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Brikettezési kezdeményezések  

a 19. században a mecseki szénterületen 
 

DR. BIRÓ JÓZSEF 

 
     A mecseki szenek elıfordulási helyei között csak kevés volt 
olyan, amelyekbıl kellı darabosság mellett tudtak szenet termelni. 
Ez a korai szénfelhasználások idején (1) nem jelentett hátrányt. A 
tüzelési kényelem fokozása teremtette meg az igényt a darabosság 
elısegítésére. Ettıl független tulajdonsága a mecseki szénnek, 
hogy a kezdetleges kazánok rostélyához hozzátapadt, így ennek 
fellazítása és eltávolítása kemény munkát jelentett a kazánfőtık 
számára. 
     Ebben a témában, a brikettezésben, úttörınek Riegel Antalt te-
kinthetjük a Mecsekben. A kezdeményezés helyszíne a mai pécsi 
György-aknai területhez kapcsolódik.  
      A mecsekszabolcsi részen Riegel a községi tulajdonosoktól az 
1850-es évek elején vásárolt földterületeket. Itt mélyítették le 
1853-ban a Sándor-aknát. 
     1856-ban ehhez vásárlással hozzácsatolta a szomszédságában a 
pécsi Székesegyházi bányadalom által lemélyített György I. aknát, 
a külszíni területet pedig bérbe vette tılük. Ennek bizonyítéka a 
BKL Bányászat c. szaklapban bemutatott térképmelléklet (2). A 
bányászati jog birtokában három bányatelek adományozását kérte. 
Az adományozás (3) 1862-ben meg is történt. A bányatelkek terü-
lete egyenként: 
     – György I.: 100 152 öl2, 
     – György II.:  50 176 öl2, 
     – György III.:  50 176 öl2. 
     A fenti területekhez késıbb még egy14.994 öl2 köztes területet, 
ún. „határközt” is csatoltatott. Ennek adományozási okmánya lát-
ható az 1.a.és 1.b. ábrákon. 
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     Ez a bányaterület, bár viszonylagosan kismérető volt, de a ked-
vezı telep-elhelyezkedések miatt jelentıs termelési lehetıségekkel 
kecsegtetett. 
     Riegel megfogalmazása szerint: „többévi fáradozás eredmé-
nyeképpen sikerült” Pécsett fekete kıszénbıl „préselt ásványi sze-
net”, brikettet elıállítani, és „a Kereskedelmi Minisztérium 18.18. 
határozatával kizárólagos jogot szerzett az Osztrák-Magyar Mo-
narchia teljes területére.” 
     A szabadalmat 1858-ban nyújtotta be. A késıbbiekben az ere-
deti szabadalmi leírást többször módosította. Egy ilyen levelet mu-
tatunk be a 2. ábrán (1873). 
     Elıször 1861. június 3-án, „Javítás a brikett gyártásában” cím-
mel, majd ismét Javítás címszó alatt, 1865. június 18-tól, illetıleg 
1865. aug. 28-án a „Brikett elıállítása a migma nevezető szerrel” 
megnevezés alatt (5) változtatott az összetételén. 
     Azért kezdett kísérletekbe, mert a pécsi szén többsége mint ap-
rószén és porszén került ki a bányákból, és felhasználása, kezelése 
gondokat okozott, kedvezıtlenül befolyásolta használhatóságát. 
Emellett a darabos szén keresett cikk volt, és ezzel magasabb árat 
lehetett elérni. 
     Az Osztrák-Magyar Monarchia területén akkor még alig alkal-
maztak mesterségesen elıállított darabos szenet. Riegel saját leírá-
sa szerint ebben a tekintetben az angolok és a bulgárok jártak az 
élen.  
     Elképzeléseit a blaskói vaskohóban, nagyüzemi körülmények 
között próbálták ki, majd 1862-ben a brikettet bemutatták a londo-
ni világkiállításon. Itt az új brikettet azonos értékőnek tekintették a 
legjobb londoni, illetve bolgár brikettekkel, és kitüntetést kapott. 
A rendelkezésre álló dokumentumok szerint rendszeresen használ-
ták a Déli vasútvonalon és az északi Ferenc császár vonalon is. 
Emiatt Morva-Ostravában a három préselıvel megépült brikett-
gyár gépeit ötre kellett bıvíteni. Az ottani gyárigazgató szintén 
Riegel Antal volt. Errıl tanúskodik az említett iratanyag is (3. áb-
ra). 
     A Pécsi György Társulat létrehozására készített gazdasági kal-
kulációban magát szintén az „M. Ostrau-i”, azaz ostravai gyár 
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vezetıjeként nevezi meg. Állítása szerint kizárólagos jogokat szer-
zett brikkettezés terén az Osztrák-Magyar Monarchiában. Eddig 
nem tudtuk bizonyítani, de összefüggés lehet a Pécsi György Tár-
sulat 1867-es javaslata és az I. Dunagızhajózási Társaságnál, a 
(DGT-nél) 1867-ben megindult brikettgyártás között, mivel a már 
említett dokumentumokat a DGT irattárában találtuk meg. Lehet-
séges, hogy a DGT megvásárolta tıle a magyarországi terjesztés 
jogát. Ezenkívül a DGT-rıl készült összeállítás ugyanazokat az 
érveket sorolja fel a brikettgyártás mellett, amelyeket Riegel is 
leírt a fentiekben említett, társulást elıkészítı tanulmányában: 
      – a brikett mindig azonos alakú, és tartósabb tüzet és hıt pro-
dukál; 
      – jobb helykihasználással tárolható a téglaalak miatt, nem por-
zik, és nagyobb tisztaság mellett kezelhetı; 
      – azonos súlya miatt könnyebben adagolható, és sokkal keve-
sebb hulladékot képez; 
     – kisebb az öngyulladási hajlama, évekig szinte változatlan mi-
nıségben tárolható; 
     – határozott tüzeléstechnikai elınyei vannak, mindenfajta kály-
hában, gızkazánokban és mozdonyokban (lokomotivokban) egy-
aránt jó hatásfokkal, gazdaságosan elégethetı. 
     A pécsi szénmedence legnagyobb szénbányászati vállalkozása 
a DGT az említett darabos főtıanyag-igényhez alkalmazkodva 
kezdett sajtolt téglaszén, vagy a késıbbi hivatalos nevén brikett 
gyártásába. Az elsı kísérleteket a préselt ásványi szén elıállításá-
val a bányavállalat már 1861-ben elvégezte. A kísérleti gépet még 
kézierıvel mőködtették, és az 1,5 kg súlyú széntéglák anyagának 
egyben tartását a sajtolóerı mellett növényi kötıanyaggal segítet-
ték elı (vegestabilsches Bindungs-mittel). Az év folyamán elké-
szült 800 mázsa brikettet a társaság gızhajóiban és gızmozdonya-
iban kipróbálták. Az eredmények a brikett kedvezı tüzeléstechni-
kai és tárolási tulajdonságait igazolták, és 25 %-os tüzelıanyag-
megtakarítást is eredményeztek (3). A gyártókapacitást 1867 és 
1871 között hozták létre a pécsi András-akna területén (4-5. ábra). 
Két szénsajtoló gépet állítottak fel (6. ábra), amelyek 55 kg nyo-
mással sajtolták a brikettet téglaformára. A 280x189x147 mm kül-
sı mérető téglák egyenként kb. 10 kg-ot nyomtak. Tudtak még 4 
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kg-os téglákat is gyártani. A szénpor-alapanyagot kb. 6-7 % ırölt 
szurokkal keverték össze. Gızzel 150 Celsius fokra hevítették, és 
úgy sajtolták össze (1). 1875-ben gépesítették a sajtolók kiszolgá-
lását és az anyagszállítást.  
     Az új gépek beállítása kedvezı hatással volt a vállalat árbevéte-
lére is. Még egy gyárat helyeztek üzembe Szabolcson, de ennek 
termelvényére alig volt szükség: többször állt, mint üzemelt.  
     A technológia a 19. század folyamán nem változott. Kisebb 
módosítás a 20. század második évtizedében történt. Kísérleteztek 
egy teljesen új eljárással is, ennél már kiküszöbölték a drága alap-
anyagokat. A brikettet nagy nyomással sajtolták össze. Az új ter-
mék a dunabrikett nevet kapta. A régi eljárások azonban végig 
mőködıképesek maradtak. 
     A gyártott brikett mennyisége és aránya tízévenként (3): 
 

 

Évek 
Nyersszén- 
temelés (t) 

Brikett- 
gyártás (t) 

Brikett 
aránya (%) 

1870 250 911 14 549 5,8 
1880 455 567 30 204 6,6 
1890 471 745 25 157 5,9 
1900 783 515 69 353 8,9 

 

     A brikettgyártás a termeléssel együtt növekedett. Aránya éven-
ként 6-7 % körül mozgott. Az 1900-as év kiemelkedett az átlag-
ból. 
     1873-ban Riegel Antal Váralján szénmosó-építést és koksz-
gyártást, valamint ezekhez kapcsolódó lóvontatású bányavasút lé-
tesítést kezdeményezett. A kokszgyártás terveibe betársult mind a 
Victoria, mind pedig a Grün-Kohn-féle vállalkozás. Az ügyet 1873. 
július 28-án tárgyalták, amelyen részt vett a bányakapitányság ve-
zetıje és a völgységi járás szolgabírája is. A község azonban nem 
járult hozzá az építkezéshez. Pereskedés után a megkezdett mun-
kálatokat abbahagyták, az addig vásárolt berendezést eladták. A 
füstbe ment kokszgyártást követıen a brikett gyártását kezdte meg 
a már említett saját szabadalom alapján. Grósz J. szerint (4) ada-
lékanyagul valamilyen „lisztféleséget használtak”. A brikett-üzem-
ben szárítóberendezés is volt. A gyártott brikett azonban – az emlí-
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tett szerzı véleménye szerint – nem volt igazán jó minıségő, ha-
mar szétporladt, bár 1874-75-ben a zágrábi vasútvonal mozdonya-
iban viszont szívesen használták. A brikett-termelést késıbb gaz-
dasági okok miatt (nagy szállítási távolság) az észak-mecseki terü-
leten beszüntették. 
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Á b r á k 
 

 
 

1.a. ábra. A György-aknai határköz engedélyezési okmánya 1869-bıl. 
Forrás: Magyar Országos Levéltár (MOL) Z1359, 43. cs. 75. t. 
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1.b. ábra. A György-aknai határköz engedélyezési okmánya 1869-bıl. 

Forrás: Magyar Országos Levéltár (MOL) Z1359, 43. cs. 75. t. 
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2. ábra. Riegel Antal préselt ásványi szénre vonatkozó szabadalmának 
megerısítése. Forrás: Magyar Országos Levéltár (MOL) Z1359, 43. cs. 

75. t. 
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3. ábra. Riegel Antal indoklása eredeti példányának egy részlete.  
Forrás: Pécsi Bányásztörténeti Alapítvány győjteménye. 
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3. ábra. András akna helyszínrajza, korabeli térképrészleten. 
Forrás: Pécsi Bányásztörténeti Alapítvány győjteménye. 
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4. ábra. András aknai ipartelep képe a brikettgyárral.  
Forrás: Pécsi Bányásztörténeti Alapítvány győjteménye. 
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6. ábra. Az András aknai brikettgyár bemutatása a millenniumi kiállítás 
albumának rajza alapján. Forrás: Központi Bányászati Múzeum, Sopron. 


