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Dr. Vitális István geológiai tárgyú csehszlovákiai 

utazásai és jelentései a trianoni békediktátum 
(1920. 06. 04.), illetve az első bécsi döntés  

(1938. 11. 02.) között 
 

Dr. VITÁLIS GYÖRGY 

 
     A Felvidéknek a trianoni békediktátum következtében történt 
elcsatolása után, dr. Vitális István, még mint főiskolai tanár, a Ma-
gyar Tudományos Akadémia levelező tagja, geológus szakértőként 
több alkalommal geológiai tárgyú utazást tett a csehszlovákok ál-
tal megszállt területre. Ezek az utak elsősorban a Salgótarjáni Kő-
szénbánya Rt. (SALGÓ) és a Handlovai Kőszénbánya Rt. megbí-
zásából és együttműködésével történtek. 
     Vitális István már az 1920-as évektől kezdődően is olyan szak-
tekintélynek számított, hogy geológiai szaktudására még a meg-
szállt területen is számítottak. 
     A jelen közleményt 70 éve elhunyt Nagyapám emlékére készítet-
tem. 
     A következőkben a keltezés szerint mind a fontosabb utazások 
naplójegyzeteit, mind az azokról készült – a Magyar Állami Föld-
tani, Geofizikai és Bányászati Adattárában (MÁFGBA) megtalál-
ható – kéziratos jelentéseit, illetve szakvéleményeit foglalom ösz-
sze. 
     Ahol a naplójegyzetek hiányosak vagy nehezen olvashatók, de 
jelentés vagy szakvélemény van, ott csak azokat ismertetem, míg 
ahol az utazás és a leírás összetartozik, ott mindkettőt közlöm. 
 

1920 
 

     A „Jelentés a Salgótarján vidékén teljesített geológiai kutatás-
ról”, Sopron, augusztus 11. MÁFGBA, T. 3355. című jelentés bár 
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e közlemény címében megadott időkeretbe esik, még az 1919. év 
őszén Eisele bányamérnök úrral bejárt Bárna, Óbást, Vecseklő, Taj-
ti, Cered, Somosújfalu, Karancsberény, Nagybátony, Maconka, Do-
rogháza községek szénterületének nagy részét foglalja össze. A fel-
sorolt települések közül azokat, amelyek a későbbiekben is a kuta-
tás tárgyát képezték, dőlt betűk jelzik. 
     A jelentésben kitért arra, hogy milyen geológiai kutatásokra vol-
na még szükség (Vitális Gy. 2011). 
 

1923 
 

     „Javaslatok szénkutatási jogok megszerzése és szénkutatások 
megindítása ügyében.” (Nemesmitta – Nagymiklós, Gácsfalva, So-
mosújfalu, Csákányháza). Budapest, 1923. február 12. MÁFGBA, 
T. 10095. 
     A Salgótarjáni Kőszénbánya Rt. részére, Deszberg Antal felké-
résére jegyzékbe foglalta az általa ajánlott területeken a szénjogok 
megszerzésére és a szénkutatások megindítására vonatkozó javas-
latait. 25 települést sorol fel, de ezek közül itt csak a megszállt te-
rületre eső községeket soroljuk fel: 1. Nemesmitta – Nagysziklás, 
2. Gácsfalva (Gácsfalu), 3. A ragyolci Bénahegy, Pogányvár, Med-
vesmagosa, 4. Somosújfalu (Somoskőújfalu) és 5. Csákányháza. 
 

1924 
 

     „Az alakítandó Nógrád – Gömörvidéki szénbánya Rt. területei.” 
Budapest, 1924. január 2. MÁFGBA, C. VI. 13. 
      1. Az Ipoly-menti szénterület: Varbó, Hugyag, Nagy- és Kis-
kér, Zobor, Csalár, Galábocs, Bussa, Óvár, Kis- és Nagyzellő, Kis-
stracin, Szklabonya (Mikszáthfalva) és Zsély határaiban volna az a 
terület, amely szomszédos a régóta ismert nagykürtösi bányával. 
Nagykürtösön két helyen is lignitszerű barnaszenet termeltek. 
     Jelentéktelen kis bányászat ez, 50 év alatt két táróból 760.000 q 
szén került ki, évente átlagosan 15.000 q, vagyis naponta 1/2 vagon. 
     A nagykürtösivel azonos lignitszerű barnaszenek foszlányai for-
dulnak elő Óvár határában, Kishalom községben, Kisszellő határá-
ban, a zsélyi pincében. 
     „Mindezek olyan jelentéktelen szénfoszlányok, amelyekre szá-
mottevő bányászatot alapítani absolute lehetetlen.” 
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     2. A Salgótarján-vidéki szénterület: Tajti közvetlenül határos a 
Salgótarjáni Kőszénbánya Rt. régebbi műveleteivel. A szénkutatá-
si jog tisztázandó. 
 

1925 
 

    1925.10.29., csütörtök. 
     5.15. Utazás Sopronból Csornán, Hegyeshalmon, Oroszváron 
át Pozsonyba. 
     1/2 4-kor Görög Gábor vezérigazgatónál. Párkány–Nánán szén-
kibúvás. Nem akar Handlovának konkurenciát. Holnap Reinerrel 
elutazni, az 5 órai személyvonattal, Hupka Érsekújváron csatlako-
zik. 
     1925.10.30., péntek. 
     Párkány, a Garam jobb partján 3 m lösz, Pupa, Succinea, Helix 
sp.; 3 m kavics, homokos, zöldes agyag, lignit 10 – 30 cm. Valószí-
nűleg diluviális a szén, mert a lösz alatt mocsárföld, szenes nyomok-
kal. Jelentéktelen előjövetel. 
     Párkánytól keletre, Garamkövesd határában a Kovács patak 
mentén melettás márga, alatta rozsdás homok települ, melyben Pec-
tunculus obovatus, P. pilosus, Pholadomya puschi, Cerithium mar-
garitaceum, Ostrea, Tellina sp., Arca sp., Psammobia aquitanica, fér-
gek kúszásnyomai, szenesedett növények, Pyrula sp., Turritella ge-
initzi, Fusus sp. gyűjthető. A felső-oligocén–alsó-miocén üledékre 
neovulkáni törmelék: andezitbreccsa, -tufa, majd andezitláva-taka-
ró következik nagy vastagságban (Vitális I. 1940). A település za-
vart, vető, de úgy látszik, az andezittufa alá, észak felé dől. 
     1925.10.31., szombat. 
     Párkány, az Istenhegy nevű domb alján 5 m lösz, kavics, ho-
mok, sárgás, zöldes, kékes tályag, s a Duna szintjében szürke ho-
mokkő. 
     A széntelepecskék közötti agyarmárgában Cerithium margari-
taceum, C. plicatum, Mytilus haidingeri és Ostrea sp. található. 
     Hupka Károly d. u. 2.04 kor Pozsony felé elutazott, én d. u. 
4.36 kor Szobon át Budapest felé utaztam. Vámvizsgálat udvarias. 
     Terepi megfigyeléseiről a „Szakvélemény Bény – Garamkövesd 
és Párkány községek határainak szénelőfordulásairól” Budapest, 
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1925. november 4. MÁFGBA, E. VIII. 10. című írásában számolt 
be. 
     1. A bényei szénelőfordulás. A Garam völgyében a bényi sze-
nes–lignites telepecskék 20 – 30 cm vastag mocsárrétegben fog-
lalnak helyet, s részint 4 – 6 cm vastag, a vízidudva-növények el-
szenesedett részeiből, részint elszenesedett faháncs-részekből áll-
nak, vagyis olyan vékony lignit-telepecskékről van itt szó, amelyek 
gyakorlatilag egészen jelentéktelenek. 
     2. Garamkövesd – Helemba között. Saját megfigyelései és az 
irodalmi adatok alapján bátran állíthatja, hogy „nincs kilátás arra, 
hogy a Kovácspatak torkolatánál a felsőoligocén Pectunculus obo-
vatus-os üledékekben lemélyítendő fúrás 400 méter mélységig ki-
vágásra érdemes széntelepet találhatna, 400 méternél nagyobb mély-
ségből pedig aligha lehetne rentabilis a termelés. Éppen ezért ré-
szemről nem ajánlhatom Garamkövesd határában egy kutatófúrás 
megkísérhetését.” 
     3. Párkány szénelőfordulása. Véleménye szerint „az Istenhegy 
Cerithium margarithaceumos üledékei feltétlenül figyelmet érde-
melnek.” 
     Utalva a Tokod, Annavölgy–Csolnok vidéki, vájást érdemlő fel-
ső-oligocén-kori széntelepekre, egy második fúrás telepítését is in-
dokoltnak tartja. 
     A 100 – 400 m mélyre tervezett új fúrás célja, „hogy a Duna túl-
só oldalán ismeretes felső-oligocén-kori és eocénkori széntelepe-
ket kutassa fel.” 
     Végül megemlíti, hogy ha „a Handlovai Kőszénbánya R. T. rá-
szánná magát egy kutatófúrás lemélyítésére, „akkor elsősorban Pár-
kány és Nána községek határára kellene a szénkutatási jogot meg-
szerezni.” 
 

1928 
 

     „A máramarosvármegyei gényei szénelőfordulásról.” Budapest, 
1928. november 30. MÁFGBA, T. 9889. 
     A Tarac-folyó völgyében fekvő Génye vidékén maga ugyan nem 
járt, de a földtani viszonyokról a geológiai térképek és a szakiroda-
lom alapján tájékozódott. 
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     „Gánya vidékének részletes földtani felvételét Dr. Posewitz Ti-
vadar m. kir. osztálygeológus végezte 1890-93-ban.” 
     A „Gyertyánliget” jelzésű 1:25 000 ma térképlapon „Gányától 
délkeletre, a Salonoi-patak völgyében jelez Posewitz régi bányamí-
veléseket.” Ez a hely Posewitz térképén a miocén és az oligocén 
üledékek határán van. Nem tartja kizártnak „tekintettel a szén fel-
tünő szép fényére, fekete színére, szögletes törésére, hogy esetleg 
paleogén szénelőfordulással van dolgunk.” 
     Posewitz szerint a „kőszén a felvett területen több helyütt lép 
fel ugyan, de mint másutt e vidéken, oly csekély vastagságban, ki-
aknázásra számba nem jöhet, habár a szén maga jó minőségűnek 
mutatkozik.” A kőszén legnagyobb vastagsága 25 cm, de „legin-
kább csak ujjnyi vastag zsinórokban mutatkozik.” „Ily hely talál-
ható a Valea Seraduluj, a Valea Baschen és a Salonoi völgy bal-
oldali vize mentén.” 
 

1929 
 

     „A Stomfán tervezett cementgyár nyers kőzetanyagairól.” Bu-
dapest, 1929. április 27. MÁFGBA, T. 10208. 
     A Pozsonytól északra fekvő Stomfa környékén elég tiszta jura-
mészkő áll rendelkezésre. A tályag, illetve az agyagmárga a Stom-
fa vasúti állomás közelében, a Slanác dombháton van. 
     A slanicai tályag nem ideális nyersanyag, de az elemzések sze-
rint felhasználható. 
     A mészkő CaO tartalma átlag 54,17 %, közel áll az ideálisan 
tiszta mészkő 56 %-os CaO tartalmához. A stomfai mészkő CaCO3 
tartalma 97 %, a magnézia csak 0,66 %. 
     Az agyagmárgában kevesebb a kovasav, amelyet kvarchomok-
kal lehet pótolni. Viszonylag elég sok a magnézia-tartalma, átlag 
3,35 %. 
     Az 1929. november 20. és 1938. január 12. közötti időszakban 
többször említést tesz a Selmecbányától ÉK-re fekvő osztralukai 
kvarcitról, melynek mind a geológiájával, mind az értékesítésével 
a fiatal Szécsivel együtt foglalkozott. 
     1929. november 20., szerda. 
     Osztralukán Goldfusz Mihálynál. Vállalta a közvetítést. Vele 
együtt 8 kor a fiatal Szécsivel Osztralukáról Selmecre. 
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     Ismertet néhány külföldi kvarcit-előfordulást, majd leírja, hogy 
„A jó kvarcit az, amelyben az apró kvarcszemek cementalap-
anyagba vannak ágyazva, tercier édesvízi kvarcitok tűzkő külsővel. 
Itt ugyanis a kvarcszemcsék hevítéskor kiterjedhetnek anélkül, hogy 
a kő maga is kiterjedne. Tehát először csiszolatokat kell vizsgálni.” 
„Minél finomabb szemű a kvarcit annál könnyebben megy végbe 
az átalakulás különösen, ha finom idegen szemcsék is vannak ben-
ne, vagyis a tejfehér telérkvarcit nem jó, sem a durva kvarcit.” 
     1929. november 23., szombat. 
     Tárgyalás Szécsi vezérigazgatóval: fél, hogy a „tűzálló agyag” 
akadálya lesz a szerződés jóváhagyásának. 
     1931. március 15. vasárnap. 
     A selmeci kvarcitszerződés módosítása. Levél Szécsinek. 
     1931.09.12., szombat. 
      Szécsi vezérigazgatónál referálás a selmeci szerződés ügyében. 
     1931.09.30., szerda. 
     Referálás Szécsinek a selmeci szerződésről. 
     1934.11.28., szerda. 
     Kvarcit-tárgyalás Selmecen. Selmec: egy évi felmondás (óva-
dék 500 t-val átruházás esetén 12 c k t-ként 2.2 P). 
     100 vagon (12000 c. k.) 
      Goldfusz termeljen … önköltség x féláron adja, és kalkulálja 
be a saját hasznát. 
     1936. február 7., péntek. 
     Szécsi: 1. Selmecbányán Goldfusz helyett olyan embert, aki a vas-
úti főnököt, vámtiszteket is le tudja kötelezni a kvarcit-szállításnál. 
     1936.10.28., szerda. 
     Szécsi:  
     3. Selmeci kvarcit, első 2 vagon gyenge, többi jó. Szabó + Rohr 
kiszáll, s nagyobb mennyiséget szállít. 
     1938.01.12., szerda. 
     Tárgyalás Szécsivel kvarcitügyben. 
 

1931 
 

     „Szakvélemény a tornaljavidéki állítólagos szénelőfordulásról.” 
Sopron, 1931. június 8. T. 3382. 
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     „Hofmann Simon Pilsenből a Handlovai Kőszénbánya Részvény-
társulatnak Tornalja környékén, a Plešivec [Pelsőc] – Zvolen [Zó-
lyom] vasútvonal mellett, Tornalja és Putnok között egy szénterü-
letet ajánlott fel megvételre.” 
     Hofmann Simon szerint a szén 7200 calóriás, hamutartalma 3,2 
%, és a víztartalom mindössze 1,5 %. Az elemzés szerint kitűnő 
minőségű kőszénnel lenne dolgunk. 
     Itt csak az andezit-erupcióval kapcsolatos előfordulásról lehet 
szó. 
     Ózd–Putnok–Alsószuha vonalától nyugat-északnyugatra mio-
cénkori szénelőfordulásokat nem ismerünk. 
     Újabban [Tornalja és Putnok között] Naprágy községben leltek 
kútásás közben szenet, erre vonatkozhat Hofmann Simon ajánlata. 
     „Olyan vékony felsőoligocénkori szénről lehet szó, aminők Ba-
lassagyarmat vidékén: Szügy, Csesztva, Lóc határában ismerete-
sek.” 
     Nagyon szép minőségű, fénylő, de alig arasznyi vastag tele-
pecskét alkotó feketeszenek ezek, így gyakorlatilag értéktelenek. 
 

1934 
 

     „Jelentés gróf Zichy Vladimir és István Zsély és Esztergály ha-
tárában fekvő földbirtokának szénelőfordulásáról.” Budapest, 1934. 
MÁFGBA, ÉMO 01778. 
     Az 1912. évben Gaál István Zsély határában mutatott ki szén-
nyomokat. Zsély környékén gyenge minőségű miocén-kori barna-
szén ismeretes (Vitális I., 1939). 
 

1935 
 

     1935. március 21. 
     Vitális István levélmásolatából: 
     „A széntelepek nagy kiterjedésben fordulnak elő Visk-Bikszárd-
Komorzán között. A széntelepek vastagsága 50 cm és 2 m között 
váltakozik. A háború előtt a viski szenet Szilágyi Gyula műegye-
temi tanár elemezte, és szerinte a viski szén 6103 kal. fütőértékű, 
ami feltűnően jó. Ha Visk határában nagyobb kiterjedésben és 1–2 
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m vastagságban fordul elő ilyen szén, azzal feltétlenül érdemes 
foglalkozni. A bányászat szempontjából legelőnyösebb az 1–1,5 –2 
m vastag telep, mivel akkor nem kell meddő anyagot termelni és a 
bányaüregeket nem kell tömedékelni.” 
 
     „Szakvélemény Ebed – Párkány vidékének reménybeli szénelő-
fordulásáról.” Budapest, 1935. október 26. MÁFGBA, T. 9895. 
     „Ebed vidékén széntelep (Tokod analógiája szerint) 250 méter-
rel még mélyebben, vagyis cca 690 m mélységben volna elérhető.” 
     De az eocén szénvagyont „aligha lehetne gazdaságosan kiter-
melni, tekintettel a nagy mélységre és főleg az óriási vízveszélyre.” 
     „Valószínű azonban, hogy Ebed-Párkánytól északra a dombos 
vidéken úgy, mint Annavölgy-Csolnok határában, kisebb mélység-
ben volna az eocén szén felkutatható olyan helyeken, ahol az is-
tenhegyinél nyugodtabb településben került felszínre a felsőoligo-
cén üledéke. Ezeket a helyeket azonban csak részletes földtani be-
járással lehetne esetleg felkutatni.” 
 

1936 
 

     1936. január 18., szombat. 
     Pozsony – Szomolány, 45 – 50 cm a baryt. 
     „A smolenicei [szomolányi] baritelőfordulás.” Budapest, 1936. 
január 20. MÁFGBA, T. 10202. 
     Nagyszombattól északnyugatra, a Kis-Kárpátokban levő „smo-
lenicei barit fő előnye a legtöbb németországi barittal szemben, hogy 
ólom-, réz-, stb. érc, továbbá kvarc, fluorit, mészkő, dolomit nincs 
benne. – A smolonicei barit egy része ugyan fehéres, de sajnos né-
mi kékesszürke színárnyalattal.” 
     „A smolenicei barit fő hátránya az, hogy a telérek vékonyak, a 
vastagságuk átlag alig tehető többre, 40 cm-nél.” 
     A smolenicei barit Csehszlovákia és Magyarország szempont-
jából helyileg értékesíthető lehet, és így megérdemli, hogy a terü-
letet rendszeresen átkutassuk. A kutatás során megállapítandó, „hogy 
a barittelérek a mélység felé megtartják-e legalább az átlag 40 cm 
vastagságot” és „hogy legalább az itt feltételezett barit-mennyiség 
tényleg megvan-e, és hogy az a gyakorlati próbák szerint tényleg 
értékesíthető-e.” 
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     1936.06.25., csütörtök. 
     Javaslatára lefoglalják Liptóban: Vázsec, Szépfalu, Lucsivna, 
Stola, esetleg Batizfalva szénjogait. 
     1936.07.01., szerda. 
     Levél az elnökhöz: Csorba vidék ügyében, 07.23. csütörtök ki-
egészítő levél. 
     Az eredeti levél helyett könyvéből idézünk: 
     „Az 1935. évben Csorba község határában a természetes kibú-
váson régóta ismert széntelepet újra feltárták s Vitális István meg-
állapította, hogy ott nummulinás-orthophragminás mészkővel kap-
csolatban fornai fáciesű széntelep fordul elő. A szenes telep vas-
tagsága 1.1 m s abból 0.7 m esik a fejtésre méltó szénre. A szenet 
5 – 6 cm vastag réspad két részre osztja, a felső szénpad 0.3 m 
vastag, a szene szép fényes, kagylós törésű és a fütőértéke 6200 ka-
lória. Az alsó szénpad 0.4 m vastag, kissé palás s a fütőértéke 
5600 kalória. A csorbai szén nagyon hasonlít a kosdihoz. A csor-
bai eocén szén azonban csak egy kis medencében ismeretes a Kis-
Poprád forrásvidékén. A széntelep fedője kárpáti homokkő, amely-
nek a rétegei észak felé lejtősödnek 10 – 12 fok alatt. Azokban is 
vannak vékony széntelepecskék.” (Vitális I. 1939). 
     1936. július 8., szerda. 
     Írásba foglalt jelentés Badin szenéről. 
 
     „Jelentés a badini barnaszén-előfordulásáról.” Budapest, 1936. 
július 8. MÁFGBA, T. 9898. 
     A badini (Erdőbádony) barnaszénterület Besztercebánya és Zó-
lyom között, a Garam nyugati oldalán fekszik. 
     A kutatások és feltárások szerint több kisebb, különálló szén-
medence van ott, amelyek alig 100–140 m szélesek. Mindegyik me-
dence széntelepét külön lejtősaknával kell feltárni. 
     A badini barnaszenet 1890, illetve 1899 óta termelik, egyik-má-
sik kis medence szene már ki is merült. 
     1911-12-ben fúrásokkal új medencéket futtattak fel és új lejtős-
aknákat vájtak ki. 
     1913-ban kereken 10.000 tonna szenet termeltek. 
     A badini barnaszenet kizárólag a zólyomi lemezgyár részére szál-
lították. 
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     A széntelep vastagságára vonatkozó adatok nagyon eltérők. A 
fő medencében a széntelep állítólag 2.5 – 4.7 m vastag. 
     A zólyomi lemezgyár 1872-73-ban Badin szomszédságában, Szél-
nye (Sielnice) határában is felkutatott szenet. Ott állítólag 4.72 m 
vastag lignittelep és az alatt 0.47 és 2.70 m vastag barnaszéntelep 
van. 
 

     „Jelentés Csákányháza (Čakanova) szénelőfordulásáról.” Bu-
dapest, 1936. július 10. MÁFGBA, T. 9896. 
     A Salgótarjántól északra fekvő „Csákányháza határában a Szil-
vágy-laposa–Háromhatárhegy alatt cca 6.000.000 q kitermelhető 
szénvagyon rejtőzhet, amelyhez még esetleg Felsőgalamb puszta 
mellett cca 2.000.000 q reménybeli szén járulhat”. 
     „A szénjogok részben peresek, részben perelhetők és esetleg 
megszerezhetők.” 
     „Az érdeklődés nyomban felfokozódik, ha helyszíni bányageo-
lógiai bejárással valószínűsíthetnék, hogy a Stephani-féle 4000 kat. 
hold földbirtoknak 750 – 800 kat. holdnyi része produktívus, mert 
hiszen akkor a már ismert 6 – 8.000.000 q szénvagyonon kívül még 
kereken 24.100.000 q új szénvagyonról volna szó.”  
     A csákányházai alsó-miocén szénterületen történt megfigyelé-
seiről a Bányászati és Kohászati Lapok 1940. évi 2. számában rész-
letes cikket közöl (Vitális I. 1939). 
 

1937 
 

     „Jelentés a liptói medence reménybeli eocén és paleocén szén-
előfordulásáról.” Budapest, 1937. szeptember 14. MÁFGBA, T. 
10135. 
     A „Magas- és az Alacsony-Tátra, a Kis- és a Nagy-Fátra, vagyis 
a »maghegységek« között a poprádi, a liptói, a zsolnai, a turóci, a 
nyitrabányai stb. medencékben régóta ismeretesek az eocén üledé-
kei.” (Vitális I. 1939). 
     Már az 1917. évi földtani bejárásai alapján (lásd a „Szakvéle-
mény Kracsán és környékének szén-előfordulásairól és a liptói me-
dence esetleges szénkincséről”, Selmeczbánya, 1917. szeptember 
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22. MÁFGBA, T. 10137.) javasolta a medence nyugti felén Lisz-
kófalva – Likavka – Rózsahegy – Ludrófalva – Nagyselmec környé-
két felkutatni. 
     Az 1937. évi jelentésében a medence déli és keleti peremén, 
Dubrava – Kelecsény – Gótfalva – Fiacsice és Lubella határában je-
lez reménybeli szénelőfordulásokat. 
     Felismerte, hogy az „oligocénkori homokkő alól olyan meszes 
konglomerátum bújik ki, amelyben nummulinákat leltem, s így eo-
cén korukat kövületek alapján állapíthattam meg.” 
     A nummulinás fedőréteg alatt azonban ott rejtőzhet a fornai eo-
cén és paleocén, vagy ún. főtelepi szén, éppen ezért azt javasolta, 
hogy Dubrava–Lubella között mélyítsük le az első fúrást a feltéte-
lezett eocén széntelepre. 
     „1917. év óta már be is igazolódott, hogy husz év előtti feltevé-
sem helyes volt legalább is abban az értelemben, hogy a fornai eo-
cén szén tényleg ki van fejlődve. Az 1936. évben ugyanis felismer-
tem, hogy a Hernádvölgyi Magyar Vasipar R. T. által diszkreditált 
és a handlovaiak által 2900 – 3000 kalóriásnak vélt és fejtésre 
érdemetlennek minősített lignit valójában 6200 kalóriás fornai eo-
cén szén.” 
     Az 1936. évben javaslatára a Handlovai Kőszénbánya R. T. meg 
is kezdte az általa megjelölt községek határában a szénjog-szerzést, 
és bizonyára ez indokolta meg a liptói medence további  községei-
ben is mások részéről a szénjog-szerzést. 
     Megemlíti, hogy „két kérdés vár eldöntésre 1. ki van-e fejlődve 
a liptói medencében kelet, dél és nyugat felől a fornai szén minde-
nütt és 2. ott rejtőzik-e az alatt, úgy mint Németegyházán, és az esz-
tergomi szénmedencében a Kecskés-hegy, meg a Borókás-hegy alatt 
a 12 m vastag paleocén főtelep is?” 
     „Az utóbbi esetben óriási eocén és paleocén medencéről van 
szó, amely kiterjedésében meghaladja a zsilvölgyi medencét.” 
 

1938 
 

     1938.10.14., péntek. 
     Tárgyalás Roth-tal: a Felvidék szénelőfordulásairól. Elnök is be-
jött, s kért, hogy foglalkozzunk a dologgal: 
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     1.Csákányháza, 2. Ragyolc – Fülek bazaltterület, 3. Romhány, 
4. Kis- és Nagy Kürtös andezittufába fúrni, 5. Részemről Párkány-
nána felsőoligocén–eocén szénterület. Nem mondtam meg: 1. Han-
gony eocén, 2. Nyitra eocén. 
 

 
 

Dr. Vitális István (1871-1947) 
 

     1938.10.15., szombat. 
     „Jelentés a magyar Felvidék feltárt és feltárásra váró szénelő-
fordulásairól.” Budapest, 1938. október 15. MÁFGBA, T. 9891. 
     Róth Flóris főtanácsos, központi bányaigazgató úr felhívására 
jelenti, hogy a Felvidék visszacsatolni remélt területén a következő 
helyeken vannak feltárt vagy feltárásra váró szénelőfordulások: 
     I. Szlovenszkó felől: 
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     1.Csákányháza, 2. Ragyolc–Fülek, 3. Romhány-puszta, 4. Tor-
nalja, 5. [Nagy]Kürtös – Palojta – Sztracin – Óvár – Kishalom, 6. 
Ipolyság – Felsőtúr, 7. Szob – Párkány – Magyarszőgyén, 8. Ghy-
mes – Zsély. 
     II. Ruszinszkó felől: 
     9. Sátoraljaújhely – Csörgő – Toronya, Regmec. 
     10. Ungvár – Munkács – Huszt. 
     A felsorolt helyeket röviden ismerteti. 

 

     „Jelentés 1. Egyházasbást, 2. Óbást – Sőreg – Csoma – Béna – Ra-
gyolc reménybeli szénelőfordulásairól.” Budapest, 1938. decem-
ber 10. MÁFGBA, C. VI. 37. 
     A Salgótarjántól északra elterülő községek területén levő re-
ménybeli szénelőfordulások közül megemlíti, hogy 
     1. A Medves-plató egyházasbásti részének a nyugati határa kö-
zelében a RIMA, a bazalttakarót átfúrva, a külszín alatt 82 m mély-
ségben 3,8 m vastagságban harántolta a széntelepet. 
     Indokolt a Medves-plató egyházasbásti részére a szénjogokat új-
ból megszerezni, így ott mi is megtalálhatjuk a széntelepet. 
     Az egyházasbásti rész legalább 300 ezer m2, így alatta, ha az 
egész terület pozitívus, 2 m szénvastagság mellett a reménybeli szén-
készlet 6 millió q. 
     2. Óbást, Sőreg, Csoma, Béna és Ragyolc községek határában 2 
olyan területrész van, ahol úgy, mint a Medves-platón, külszínen lát-
ható a széntelep riolit fekvője és bazalt fedője. 
     Alkalomadtán újabb bejárást javasol, és azt is meg kellene tu-
dakolni, hogy megszerezhetők-e a szénjogok, lehetőleg csak az em-
lített, bazalttakaróval fedett részre? 
 

     „Jelentés Fülekpilis szénelőfordulásáról.” Budapest, 1938. de-
cember 24. MÁFGBA, T. 9890. 
     Jelentésében beszámol arról, hogy az 1922. évben általa megte-
kintett nyugati táróban felvett „szelvény tanuúsága szerint a szenes 
telep vastagsága 1,24 – 1,46 m. A szén 3 padra oszlik. Az alsó pad 
szene átlag 35 cm vastag, de palás és elkovásodásra hajlik. A kö-
zépső pad szene átlag 30 cm vastag, gyenge minőségű és palás. A 
felső pad szene 50 cm vastag, helyenként jó minőségű fénylő bar-
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naszén, de elpalásodásra hajlik, s helyenként a tiszta szén 12 – 25 
cm-nyire vékonyodik el. A szén összvastagsága tehát a 3 szénpad-
ban együttesen 65–70 cm-re tehető.” 
 

* * * 
 

     Az itt leírtak is érzékeltetik azt a körültekintő figyelmet és sok-
oldalúságot, amelyet még az ilyen kisebb léptékű kutatások, illetve 
szakértések során is egy geológusnak érvényesítenie kell. 
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