsek-hegység 

 
    [A] Magyaregregyi szénbánya szerződésének felmondása. Szász-
vár, 1925. szeptember 17. Szén. 36/a 
     A Dr. Tichay Alfréddal 1923. március 9-én kötött szénjogi szer-
ződés szerint a kutatási idő (3 év) letelte után nyilatkozni kell, 
hogy a bányaigazgatóság meg kívánja-e tartani a területet, vagy 
lemond róla. Lehetséges lépés lenne a kutatási idő kitolása, de a je-
lentés a szerződés felbontását javasolja a következő indokkal:  
     „Magyaregregy és vidékén nagyobb mennyiségű szénelőfordu-
lásra számítani nem lehet. A szénvezető és az egész mezozoós ré-
tegcsoport oly nagy tektonikai mozgásnak van kitéve, hogy apró rö-
gökre szakadt szét, melyekben hellyel-közzel vannak szénroncsok, 
rentábilis bányászat tárgyai ezek sohasem lesznek.… Itt a középső 
liász márga és az alsó liász quarcit rajta fekszik a tithon mészkö-
vön. Ezen rétegsorozat fedüjében, ahol a liász márga az augitpor-
firittel érintkezik, szénnyomok és hellyel-közzel szénlencsék fordul-
nak elő. ”  
     A felmondást további jogi és gazdaságossági érvekkel támaszt-
ja alá. 
 

     Jelentés a vékényi szénterületről. Budapest, 1930. szeptember 
30. M.III.7. 
     Felajánlották megvételre a vékényi szénbányát. A terület egy-
részt határos a Salgótarjáni Kőszénbánya Rt. szászvári szénbirto-
kával, másrészt a Pécs-Baranyai Kőszénbánya Rt. szénjogával bí-
ró püspöki uradalommal. A vékényi szénterület a Mecsek-hegység 
északi szénvonulatához tartozik. A geológiai viszonyokat a termé-
szetes feltárásokból írja le. Először dél felé krétakorú hatalmas tra-
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chydolerit takarót, alatta jurakori üledéket említ, még délebbre 
malm-mészköveket északi dőléssel és nagyjából kelet-nyugati csa-
pással. A malm-mészkövek feküjében találhatók felsődogger cri-
noideás mészkövek és alattuk a középső liász foltos márgája. A fe-
dő márgák feküjében alsó-liász homokkövek vannak, annak a fe-
küjében van egy „szénteleproncs”-kibúvás. Az alsó mediterránban 
ismét van egy „szénteleproncs”. Rövid bányászkodási történet kö-
vetkezik, mindenki feladta a kedvezőtlen viszonyok miatt. A szén-
vagyon a területen 5-600 tonnára becsülhető, ezért érdektelennek 
nyilvánítja. 
 

    Aktajegyzet a mánfai reménybeli szénterületről, Budapest, 1930. 
november 5. M.XI.22. 
     „A mánfai reménybeli liász szénterült fenntartásával kapcsola-
tosan” javasolja, hogy csak bizonyos területrészeken tartsák meg a 
szénjogot. 
     Indoklása: a területtől nyugatra meddő a Mánfa–II fúrás, délen 
pedig a felszínhez közel van a triászkori mészkőfekü. Gazdaságos-
sági számításai szerint évi 509,60 pengő megtakarítás ad nyoma-
tékot az indoklásának. 
 

     Jelentés Magyaregregy és Kárász községek szénvagyonáról. Bu-
dapest, 1936. június 26. M.III.11. 
    A bevezetőben említés történik egy 1926-27-ben készült részle-
tes bányaföldtani térképezési jelentésről, ami sajnálatos módon el-
veszett. Annak adataira támaszkodva kutatástörténeti áttekintést és 
szénvagyonbecslést ad. 
     Magyaregregy kutatása:  
     1880. A Hofherr Schrantz cég a borkúti völgyben három szén-
telepet tárt fel, 1,5, 2,0 és 3,0 m vastagságban, a harmadik telep 5-
6 m-re is kivastagodott, 
     1890-95 Braun pécsi mészáros mester szintén a borkúti völgy-
ben 17,5 m mély tárót hajtott trachidoleritban, 
     1895-98 Guttmann budapesti szénnagykereskedő szénjogi szer-
ződést kötött a községgel, 233,7 m tárót hajtott, később aknát is, 
amelyet róla neveztek el, jó minőségű 6586 kalóriás szenet fejtett. 
     1904-ben dr. Tichay Alfréd pécsi rendőrkapitány bányászkodik 
a területen, 1911-ig. 
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     A feltárt szénvagyon 100 mélységig 665.000 q. Kiterjesztve 
400 m-ig a várható érték még 11.775.000 q. 
     Kárász község: 
     1869-ben kezdte meg a bányászkodást Riegel Antal a Viktória 
Pécsi Kőszénbányánál, a kárászi gödör keleti oldalán. Kutatótáró-
val 1,6 m vastag széntelepet tárt fel, a munkálatokat 1874-ig vé-
gezte. 
     1908-11 között a DGT [Duna-Gőzhajózási Társaság] 440 m-es 
tárót hajtott csapásmentén, a széntelep 0.80 és 1.60 közötti vastag-
ságban található, de zavart a terület. A feltárt fekü-széntelep 1-3 m 
vastag. 
     1923-24-ben a Pécs-Baranyai Kőszénbánya Rt. végzett kutatá-
sokat, és kitermelt 83.720 q szenet. 
     A feltárt szénvagyon 710.000 q, a várható készlet még további 
6.400.000 q.  
     Összegzésként megállapítja, hogy „Magyaregregy és Kárász 
szénterületeivel mint kutatási területtel, feltétlenül érdemes foglal-
koznunk.” 

 
A Tokaji-hegység és a Felvidék 

 
     Jelentés Erdőhorváti (Zemplén megye) község szénelőfordulá-
sáról. Budapest, 1935. szeptember 12. F.II.13. 
     Róth Blanka közölte, hogy erdőhorváti birtokán szénkibúvások 
vannak. 
    Előzetes földtani ismereteire hivatkozva közli, hogy a területen 
harmadkori vulkáni kőzetek (andezit, riolit és tufáik), a szomszé-
dos Erdőbényén tufákban ismertek „arasznyi vastagságú szénki-
búvások” – ezekhez hasonlítja, hozzáfűzve, hogy már kutatták, és 
gyenge minőségű volt. 
     A területet nem tartja érdemesnek további vizsgálatokra. 
     (A jelentés végén olvashatjuk: „Láttam és helyeslem. Dr. Vitá-
lis István.”) 
 

      Az első tizenegynéhány év dokumentumaiból tisztán látszik, 
hogy Vitális Sándor a legegyszerűbbnek tűnő esetben is mindenre 
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kiterjedő körültekintéssel, elmélyült alapossággal végezte felada-
tát. A jelentések magas szintű szakmai ismeretekről és korrekt hely-
zetértékelésekről árulkodnak. Előtte ott volt a jó példa, édesapja, 
dr. Vitális István kiemelkedő szénkutatói tevékenysége, a háttérben 
pedig érezhető a felelősségtudat, hogy méltó utóddá váljék. 
     A Vitális Sándor szénkutatásait 1937-ig bemutató összeállítást 
jelentéseinek szokásos befejező szavaival zárva:  

„Teljes tisztelettel: 
Jó szerencsét!” 
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