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A r c h í v u m 

 
Dokumentumok a szendrői (szendrőládi) 

vasérc-előfordulásről 
 

Közreadja: HADOBÁS SÁNDOR 

 
     A magyarországi ásványfajok című könyv (szerzők: Szakáll Sándor – 
Gatter István – Szendrei Géza, Kőország Kiadó, Budapest, 2005) iroda-
lomjegyzékét böngészve figyeltünk fel a szendrői vasérc-előfordulásról 
szóló kéziratos jelentés (szerzője dr. Vitális István) címleírására. A do-
kumentum lelőhelyeként a Magyar Állami Földtani, Geofizikai és Bá-
nyászati Adattár (MÁFGBA) szerepelt. Mivel erről a vasérc-telepről a 
nyomtatott irodalomban nem találtunk adatokat, az archívumokban fel-
lelhető forrásokat próbáltuk felkutatni. A MÁFGBA gyűjteményében Zsa-
dányi Éva segítségével sikerült is több idevágó jelentést találni, melyek 
közül alább a legérdekesebb három kéziratot adjuk közre változatlanul, az 
eredeti írásmód megtartásával. 
     A dokumentumokból kitűnik, hogy hol szendrői, hol szendrőládi vas-
érctelepről szólnak a kutatók. Ennek valószínűleg az az oka, hogy a két 
szomszédos Bódva völgyi település határának találkozásánál fekszik a szó-
ban forgó terület. 
     A leírtak különösebb kommentárt nem igényelnek; minden lényeges in-
formációt megtudhatunk belőlük a lelőhely kutatásának és rövid életű, nem 
rendszeres, inkább csak feltáró jellegű bányászatának történetéről.  
     A dátumokra pillantva megállapíthatjuk, hogy azokban az időkben for-
dult a szakemberek érdeklődése erre az egyébként jelentéktelen vasérc-
előfordulásra is, amikor a háborús idők termelési felfutása, illetve az 1950-
es évek elejének erőltetett iparosítása („a vas és acél országa”) miatt óriá-
si volt a nyersanyaghiány. Ennek enyhítésére minden lehetséges forrást 
igyekeztek feltárni és termelésbe állítani. A jelen esetben nem jártak ered-
ménnyel, ezért idővel „elfeledkeztek” a lelőhelyről. Ennek ellenére ér-
demesnek véltük az irattár mélyéről kiemelni és folyóiratunk hasábjain 
közreadni az alábbi dokumentumokat, emlékeztetve a térség földtani fel-
tárásának és bányászattörténetének erre a szerény, de érdekes momentu-
mára. 
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1. 
 

Jelentés a szendrői vasérc-előfordulásról 
 

     Sorg Jenő igazgató úr szíves megbízása folytán kiszálltam a 
Borsod vármegyei Szendrő községbe, s megtekintettem azt a vas-
ércelőfordulást, amelyre még f. é. augusztus hó elején hívtam fel a 
Pécsi Kokszművek R. T. figyelmét. 
     A vasércelőfordulás Szendrő határában, a Garadnya- [Garadna-] 
puszta felett, a Kerekhegyen fekszik, az országúttól, illetve a mis-
kolc-torna-kassai vasútvonaltól alig 700-800 méter távolságban, az 
edelényi közbirtokosság erdejében. 
     A Kerekhegy-tetőn 5-6 rakásban mintegy 400 métermázsa ki-
termelt vasércmaradvány látható. Ezekből válogatás nélkül 5-6 ki-
logramm súlyú mintát vettem, hogy az átlagos vas (Fe) és mangán 
(Mn) tartalmat magunk állapíthassuk meg. A szendrői vasércben 
állítólag 36,8 % Fe és 5-6 % Mn fém van, vagyis a mai óriási vas-
felhasználás mellett figyelmet érdemel. 
     A szendrői vasércet – több évvel ezelőtt – rövid (ca. 35 m hosz-
szú) lejtősaknával nyitották fel. A lejtősakna szája ugyan nagy-
részt eltömődött, de azt még megállapíthattam, hogy a 3-3,5 méter 
vastag vasokkerréteg alatt legalább 1 méter vastag vasérc van. Ab-
ból is vettem egy kb. 1 kg-os mintadarabot. 
     A lejtősakna beható vágata irányában légakna volt, de létra 
híján nem tudtam leereszkedni, azt azonban ott is láttam, hogy a 
vastag vasokker-réteg alatt vasérc fekszik. 
     A Kerekhegyen a karbonpala és karbonmészkő határán 70 mé-
ter hosszban és 40 m szélességben kis kutatógödrökkel tárták fel a 
vaércet. Mindez arra mutat, hogy olyan vasércelőfordulásról van 
szó, amely megérdemli, hogy a lejtősaknát és a légknát bejárható 
állapotba hozzuk, hogy a vasércet egész vastagságában feltárhas-
suk és annak a minőségét átlagmintavétel alapján megállapíthas-
suk.  
     Az előfordulás – mint már említettem – csak ca 800 méter tá-
volságban van a vasúti vonaltól, s így a vasérc a Kerekhegyről rö-
vid drótkötélpálya megépítésével volna leszállítható a vasúthoz.  
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     A szendrői kerekhegyi vasércelőfordulást özv. Bacsóné (jelen-
leg Magyarné) edelényi lakos fedte le 3 db zártkutatmánnyal, mint 
szaktanácsadót Wagner Elek bányamérnök, ny. bányafelügyelőt 
társnak ismerte el, Wagner ugyancsak Edelényben lakik. 
     Nehány vagon ércet szállítottak is a diósgyőri vasgyárnak, de 
az özvegynek nem volt pénze a bányaüzemben tartására, ezért kész-
pénzért szeretné eladni. Volt tanársegédem, aki a szendrői szén-
bányát vezeti, mint okl. bányamérnök, azt mondotta nekem, hogy 
ő 10-20 ezer pengőért meg tudná szerezni a 3 db zártkutatmányt, 
illetve a vasércbányát, s ebben az esetben közvetítői díj címén 1000 
pengőt kér. 
     A szóbanforgó szendrői vasércelőfordulás ugyan nem nagy, de 
szerényebb igényeket esetleg kielégíthet, s így azt hiszem, hogy 
legjobb volna, ha Sorg Jenő igazgató úr időt tudna sakítani magá-
nak, hogy a hely színére kiszállva, megmutathassam neki a vasérc-
előfordulást. 
     Volt asszisztensem szerint a bányát 5-6 ezer pengő költséggel 
rövid idő alatt termelőképes állapotba lehet hozni, s ő erre kész-
séggel vállalkozik, minthogy jelenleg a szendrői szénbányát veze-
ti, vagyis helyben van, és mivel a martonyi vasércelőforduláson 
vasérctermeléssel mint magánmérnök foglalkozott, így abban is 
van gyakorlata. 
     Megemlítem még, hogy miután régóta tudtam, hogy 1910. év-
ben a szomszédos Abod község határában a legelőn ásott kútban 
vasércre bukkantak, kiszálltam oda is, az 1910-ben ásott kút mel-
lett ugyan már nem látszik a vasérc, ellenben Ivancsó-tanya köze-
lében a szántóföldről kidobálva megleltem a vasércet. Valószínű 
tehát, hogy a szendrői vasérc a karbonpala és a mészkő határán 
csapás mentén Abod határába is folytatódik. Ennek a felkutatása 
természetesen csak akkor lenne aktuális, ha a Pécsi Kokszművek 
R. T. tényleg megszerezné a szendrői vasércbányát. 
     Budapest, 1941. szeptember hó. 9.  
 

      Kiváló tisztelettel: 
       Dr. Vitális István 
     egyetemi ny. r. tanár 
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2. 
 

[Felder Sebestyén jelentése a szendrőládi mangános vas-
ércelőfordulásról az Ércbányászati Nemzeti Vállalatnak] 1 

 
Ércbányászati N. V.    Másolat! 
Műszaki Főosztály 
Budapest 
 
     Tárgy: 1950. IV. hó 25-én a szendrőládi mangános vasérc-elő-
fordulással kapcsolatban a következőket sikerült megállapítanom: 
 

     Az előfordulás Szendrőlád határában fekszik, és 1913 évben, 
közvetlenül az első világháború kitörése előtt indult meg rajta a 
kutatás.  
     A kutatás joga valószínű[leg] a helyben lakó földbirtokos test-
őrezredesé volt, aki a Rimamurányi Rt.-nak adhatta át kutatás cél-
jából. Valószínűleg midőn termelésre került a sor, az illető be kí-
vánt társulni a Rimamurányi Rt.-hez, de Rimamurányi Rt. nem vál-
lalta így, és a háború kimenetele valószínűleg a kutatási munkála-
tok további menetelére befolyással lehetett, teljesen leállt. 1933-
ban aztán két edelényi polgár bányászkodott, de tőke nem volt az 
akkori gazdasági krízisben, és így megint leállt és a feledés homá-
lyában maradt. A helyszíni vizsgálat során 2 szendrőládi lakostól, 
Benggyesel [?] és Veres Jánostól a következőket tudtam megálla-
pítani: hog van egy É-D-i irányba haladó táró, amely beomlott és 
járhatatlan, kb. 20 fm hosszú, ez összeköttetésben áll egy 40 fm-es 
függőleges aknával, amely[től] szintén keleti és nyugati irányban 
az aknától kb. 20-30 m-es vágatok vannak kihajtva. Ezen kívül 
egy lejtaknácska is van a 10 m-es szintig, ahonnan rövid vágatok 
mennének. A bányatérségek teljesen be vannak omolva. Járhatat-
                                                 
1 A jelentést Felder Sebestyén, az akkor még működő esztramosi vasérc-

bánya vezetője az Ércbányászati Nemzeti Vállalat budapesti központjá-
nak küldte, ahonnan a Magyar Állami Földtani Intézetbe került. Ott má-
solatot készítettek róla, és azt megküldték a területen kutató dr. Balogh 
Kálmán geológusnak, aki megvizsgálta a lelőhelyet, és jelentésben szá-
molt be tapasztalatairól a MÁFI-nak, amely alább szintén olvasható. 
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lanok, fűvel és gazzal benőve. Az akna mellett a külszínen lévő 
hányón nagy mennyiségű érc van felhalmozva, talán több vagonra 
tehető ezen ércmennyiség, amelyből mintát küldök az Ércbányá-
szati N. V. Központjának és Recskre vegyelemzés végett. Szerény 
véleményem szerint ezen előfordulást újból ki kellene nyittatni és 
bányászati kutatással, valamint geofizikai és geológiai kutatással 
egybekapcsolva az ottani területet tüzetesen átvizsgálni és átkutat-
ni, mert az érc puszta ránézésre is igen jó minőségűnek látszik, és 
valószínű[leg] nagy mangántartalma lehet. 
     Ezen jelentésemre sürgős intézkedést és választ várva kívánok 
 

                   Jó szerencsét! 
 

Tornaszentandrás, 1950. április 25-én. 
 
      Felder Sebestyén 
          üzemvezető 
 

3. 
 

Jelentés a szendrőládi mangános vasércelőfordulás  
megvizsgálásáról 

 
     Folyó hó 25-én Pollner Jenő főtanácsos és Felder Sebestyén fő-
mérnök, tornaszentandrási üzemvezető kartársak társaságában meg-
tekintettük a Felder Sebestyén által bejelentett mangános vasérc-
előfordulást. Az előfordulás a Kerek-hegy 277 [m magas] Ny-i ol-
dalán levő terraszszerű térszínen van. A Kerek-hegy ezen részének 
a Gordonyos-bérc felé eső oldalát szürke, krinoideás ókori mészkő 
alkotja, míg az É-i oldalon zöldes-sárgásszürke homokkőpala lép 
fel. Az ókori képződmények felett vastagabb agyagos komplexus 
fekszik, tetején 40 cm-es szortírozatlan folyami (terrasz) kaviccsal, 
majd e felett kb. 1,5 m-es pleisztocén barnafölddel. Az említett he-
lyen több régi függőakna (pinga), egy kisebb lejtősakna és egy na-
gyobb mélységű, 30-40 m-es függőakna figyelhető meg. Környe-
zetükben mintegy három vagonnyi, egykor kitermelt érckészlet ál-
lapítható meg. A domb É-i oldalán a mellék-völgy talpáról 162º 
irányú, hosszabb altáró indult, amely az említett 40 m-es függőak-
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nával állhat kapcsolatban. Az altáró eleje be van omolva, szilár-
dabb kőzetben – az említett homokkőben – haladó szakasza azon-
ban valószínűleg járható, mindenesetre tág nyílással nyílik felszín-
re. Sajnos bányászlámpa híján a lejtősaknába sem tudtunk bemen-
ni, abból azonban, hogy hányóján érckészletnek vagy akár csak 
ércdaraboknak sem találtuk nyomát, arra következtethetünk, hogy 
az altáró csupán meddő kőzetet harántolt. A függőaknában csak 
megfelelő barlangászfelszereléssel lehet leereszkedni, amennyire a 
felszínről beleláthattunk, felső része csak agyagot harántolt. 
     A régi hányókról gyűjtött, s részben kissé gyengébb ércminták 
átlagemelmzését Varga Sarolta, kémiai laboratóriumunk munka-
társa végezte el: 
     Savban oldhatatlan maradék:  31,69% 
 Ebből SiO2   25,27% 
  Fe2O3   49,92% 
  MnO     6,60% 
  Izzítási veszt.    9,53% 
  Fe   34,91% 
  Mn     5,13% 
     Kétségtelen, hogy a hányókon Mn-ban dúsabb, és oldhatatlan 
maradékban szegényebb minták is gyűjthetők. 
    Amennyiben az érc vegyi összetétele megfelelőnek találtatnék, 
javaslatom az volna, hogy a dombtetőig lejtősakna nyittassék meg, 
mert ezen keresztül lehetne a leghamarabb elérni az ércet, felvilá-
gosítást nyerni afelől, hogy vajon az ókori palákkal kapcsolatos-e 
keletkezésük, vagy a pannon üledéksor aljához vannak-e kötve? 
Egyidejűleg a függőakna és az altáró behatóbb tanulmányozása fel-
tétlenül ajánlatos. 
      
Budapest, 1950. május 30. 
           

        Dr. Balogh Kálmán 
          geológus 
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A szendrőládi mangános vasérc-előfordulás helyszínrajza. 


