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Dachsteinmész emeltetése korában képződött a rideg 
kőzetben s mely hasadékür a kőzet mállása és porlado- 
zása következtében s csepkőkéreg képződése által 
végetlenül lassan ment át a mostani alakba.

A tokodi sujtólég felrobbanása.
Bmimann Vilmostól?)

Benes Gyula úrtól, a pesti kőszénbánya és tégla
gyártársulatnak mint a tokodi barna kőszénbánya (Esz
tergom mellett) bérlőjének doroghi bányafelügyelőjétöl, 
1871-diki april hó 2-án, délelőtti órákban azon szomo- 
rító jelentése érkezett a vezetésem alatt álló budai 
bányakapitánysághoz, hogy april 1 -én délután 2 órakor 
a tokodi kőszénbányában sujtólég felrobbanása követ
keztében több munkás esett áldozatul.

Megdöbbenésem annál nagyobb volt, mivel a to
kodi barnakőszénbányákat, már 20 év óta ismervén, 
arról, hogy ott sujtólég valaha képződött volna, soha 
nem hallottam, nem olvastam semmit.

Kötelességem lévén ezen felrobbanás okainak ki- 
puhatolása és előirt nyomozásnak megtétele, készen 
állottam azonnali elutazásra a színhelyre, de üdvösnek 
tartám egy, a kőszénbányászatnak minden ágaiba ta
pasztalt szakértő véleményének megszerzését. Ezen 
szakértőt Péch Antal pénzügyministeri osztálytanácsos 
urban feltalálván, őt időközben hozzám érkezett Zsig- 
mondy Vilmos úrral, a kőszén és téglagyár igazgatóság 
tanácsosával megkerestük, kivel, miután ajánlatunkat szo
kott szívességgel elfogadta,még az nap délután 3 óra
kor a szerencsétlenség színhelyére siettünk. *)

*) Ezen czim alatt felolvasott B. V. tagtárs úr az 1871. évi május hé 
10-én tartott szakülésen egy közlést, mely a hivatalos jelentésének alapjául 
szolgál, és egy jelesen kidolgozott, a tokodi bányamivelést ábrázoló térképpel 
összeköttetésben állott. A  szerző úr engedelmével csináltam a kéziratából ezen 
kivonatot, és törekedtem a térképet a következő lapon levő ábra által némi- 
képen pótolni, a mennyiben ezen kivonat megértéséhez szükséges.

Bernáth,
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Estve érkezvén Doroghra —  Benes bányafelügye- 
lö úr rövid kihallgatása után — szükségtelennek mutat
kozott mind a bányának azonnali megjárása, mind pe
dig elöleges intézkedéseknek megtétele, mert egy részt 
az áldozatul esett és megsérült munkások már egytől 
egyig feltaláltattak; másrészt, mert a szükséges előin- 
tézkedések már a bányatisztviselők által lettek megtéve. 
Ennélfogva csak Esztergommegye központi főszolga
bíró urat a jövő nap közösen megkezdendő nyomozás 
felől értesítőm és őt megjelenésre megkerestem.

Hogy a sajnos esemény leírása könnyebben meg
értethessék, czélszerünek találom előbb a tokodi bányá
nak helyi- és üzemi viszonyairól szóllani.

A  tokodi eocáni képlethez tartozó barnakőszén 
nagyobb kisebb teknőkben telepedett le. Feküje ezen 
telepeknek juramész, fedüje pedig egy gyántás és kagy
lóval telt tályog, mely a levegővel érintkezvén könnyen 
szétbomlik és meggyűl.

A  teknőket kitöltő 5 —  6 öl vastagságú széntelep
nek —  mely szintesen fekszik —  csak felső 3 öl vastag 
része fejtetik le, az alsó 2— 3 öl vastag része, mely az 
előbbitől egy 2 lábnyi vastag édesvizi-mészköréteg ál
tal van elválasztva, mivel tisztátalan és igen palás, érin
tetlenül hagyatik. A  teknők azonban nem egy szintben 
feküsznek, és egymástól juramész-gerinczek által van
nak elválasztva.

A  mostan feltárva és művelésben levő „Schlepp- 
schachti“ , „Hosszú“ és „Einser“ teknők közül legmélyeb
ben fekszik a Schleppschachti, ettől nyugotra és két 
öllel magasabban van a Hosszúteknők, délkelet felé pe
dig 4 öllel magasabban fekszik az Einserteknö. Délnyu- 
gotra ettől mostan történnek az előmunkálatok egy uj 
nyereg alakú teleprész feltárására, melynek gerinczét 
a Reményvágat nyitá fel.

A  Schleppschachti teknönek legnagyobb része 
már le van fejtve, és az elhagyott és égő részek van
nak a járhatóktól tüzmentes töltések által elzárva.

Az Einsertek nőnek keleti és nyugoti szélei szintén
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ki vannak már fejtve, s mind a két oldalról a közép 
felé halad a fejtés oly módon, hogy a kifejtett szén 
ürege tökéletesen betöltetik, és ez által a meggyuladás 
hajlandó fedünek beomlása megakadályoztatik.

A  Hosszúteknö a legrégibb idő óta van műve
lésben. Északi és nyugoti szélen régi vájatokkal érint
kezik, melyek a sok helyen kitört és könnyen szerez

ze = az Einser-teknő középpontja.

S  =  a Schleppschachti-teknő középpontja.

H  h —  a Hosszú-tekő hossztengelyének iránya.

o B  A. —  a Brunner-akna.

o I G  —  az I  Gusztáv-akna.

o I I G  =  a II Gusztáv-akna.

o R  —  a Reményvágat kezdőpontja.

4, 6 és 7 =  a 4, 6 és 7 számú fúrlyok.



hető raktörecs hiányában elfojtani nem lehetett tűz mi
att végképen felhagyattak. Általában azonban az 
egész Hosszúteknő rendszeres lefejtés helyett számtalan 
nyilámokkal, melyek majd a fedü alatt majd a fekün 
vágattak, keresztül kasul van lyukgatva, s ezen nyilá- 
mak régebben raktörecs hiányában nyitva hagyatván, 
egyrészt a fedü leereszkedésére alkalmat szolgáltattak, 
más részt arra, hogy a hátramaradt szénoszlopok mind 
nagy nyomásnak vannak kitéve s a beomló gyántás 
fedővel együtt igen könnyen meggyúlnak.

Az említett okok miatt főképen a Hosszúteknő 
északnyugoti része van a tűzveszélynek kitéve s az itten 
levő használható szénoszlopok lefejtése, a fedü nyo
mása, és az égő részek közelsége miatt folytonos éber 
figyelmet igényel.

Ez okból a régi vágatokkal közlekedő nyilámok 
erősen bedöngött lösz-homokkal elzárattak, s hogy egy, 
minden elővigyázat daczára mégis kitörhető tűz az 
egész bányát ne veszélyeztesse a Hosszúteknő közepe 
táján egész szélességben kifejtetett a telep felső három 
öles szénrétege 5 — 10 ölnyi szélességben és teljesen 
berakatott törecscsel, csak a légvezetésre és szállításra 
szükséges nyilámok hagyatván nyitva, melyeket a nyu- 
goti részben kitörő tűz esetében könnyen elzárni lehetett. 
A  Hosszúteknő keleti részének északi szélén egy hasonló 
tüzgát készül.

A  tűzveszélyes régi vájátok hosszában rendsze
resen lefejtetik a felső telep és teljesen berakatik tö
recscsel, mely különösen e végre mély esztett aknákban 
és fúrlyukakban, a fölszin löszrétegeiből lebocsátatik.

E czélra használtatik az I. számú Gusztávaknán 
kivül még a 4. 6. és 7 számú fúrlyuk, melyek mind
egyike 15" átmérőjű. Ezen törecsaknák a telep fedüje 
alatt hajtott törecs-szállító nyilámokkal vannak össze
köttetésben, melyek segélyével részint vasúti, részint 
közönséges pallócsilékben szállíttatik a törecs a fejté
sekhez és pedig az I. Gusztávaknától a schleppschachti 
teknőbe, a 4. számú fúrlyuktól az Einserteknőbe, s a 6.
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és 7. számú fúrlyukaktól a Hosszúteknőben levő fejté
sekhez.

A  lefejtett szén szállítására szolgáló nyilámok 
vasúttal vannak ellátva, és összeköttetésben állanak a 
II. számú 40 ölnyi mély Gusztávaknával, melyen bizto
sító készülékkel ellátott kasokban történik gőzgép által 
a külreszállítás. Az egyes csillék 10 mázsa szenet tar
talmaznak.

A  légcsere a bányában minden mesterséges esz
köz alkalmazása nélkül a fölszinnel közlekedő aknák 
különböző magassága következtében önkéntesen tör
ténik, s főképen a Hosszúteknő nyugoti részében álló 
Brunnerakna által eszközöltetik, mely 61 öl mély, és 
torka 22 öllel fekszik magasabban mint a szállításra 
szolgáló II. Gusztávaknáé.

(Itt mutatta az értekező úr az említett térképen azon, majdnem 5oo 
ölnyi hosszú útnak különféle irányát, melyet a levégőnek a bányában át
futnia kell.)

A  léghuzam, a mint ezt a bánya megjárása alkal
mával tapasztaltuk, igen élénk, miről azon körülmény 
is tanúskodik, hogy ápril hó i-én közvetlen a robbanás 
után, mihelyt a szétrombolt légajtók helyre állíttattak, 
be lehetett hatolni a Hosszúteknőben történt szeren
csétlenség színhelyére, s mindazon munkásokat meg 
lehetett menteni, kik a robbanás következtében rögtön 
meg nem haltak.

Márczius hó végével a munkások létszáma 160 
volt; ezek közül 120 nappal és 40 ember éjjel dolgo
zott, és pedig: 80 ember a Hosszúteknőben, 20 ember 
az Einserteknőben, 40 ember a schleppschachti teknő- 
ben és 20 ember a fölszinen. April i-én szakmánylle- 
mérés lévén, a munkások mind a bányában voltak, 
akkor azonban, midőn a szerencsétlenség történt, a 
Hosszúteknőben foglalkozó mintegy 60 munkás szak- 
mányai már meg voltak határozva, s a munkások ki
szállottak, kivéve azokat, kik némely helyek kitöltésével, 
törecs-szállítással és takarítással megbízva valának; 
ezeknek legnagyobb része a szerencsétlenségnek áldó-
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zata lett, mely ha egy-két órával előbb történik, az 
egész személyzetet megsemmisíthette volna.

A  szakmány - átvétellel foglalkozott bányatiszt, 
Wunderle Nándor, az altisztek, valamint a kihallgatott 
munkások mind egyenlően, határozottan állítják, hogy 
délben a szakmány-lemérés alkalmával a Hosszúteknő 
legnyugotibb részében sem lehete egy közeledő veszély
nek legkisebb jelét is sejteni, a léghuzam oly élénk volt, 
mint máskor, a lámpák úgy égtek mint rendesen, nem 
érzett semmi füstszag, s mindnyájan a legteljesebb biz
tonság érzetével végezték munkájukat, mert bár gyak
ran megtörtént, hogy a Hosszúteknőben, főkép nyugoti 
részében, a régi felhagyott vájatokból fejlődő füstös és 
fojtó légnemekkel kellett küzködniök, de ezt szaga és 
a lámpa égésére alkalmatlan volta miatt jól előre észre 
lehetett venni. Ily féle előjelek hiányában tehát egészen 
bizton lehetni véltek, mert a legrégibb munkások sem 
emlékeztek arra, hogy e bányában valaha gyúlékony 
léget tapasztaltak volna.

April hó i-én délután nehány perczczel 2 óra 
után a főlszinen a szállító akna torkánál foglalkozó 
munkások a II. Gusztávaknából többször egymásután 
nagy erővel kitóduló szélrohamok által lepettek meg. 
Ugyanezen időben a Brunneraknából egy sötét füst
felhő emelkedett fel. E jelekből gyanítván, hogy a 
bányában szerencsétlenség történt, Hanák Mátyás hat 
emberrel azonnal leszállóit a bányába. Ugyanezen idő
ben Wunderle bányatiszt, ki ugyanezen nap a szak
mány lemérésével foglalkozván és ezt a Hosszútek- 
nöben bevégezvén, már az Einserteknőben kezdette 
meg működését Ihring munkásnak műhelyén. Itt érte- 
sittetett a felől, hogy valahol tűznek kellett kiütni, a 
bányában, mert a schleppschlachti teknőben nagy füst
szag érezhető. Egyszersmind azon vájárok, kik a 4 
fúrlyuk mellett foglalkoztak, oly jelentéssel keresték fel 
a bányatisztet, hogy ők erős szélrohamot éreztek, mely 
lámpájukat eloltotta s őket majdnem feldöntötte.

Ezen jelentések következtében Wunderle bánya



tiszt a schleppschachti, Schautz altiszt pedig a Hosszu- 
teknőbe sietett, hogy a jelzett tünemény okát fel
keressék.

Mivel a schleppschachti teknöben minden rendben 
találtatott, Wunderle bányatiszt szintén a Hosszuteknő 
felé indult a szállító nyílómon, hol a bányairnokkal a 
fölszinröl leszállóit munkásokkal találkozott, kik két 
megsérült de még élő csibészt vittek kifelé.

A  Hosszuteknő szállító - nyilámában közvetlen az 
első légajtó mellett három csibészt lepett meg a rob
banás kik közül Fúrtak István csak igen kévésé sérült 
meg, s minden segítség nélkül maga kiszállhatott. Ez 
vallomása szerint a csibét tolván, rögtön nagy légnyo
mást érzett és erős zúgást hallott, s visszatekintve a 
tüzeslég közeledését látván rögtön leborult s arczát a 
porba rejté. Az utána jövö két társát a tüzes levegő 
állva lepte meg. A  csibék a légroham által előre tolat
tak, s a sínek közül kidobattak, a közelben levő légajtó 
is kiszakíttatott sarkáról s feldöntetett.

Midőn Wunderle úr ideérkezett, alig 15 perez 
múlva a robbanás után, a fris levegő már teljes erővel 
vonult úgy mint rendesen a Brunner-akna felé és a lég
ajtó helyreállíttatván, azonnal előre lehete hatolni.

(Ezek után mutatta az értekező úr a térképen, hogy a bánya mely 
pontain találtak szerenesétlenűlt embereket s miféle állapotban, nem különben 
előadta, hogy raiféleképen hatott a felrobbanó sujtólég pusztító ereje a bánya 
egyes helyeire, továbbá, hogy mely bányatisztek s miként vezették a men
tőmunkát.)

April hó 2-án reggel félhétre ismét Benes felügyelő 
úr vette át a vezényletet, s bizonyosságot szerzé ma
gának, hogy a feltalált sérülteken kívül senki sem hi
ányzik, az omlások mind feltakaríttattak és a megsérült 
kötések kijavíttattak. Tehát a bányának^ismét járhatóvá 
tételére, s a sérültek kivitelére 16 órai megerőltetett 
munka kivántatott.

Ekkor azon négy nyilám, mely a Hosszuteknő 
közepén levő tüzgáton keresztül a nyugoti vájatokkal 
közlekedik, deszkákkal könnyen elzáratott, s csak April 
hó 3-án nyítatott ismét meg, hogy a vizsgáló bizott
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mány a robbanás színhelyét megtekinthesse. A  bizott
mány jól messzire hatolhatott előre (az ábrán //-val 
jelölt .pontig), a tovább haladást éjszaknyugot felé 
azonban a levegő bágyadtsága meggátolta. Megszem
léltettek a tüzdugacsok helyei, melyeknek porszerü 
a.nyagát a robbanás szétszórta annyira, hogy nyoma 
is alig látszott.

Miután csak a dugacsok körül volt nagyobb rom
bolás észlelhető, igen valószínű, hogy itt történt a fel
robbanás. E dugacsok mögött fekvő régi evésekben 
kellett a gyúló légnek képződnie, mely a szakértő úr 
véleménye szerint, nagyobb mennyiségben a járható 
nyilámokba benyomulva, alkalmasint egy munkásnak 
lámpájától*) robbant fel, s visszahatván a régi vája
tokba is, a dugacsokat kinyomta és szétszórta. Hogy 
nemcsak egyetlenegy fölrobbanás történt, tanúsítják a 
munkások, kik mindnyájan többször egymásután gyor
san következü suhogást és zúgást hallottak, mint szélső 
jeleit az egymás után következő többszörös robba
násoknak.

Mi már most a felrobbanás okát illeti, semmi két
ség sem lehet az iránt, hogy az April i-én történt 
szerencsétlenség, gyúlékony lég felrobbanása által okoz- 
tatott. Mert halva talált 14 ember között 5 el volt égve, 
7 kevéssé megégve, (alkalmasint a fojtó légben lelte 
halálát,) kettőnek hullája találtatott omladék alatt. A  
halottak mindnyájan azon helyen találtattak, a hol épen 
foglalatoskodtak; egyik sem volt oly helyzetben, mely
ből azt lehetne következtetni, hogy a közelgő veszély
ről tudomása lett volna és az elől menekülni kívánt vol
na, egyiknek arczából se látszott a kínszenvedésnek ki
fejezése ; valószínű e szerint, hogy imndnyájan rögtön 
halállal múltak ki. A  súlyosan sérül t4 ember, kik élve 
vitettek ugyan ki a bányából, d e másod és harmad 
napra meghaltak, valamint a könnyen sérült 5 ember

*) A  tokodi kösz. én bányában nem alkalmaznak, de soha nem is használ
tak biztosító lámpákat, hanem csak szabad lánggal égő közönséges bánya 
lámpákat.



is, mindnyájan égő láng által sérültek meg. Ezek sze
rint tehát határozottan lehet állítani, hogy a szerencsét
lenség, csak gyúlékony lég felrobbanása által okoz- 
tatott.

A  gyúlékony légnek mikénti képződéséről és minő
ségéről bizonyost állítani nem lehet. Csak annyi bizo
nyos, hogy a járható s nyitva levő nyilámokban nem 
képződött, mert ott semmi ok nem létezett ily gáz-kép
ződésre, ennélfogva tehát csak a felhagyott s több he
lyen égő régi vájatokbán keletkezhetett a tökéletlen 
égésnél és lepárlásnak egy oly képződménye, mely ele
gendő mennyiségű fris levegővel keverve, durranó ké
pességet nyert. Valamely ismeretlen ok, talán a régi 
vájatok fedőjének nagyobbszerü beomlása kinyomhat
ta ezen gáznak egy részét valamely hasadáson a nyitott 
nyilámokba, hol a levegővel összevegyülve a munká- 
soklámpáján meggyűlt.

Az előrebocsátottakban elmondván az általunk lát
tákat és vizsgálás által kideritetteket, melyekből kitű
nik, hogy a szerencsétlen munkások megmentésére min
den a mi lehetséges volt a legnagyobb erélylyel és ön- 
feláldozással hajtatott végre, egyszersmind kellemes 
kötelességemnek tartom kiemelni, hogy ezen szerencsét
lenség sem a bérlőtársaság, sem a tisztviselők és fel
vigyázók mulasztásának, sem pedig a munkások köny- 
nyelmüségének avagy hanyagságának, sem bárki rósz 
akaratának tulajdonítható, hanem egyedül a balvéletlen 
sajnos következménye.

Arra nézve, mily elővigyázati rendszabályok alkal
mazandók, hogy ily szerencsétlenség többé ne történ
hessék, a szakértő véleménye, melyet én is osztok, oda 
járul, hogy : i-ször a Hosszúteknö északnyugoti részén 
egész szélességében már elkészített ugyan, de négy he
lyen nyitva hagyott tüzgát tökéletesen elzárattassék. 
Ámbár ezen intézkedés által a még tovább északnyugot 
felé meg levő kőszénoszlopok fejtése felhagyatik, mégis 
azonnal foganatosíttatott. 2-szor. Hogy a Hosszúteknö 
északi oldalán szintén egy tüzgát készíttessék, mire
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nézve a kőszénoszlopok az északibb szállító nyilámtól 
kezdve, a törecsszállitó nyilámokig lehető gyorsassággal 
lefejtendők és törecscsel berakandók leendnek. Ezen 
intézkedés által a Hosszúteknönek északi és északnyu- 
goti része egy körülbelöl io ölnyi szélességű tüzgáttal 
az égő telektől tökéletesen lesz elzárva s mint remény
iem, az égő telkekben netalán újból képződő sujtólégnek 
átszivárgását és ennek folytán felrobbanását lehetlenné 
fogja tenni.

Végre megemlitendőnek vélem még azt is, hogy a 
köszénbánya és téglagyár társulat, tekintettel azon 
készségre, melylyel bányamunkásai a szerencsétlenültek 
felkeresésében fáradhatlanúl működtek, és szem előtt 
tartva a hátramaradt özvegyeket s szülőket, egyrészt 
buzdításul, másrészt némi enyhítésül, teljes elismerést 
érdemlő bőkezűséggel munkásait megjutalmazta, és a 
hátramaradtakat a társládai alapszabályok értelmében 
járó nyugdijakon kívül részint mindjárt kielégítette, 
részint pedig ióévig  tartó évi pénzsegélyekkel látta el.

Vegyesek.
A  m. kir. földtani intézet ez idei fölvételeinek terve

zete következőképen van m egállapítva. A  fö lvételek k i
terjednek azon területekre, m elyek közvetlenül csatlakoz
nak a múlt évben fölvettekhez, m ég pedig-: x) a B akon y
ban folytatandó fö lvételek két osztály á ltal fognak lóte- 
síttetni, az egyikn ek vezetésével Boeckh János geo ló g  úr 
bizatik m eg, k i a B akony legn yugotibb nyúlványaiban, 
K eszth e ly  vidékén fog m űködni; a m ásodik osztályt P á v a y  
V ájn á  E lek  geo ló g  úr vezeti, ki Tolna m egyében vég- 
zendi a fölvételi m unkálatokat, k ik  m ellé R o th  Lajos 
gyakorn ok van rendelve; összesen a katon. törzskari tér
képeknek 18 lapján. 2) Hofmann K á ro ly  főgeológ úr 
N agyb án ya vidékén és Mármarosban folytatandja a földt. 
fölvételeket, azon területen, m elyen a rendkívüli fontos
ságú sóbányák va n n ak ; miért is a marm. szigeti bánya
igazgatóság részéről e g y  bányatiszt fog  Hofmann úr m ellé 
rendeltetni résztveendő az ottani felvételekben. E  területen 
9 lap fölvétele van tervezve.

3) E rdélyben az ország délkeleti részén, körülbelül 
40 □  m értföldnyi terület lesz felveendő, m ely m unkával


