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Jó szerencsét!
Ünnepek évfordulóján ismét ünnepi számmal lépünk olvasó közönségünk elé. 

Hogy lerójjuk hálánk és köszönetünk adóját azon lelkes támogatásért és azon rokon- 
szenvért, a melyben a lefolyt év alatt oly bőven részünk volt.

A mire becsületes munkával törekedtünk, bátran merjük állítani, elértük: a bá
nyásztársadalom magáénak vall bennünket. Mi pedig egybeolvadtunk á bányásztársada
lommal. Egybeolvadtunk munkánkkal, irányunkkal, törekvésünkkel.

Mi adja meg munkánk belértékét? Mi képezi célját és irányát? Mindig az a köz- 
gazdasági meggyőződés, hogy a bányászat képezi az ipar alapját. Ez a közgazdasági 
igazság kell, hogy utat törjön magának a nemzet gazdasági közvéleményében. De váljon 
van^e nálunk gazdasági közvélemény?

Milyen mértéket alkalmazzunk, hogy erre a kérdésre komoly tárgyilagossággal, a 
tények alapján válaszolhassunk? Vegyük zsinórmértékül az iparilag nálunknál előhalad- 
tabb államok viszonyait? Ha ezekre az irigyelt viszonyokra alapitanók- válaszunkat, azt 
kellene ridegen és sajnosan mondanunk, hogy hazánkban még gazdasági köz
vélemény nincs. De nem szabad ily megtévesztő alapból kiindulnunk. Saját 
viszonyainkat kell mérlegelnünk. Ezek ismerete pedig azt mondja, hogy igen is 
abban az irányban haladunk, azon az utón megyünk, amely megteremti nálunk 
is a gazdasági közvéleményt. Saját munkánkból merjük ezt bátran állítani. 
Bányászati életünk legjobbjai sorakozták mellénk, hogy értéket, becset adjanak munkánknak. 
Ok, a bányászat elismert vezérei, segítenek bennünket úttörő munkánkban és ők, akik 
megteremtették a hazai bányászatot, megteremtik velünk azt a gazdasági közvéleményt 
is, amely az ország javára ismerni és elismerni fogja, hogy a bányászat képezi az ipar 
alapját és ennélfogva az államhatalom egyik legfontosabb feladata a bányászat emelése. 
Erre törekszünk. Erre a munkára kérjük a magyar bányásztársadalom támogatását és 
Istentől sok j6 szerencsét!

Magyarország bánya- és kohóipara 1908-ban.
Irta  :Dr. Wahlner Aladár m in. ta n ác so s , a  pénzügym inisztérium  b á n y a h a tó ság i osz tá lyában .

Bányászati és kohászati viszonyaink 1908. évi 
alakulásának általános tájékoztatás céljából eszkö
zölt összefoglaló ism ertetése m indenekelőtt a bányá
szat és kohászat által közvetített nemzeti értékfor- 
galombaíi beállott nagyobbm érvű növekedésre kell 
utalnom, mely növekedés a legközvetlenebb fok
m érője és m agasságm utatója bányaiparunk fejlődé
sének.

Ez az értékforgalom  1908-ban az előző évi 
128,900.637 koronával szemben 145,370.243 koronát 
képvisel. A növekedés 16,469.606 K, ami 12'8o/0-nak: 
felel meg. Ily nagy lépéssel m ég egy évben sem 
m ent bányaiparunk előre a terjeszkedés és fejlődés 
terén.

Harm inc évvel ezelőtt a termelés összesített 
pénzértéke m ég csak 35 milliói koronát képviselt, 
s kerek 100 millió értékforgalom m al lépett be bánya- 
iparunk a XX. évszázadba, kilenc évvel (ezelőtt. A 
30 év  előtti értékforgalom  tehát ma m ár több mint 
m egnégyszereződött s az utolsó évtized kezldő és 
végső eredményei is közel 50o/o szaporulatot m utat

nak, habár az uj évszázad első éveiben bánya- és 
kohóiparunk is erősen érezte annak a nyomasztó 
depressziónak kedvezőtlen kihatását, mely akkor a 
társadalom  gazdasági életének minden ágazatára 
ólomsulylyal nehezedett.

A fejlődjés évek óta és állandóan a legnagyobb 
közgazdasági jelentőségüT" művelési ágak^. t. i. az 
ásványszénbányászat és a vasbányászat" s vaskohá
szat körében ölt nagy arányokat; ő s i  f é m  b á n y á 
s z a  t u n k  e l l e n b e n  s t a g n á l ,  r é s z b e n  v i s z -  
s z a f e j 1 ő d i k, s csak elvétve tűnik fel helylyel- 
közzel egy-egy biztató jelenség, mely á fém bányá
szat egyik-másik művelési ágában az ujraébredés 
reményével biztat.

így legújabban a rézbányászat az, mely iránt 
a tőke érdeklődése erősen fokozódik, úgy, hogy 
az eddigi mozgalmak után ítélve, igen valószínűnek 
látszik az a föltevés, hogy országunknak rézércek
ben való ism ert gazdagsága nem fog érintetlenül 
holt kincsként feküdni a föld gyom rában.

A bánya- és kohóterm elés kereken 145 millió
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koronát kitevő értékéből 80*7 milliót az ásvány
szénbányászat állított elő, miből 61 75 millió korona 
a barnaszénbányászatra, 12*79 millió a feketeszén- 
bányászatra, 2 06 millió a brikettgyártásra és 4*11 
millió korona a kokszgyártásra esik. H a pedig az 
egész szénterm elést nyers állapotban értékeljük, 
vagyis a brikett- és a kokszgyárak üzleti eredm é
nyeit tekinteten kivül hagyjuk: akkor az ásványszén
bányászat által közvetített értékforgalom  78 65 millió 
koronát tesz ki, ami az összesített értékforgalom  
54-2o/o-áíiak felel meg.

V askohászatunk pedig 43*56 millióval vesz 
részt a 145 millió korona összesített értékforga- 
lo m b an ^am i kereken 30<>/o-os részesedést jelent. 

M inélfogva a művelési**ágaknak az értékforgalom 
ban való részesedését röviden akként jellemezhetjük, 
hogy az összérték négyötöd részét adja a szénbányá
szat, illetve vaskohászat és csak egyötöd rész esik 
a többi művelési ágakra.

Az egyes bányászati ágak.
Ezek előrebocsátása után vessünk egy futó pillan

tást az egyes bányászati ágak viszonyainak múlt évi 
alakulása és az elért eredményekre.

Szénbányák.
Barnaszén-bányáink,

Barnaszén-bányáink együttvév^.71,514.724 q szenet 
termeltek, 5,389.221 q-val többet, mint az előző évben, 
a termelés pénzértékénél ellenben az állandóan kedvező 
szénkonjunktura folyományaként 9,690.000 K növekedés 
mutatkozik, miután az évi barnaszéntermnlés pénzér
téke 52,850.000 K-ról 62,540.000 K-ra ^emelkedett.

Szénbányavállalataink törekvése az egész vonalon 
a termelés fokozására irányul, a mi természetszerű kö
vetkezménye az egész éven át tartósan fennállott szén
keresletnek.

A munkáshiány mindenütt, tehát e ^művelési ág 
körében is határozottan csökkent, főleg az év második 
felében, de azért helyenkint még imnjdig nagyon érez
hető volt, különösen a Zsilvölgyben, ahol a kincstári 
snzéakció nagyobb munkaerőt kötött le, s ahol az üzem
ben lévő bányamüvek az erőforrás tekintetében a vidék 
benszülött lakosságára nem támaszkodhatnak.

A barnaszénbányamunkások létszáma 5139 főnyi 
növekedéssel 41.259-re emelkedett. Az átlagos évi tel
jesítmény megint visszaesett, még pedig 1830 q-ról 
1730 q-ra, amit legalább részben kétségkívül annak kell 
tulajdonítanunk, hogy még mindig oly munkáskezek is 
alkalmazást találtak a szénbányászat körében, melyek a 
bányamunkához megkivántató gyakorlatra még nem, 
vagy nem a kellő mértékben tették szert.

Barnaszénbányászatxink nagyobb arányú föllendü
lése tudvalévőleg a legújabb keletű; különösen a két 
utolsó esztendő állandóan kedvező konjunktúrája lendí
tett nagyot a fejlődésen. A termelés fokozásához szük
séges munkaerő azonban nem állott rendelkezésre. Élénk 
toborzás, valóságos hajsza indult meg a munkáskezek 
után. Ily körülmények között nem csoda, ha sok ava
tatlan elem is bekerült a bányába.

S minthogy a vállalatok törekvése a termelés 
lehető fokozására irányult: a termelés forszirozásában 
és a sok gyakorlatlan munkáskéz alkalmazásában kell 
egyik főokát keresnünk ama kedvezőtlen jelenségnek, 
hogy a balesetek statisztikája a barnaszénbányászat kö
rében évről-évre sötétebb képet mutat. Két év előtt itt 
minden 131-ik embert ért súlyos vagy halálos baleset 
(ez a viszonyszám a teljes létszámra van vonatkoztatva), 
a tárgyi évben ez a szám már 112-re esett le.

Ami az egyes barnaszénmedencék viszonyainak 
legújabb alakulatát illeti, a fejlődés képe a termelési 
adatok összehasonlításából vehető ki legjobban:

M edencze 1907. év i term elés 1908. évi te rm elés

Salgótarjáni 14,447,790 15.726,999 q
Esztergomi 4,096.141 4,484.301
Sajómelléki 10,262.048 11,710.903
Zsilvölgyi 13,754.430 14,879.161
Tatavidéki 13,310.000 14,713.000
A többi 10,255.086 9,940.360 „

Tehát elüljár a termelés növekedésében a sajó- 
völgyi szénvidék, a hol a szénszállítás már pár év óta 
fokozatos fejlődésben van. Múlt évi növekedés: IV4 
millió q.

A kedvező konjunktúra ösztönző hatása alatt a 
salgótarjáni medencében megtelepedett két nagy válla
latunk is IV4 millió q-val többet termelt.

A Zsilvölgy 1*1 millió többtermslése igen nagy
arányú, 2600 főnyi munkásszaporitás mellett éretett eJ. 
Nem szabad azonban figyelmen kivül hagyni, hogy az 
ottani kincstári bányászat ujrafeivételénél igen sok külső 
munkásra volt szükség a külünböző telepítéseknél, az 
1328 főnyi zsilvölgyi kincstári munkások zöme tehát 
nem a széntermelő munkánál volt foglalkoztatva.

A tatavidéki szénmedencének mindössze 12 éves 
bányászata a termelés tekintetében már csaknem utol
érte a Zsilvölgyet, az utolsó évi növekedés itt 1*4 mil- 
q. A medencze kedvező földrajzi fekvése és széngaz
dagsága elég biztosíték arra nézve, hogy az ottani 
szénbányászat még nem jutott el a fejlődés tető
pontjára.

A tűz- és vizveszélylyel küzdő s ezen tényezők 
hatása folytán a fejlődésben erősen hátráltatott eszter- 
gomvidéki szénmedencze is 0*4 millió q-val többet dobott 
a piaczra, mint az előző évben.

A barnaszénnek a termelés helyére viszonyított 
métermázsánkénti átlagos egységára 79‘9 f-ről 87*4 f-re 
emelkedett; s azt tapasztaljuk, hogy az átlagos egységár 
már több év óta évente átlag 8 f-rel emelkedik. Leg
kisebb az átlagos egységár a nagybányai bányakapi
tányság kerületében (bodonosi szénmedence) t. i. 48 f 
és legnagyobb az oraviczai kerületben: 121 f.

Fekete szénbányáink.
Fekete szénbányáink termelése 9490 (+1140) főnyi 

munkáslétszám foglalkoztatása mellett 12,104.417 q 
16,116.025 K értékben. A termelés mennyiségénél tehát a 
munkáslétszám jelentékeny emelkedése dacára — 637.178 q 
visszaesés mutatkozik. Ennek legfőbb okát a pécsvidéki 
hosszantarló általános munkás-sztrájkmozgalomban kell 
keresni. A termelés pénzértéke azonban a kisebb ter
melés mellett is 1,394.813 K növekedést mutat, mert a 
termelés helyére vonatkoztatott méterir.ázsánkénti átla
gos egységár 116 f-ről 133*2 f-re emelkedett.
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A délmagyarországi* feketeszénbányák üzeme stag
nál, de a Szab. o.-m. államvasuttársaság bányászatánál 
a múlt évi statisztikai monográfiámban méltatott nagy 
beruházási és kifejlesztési programmnak végrehajtása 
immár megkezdetett, a minek hatása a termelés meny- 
nyiségénél is már legközelebb észrevehető lesz.

A feketeszénből 2,284.248 q-t, a barnaszénből
1,169.731 q-t dolgoztak fel a bányatelepeken lévő koksz- 
és brikettgyárak és termeltek 1,419.544 (+444.768) q 
kokszot 4,104.830 K értékben és 1,091.786 (-456.046) 
q brikettet 2,064.240 K értékben.

Az állami szénakció hatása a szénpiac ellátásánál 
még észrevehetően nem mutatkozott, ami különben 
nagyon természetes, mert hiszen az 1908. év a szén- 
akció tulajdonképeni megindításának az esztendeje, s 
mint ilyen, jobbára a bányaüzemek megindítására vonat
kozó előkészületek közt telt el. De hogy mily nagy 
.arányokban indult meg az állami szénakció, azt a kincs
tári szénbányamunkásoknak 1998-ról 4228-ra történt fel- 
szaporítása is eléggé jelzi.

A mi külkereskedelmi forgalmunk mérlegét az 
ásványszén és más ásványi égő anyagok tekintetében 
illeti, ez természetesen az 1908. évben is erősen passzív 
ugyan, de a behozatal a feketeszénnél jelentékeny visz- 
szaesést, a koksznál pedig jelentékeny emelkedést mutat.

Feketeszénbehozatalunk ugyanis 1908-ban 263,133 
q kivitel mellett 21,575.224 métarmázsát tett ki az előző 
évi 25,911.449 métermázsával szemben, a visszaesés 
tehát 4,386.225 q ; de — mint tudjuk az 1907. évi 
nagymérvű behozatal nemcsak a tényleges szénszükség- 
fedezésre, hanem nagyobb mennyiségű szénkészletek 
felhalmozására is irányult, a minek létesítésével néhol 
a szénszükséglet biztosításának célzatával, másutt pedig 
spekulativ célzattal az 1906. évi télszaki nagy szénhiány 
szolgáltatott indító okot.

A barnaszénnél és lignitnél 3,036.508 q-ról 2,566.334 
q-ra esett a behozatal, de a kivitelünk is 3,081,832 q-ról 
2,792.461 q-ra esett vissza.

Ellenben a kokszbehozatal az előző évi 3,899.856 
q-val szemben 5,098.28 q külön említésre sem méltó 
csekély (81.813 q) kivitel mellett.

Vasbányászat és vaskohászat.
Áttérve a másik nagyjelentésü művelési ág, a vas- 

bányászat és vaskohászat viszonyai alakulatának vizs
gálatára: úgy a vasbányászatnál, mint a vaskohászatnál 
nagyobb termelési szaporulattal találkozunk, habár a 
vaspiac helyzete az egész év folyamán nem volt állan
dóan és egyenlően kedvező. A hazai vasmüveknek az 
1907, év végén fennállott bő foglalkoztatása átnyulott a 
tárgyi év elscj hónapjaira i s ; s kedvezően befolyásolta 
a magánvasipar helyzetét még az a körülmény is, hogy 
az állami vasművek a forgalmi akádályok megszünteté
sére és a vasúti felépítmények kiegészítésére irányuló 
fokozottabb tevékenység következtében a másnemű vas- 
szűkségletek fedezésében csak alárendelt mértékben 
vehettek részt.

Az év második felében a vaskereslet lényegesen 
megcsappant. A kereskedések és gyári raktárak az előző 
év viszonyaival számolva, már előzőleg nagyobb kész
leteket szereztek; minek következtében, valamint az őszi

hónapokban bekövetkezett nemzetközi bonyodalmak és 
háborús kilátások hatása alatt, a mi a gazdasági élet 
legtöbb ágazatára bénitólag hatott, az év vége felé a 
vasművek foglalkoztatása már alatta maradt termelő- 
képességüknek.

Vaskőbányáink 12.346 (+  1834) munkás foglalkoz
tatása mellett 19,364.074 q "vasércet termeltek, közel 3 
millió q-val többet, mint az előző évben, de a nyers, 
illetve pörkölt állapotban kivitt vaskő mennyisége 
(7,270.000 q) is egy millió q-val növekedett.

Vasbányáinknak 1908-ban már nem kellett mun- 
káshiánynyal küzdeniök; de sőt jelentékenyen szaporít
hatták a munkágállományt. Csak igy volt lehetséges a 
jóval nagyobb érctermelés elérése.

Körülbelül egy évtized óta vasérctermelésünk 
mennyisége állandóan 16 millió q körül mozgott s csak
1908-ban jelentkezik először 3 millió q-nyi nagyobb 
mérvű növekedés.

A finomításra szánt nyersvastermelésünk mennyi
sége 5,055.591 q, +  824.253 q-val több, mint az előző 
évben, a nagyolvasztókból előállított vasöntvények ter
melésénél (Í74.148 q) is vagy 3000 métermázsányi 
növekedéssel találkozunk.

Vaskohászatunk legnagyobb eseménye a Rima- 
muránysalgótariáni vasmű részvénytársaság ózdi két 
koksznagyolvasztéjának üzembehelyezése. Ez a két ke
mence 1908-ban 836.374 q-val járult hozzá az ország 
nyersvastermeléséhez.

A nyersvasra vonatkozó külkereskedelmi mérle
günk a két utolsó esztendőben következőleg alakult:

/. Behozatal: 
k o r o n a  é r t é k b e n  

Öntő nyersvas 430.540 (353.930) q 3,639.739 (3,623.391) 
Tükrös vas 257.325 (18.159) „ 3,374.171 (683.858)
Frissített nyersvas. 55.829 (55.718) „ 475.957 (512.605) 
Ferrosilicium 18.773 (21.877) „ 482.362 (634.433)
Ferromangán. . . 45.842 (40.050),, 1,378.170 (1,602.000) 

Összesen 808.309 (519.734) q 9,350.399 (7,056.287)

//. Kivitel:
Öntő nyersvas 51.651 (67.430) q 485.519 (660.814)
Tükrös v as . 105 (210)„ 1.386 (2.840)
Frissített nyersvas 9.139 (12.650),, 103.607 (116.380)
Ferrosilicium — — —
Ferromangán . . . __— ^  —

Összesen 60.895 (80.280) q 590.512 (780.034)

A nyersvas métermázsánkinti egységára 7.79 K-ról 
7.91-K-ra, a vasöntvényé pedig 19.57 K-ról 20.44 K-ra 
emelkedett.

F émbány ászatunk.
Nemesfémek.

Nemesfémbányászatunk (arany, ezüst), melynek 
eredményére a bányák telérviszonyain kivül különösen 
a tömegtermelés kifejlesztése és az érckészités tökéle- 
tesitése gyakorol befolyást, a termelés tekintetében me
gint csak visszaesést mutat, habár a technikai berende
zések tökélyesbitésére a meglévő vállalatok állandóan 
gondot fordítanak.

Az aranytermelés 3500*4 kg.-ról 3288*8 kg.-ra és 
az ezüsttermelés 12.694*6 kg.-ról 12.611’8 kg.-ra esett le.
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Atanytermelésünk 1906-ban kulminált 3737*5 kg.- 
m al; azóta állandóan hanyatlóban van.

Az 1908. évben a kincstári bányák 930*3 kg. ösz- 
szes termelése az előző év eredményéhez képest 125*9 
kg. növekedést mutat, ellenben a magán aranybányák 
termelése 2695*9 q-ról 2358 4 q-ra esett le.

A selmecvidéki fémbányászat kedvezőtlen viszo
nyaiban még nem mutatkozik javulás, ellenben tartósan 
kedvezőek az aranybányászat viszonyai a nagybányai 
kerületben.

A termelés zömét adó erdélyrészi aranybányászat 
is hanyatlóban van. A kisipar jellegű bányászat ott 
ujabb időben szegényebb telérközökre van utalva s a 
mélység növekedésével ezek a kis bányák az üzem 
nehézsége# is mindjobban érzik. A nagyobb vállalatok 
is stagnálnak vagy visszafejlődnek, csak a kincstári 
bányák viszonyai alakulnak kedvezőbben a kedvező fel
tárások és az ércelőkészitő üzem tökélyesbitése folytán. 
Az erdélyrészi kincstári aranybányák aranytermelése 
193*6 kg.-ról 289*7 kg.-ra emelkedett, ellenben a ma
gánbányáké 2343*3 kg.-ról 2021*5 kg.-ra sülyedt.

Kivánatos volna, hogy végre-valahára meginduljon 
a gépüzemü aranymosás, a melynek céljaira a tárgyi 
évben is nagyobbmérvü bányajogi térfoglalás történt.

Az ezüstfém világpiaci ára megint csökkent; 1907- 
ben még 100 K volt az átlagos egységár, 1908-ban már 
csak 88*46 K. Ily körülmények között a pár excellence 
ezüstbányáknak lehetetlen proszpejálniok. A mi -ezüstöt 
termelünk, az jobbára csak mellékterméiTye az arany
bányáknak. A 12,611*8 kg. összes ezüsttermelés túlnyomó 
része, vagyis 11.326*6 kg. a kincstári bányamüvekből 
került ki; a magán ezüstbányászatot a világpiac kedve
zőtlen konjunktúrája egészen letörte.

A többi fémek bányászata az ország bányaműve
lése által közvetített értékforgalomban nem játszik nagy 
szerepet.

Réz.
Külön rá kell azonban mutatnunk a rézbányászat 

fejlődésének kezdő szárnyalására. Habár a rézfém mé- 
termázsánkinti átlagos egységára az előző évi állapottal 
összehasonlítva, 233 K-ról 146 K-ra esett le, a rézfém- 
termelésünk megkétszereződött, 852*5 q-ról 1657 q-ra 
emelkedvén. S mig az előző évben úgyszólván az egész 
termelést a kincstári bányák szolgáltatták, a tárgyi év
ben a rézfémtermelés nagyobb részét (970 q) a magán- 
vállalkozás számlájára kell jegyezni, A magán rézter
melésből 870 q a „magyar rézmüvek társaság“ cimü uj 
vállalat csikbalánbányai rézfinomitó m üíe próbaüzemé
nek eredménye volt.

Érczalakban is sokkal több rezet mutat ki az 1908. 
évi statisztika, mint az előző évi, t. i. 39.035 q helyett 
158.787 q-t; a Szepességet túlszárnyalja itt a termelés
ben Erdély és Horvátország, mely utóbbi helyen a bes- 
lináci vasművet birtokló belga vállalat újra nyittatja az 
ottani rég szünetelő rézbányákat.

Ólom.
Ólombányászatunk stagnál; e művelési ágat már 

csak a kincstár kultiválja; a magán ezüstbányászat el
pusztulásával kapcsolatban a magán ólombányászat is 
tönkre ment. E művelési ág körében nem merült fel a 
tárgyi év folyamán emlitésre méltó uj mozzanat; a

piaci viszonyok kedvezőtlen alakulatot vettek; az átla
gos egységár 46 K-ról 32 K-ra esett le.

Dárdány.
A dárdánybányászatnak is nehéz viszonyokkal 

kellett küzdenie; a regulusz ára két év alatt (1906—1908) 
146 K-ról 45 K-ra sülyedt; ennek dacára a számottevő 
két nagy vállalatunk a helyzet javulásának reményében 
még elég intenzivitással folytatta üzemét s 11.147 
—2620) q antimonreguluszt és 78 (—84) q ant. krudu- 
mot termelt. A pozsonyvármegyei cajlavidéki dárdány- 
bányászat körében a rossz konjunktúra a minimumra 
redukálta a vállalkozási kedvet.

Vaskovand.
A vaskovandtermelés ez évben is hanyatlót*

995.000 q-ról 958.000 q-ra; ebben a termelésben a 
kincstár (Oradna) 27.000 q-val vesz részt.

Petroleum, aszfalt, földszurok.
Az évtizedek óta napirenden tartott petroleumkér- 

dést a lefolyt esztendő sem vitte közelebb a megoldás 
felé. Nyerskőolajtermelésünk ugyan ez évben is megha
ladta a 24.000 q-t, de ebből csak 2115 q közvetlenül 
nyert nyerstennény (Kőrösmező 142 q, Szacsal 300 q, 
Szelencze 1673 q), a többi pedig a bihari aszfaltbányák 
(Tataros, Felsőderna) feldolgozó üzemeinek mellékter
ménye. Ezen aszfaltmüvek üzeme az előző évinél tága
sabb keretben mozgott, a mennyiben a nyers aszfalt- 
földtermelés 330.959 q-ról 729.722 q-ra a földszurokter- 
melés 39.000 q-ról 48.000 q-ra emelkedett; az elért 
eredmények azonban a nagy verseny okozta alacsony 
aszfaltárak miatt üzleti szempontból kedvezőknek nem 
éppen mondhatók.

Bányajog.
Bányászatunk fejlődése és terjeszkedése a bánya- 

jogi térfoglalások növekedésén is meglátszik. Az ado
mány ozásilag lefoglalva tartott terület az 1908. év végén 
94.456 hektárt tett ki 4655 ha =  5*15Vo növekedéssel, 
miből *2761 ha, a Dráva folyó medrének és árterületé
nek aranymosási czélokra történt bányajogi lefoglalásá
ból ered. 1103 ha, pedig az ásványszénbányászat ter
jeszkedésére vezethető vissza.

Egészségtelen állapotnak kell minősítenünk a zárt- 
kutatmányi térfoglalás körében észlelhető, pusztán üzér- 
kedési célzatból támadt szertelen mozgalmakat, melyek
nek eredménye a zártkutatmányok számának hallatlan 
növekedésében nyer külső kifejezést.

A zártkutatmányok száma a tárgyévben 57.218-ról 
68.334-re emelkedett; a kutatási térfoglalás leginkább 
szénjogok szerzésére irányul s kiváltképen a kincstári 
szénakció megindulása óta ölt nagy arányokat.

Mióta a kincstári szénakció megindult, az ásvány
szénre bejelentett zártkutatványok száma 15.000-rel 
emelkedett.

De a vasércelőfordulások iránti érdeklődés is erős 
lökést adott az 1908. évben zártkutatmányi bejelenté
seknek, ami a zártkutatmányok ezen csoportjában 2211 
növekedést eredményezett.

Bányászatunk felvirágozásának elősegítése, a bá
nyászat hitelének megóvása és a tőke érdeklődésének 
felköltése és lekötése szempontjából valóságos életkér
dés, hogy ez az óriási arányokat öltő zártkutatmányi
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szédelgés a bányászat teréről a kutatási jogrend cél
szerű megváltoztatása által kiküszöböltessék.

Tizennyolc év alatt (1890—1908) a zártkutatmá
nyok száma 15.000-ről 68.000-re em lkedett. Ha a ku
tatók a zártkutatmányok ezen rengeteg tömegére nézve 
a törvényes tizembentartási kötelezettséget csak a leg
minimálisabb mértékben akarnák teljesíteni, akkor is 
legalább 138.000 munkást kellene azokban foglalkoztat- 
niok (két munkást számítva egy zárkutatmányra); a 
valóságban azonban a kutató vájások száma az egész 
országban a kétszázat alig haladja meg.

Az 1908. év végén jogérvényesen fennálló 68.334 
zártkutatmány közül a kutatás célzata szerint fel van 
véve:

11.185 (+  597) 
13.008 (+  2211)

arany-ezüstre 
vasércre .
ásványszénre 
petróleumra 
más ásványokra

36.306 (+  9363) 
2891 (— 1371) 
4944 (+  316)

Bányaberendezések.
Bányászatunk fejlődésére mutat az a fokozatos 

tökéletesbülés is, mely a bányászati és kohászati beren
dezések terén évek óta tapasztalható. A

bányavasutak
hossza már 2490 kilométer, 84 kilométerrel több, mint 
az előző évben.

Érdekes felemlíteni, hogy a bányavasutak hossza 
40 év előtt (1868) 244 kilométer, 30 év előtt 637 km.t-. 
20 év előtt 895 km.-t és 10 év előtt 1741 kilométert 
tett k i ; a vasutak hossza tehát az utolsó 10 év alatt 
megkétszereződött. A

fapályák
hossza a bányászati technika tökélyesbülése folytán 
ellenkező irányú (csökkenő) változást mutat, amennyiben 
40 évvel ezelőtt még 403 km. volt a fapályák hossza, a 
30 év előtti állapot még változatlan, 20 év előtt 332 
km.-t, 10 év előtt 217 km.-t, a tárgyi évben pedig már 
csak 117 km.-t tett ki a fapályák hossza.

Egyre növekedő mérveket ölt a villamosság gya
korlati alkalmazása a bányászat körében, Tiz év előtt 
még csak 28 volt a villamos szállítógépek száma és 17 
a villamos vizemelöké, s 77 a villamos fúróké ; az 1908. 
év végén ezek a számok 184-re, 253-ra, illetve 478-ra 
emelkedtek.

A szénbányászatnak fejlődésére és a technikai 
berendezéseknek tökéletesbülésére (bányarendészeti szem
pontból is) mutat az a jelenség, hogy a szedöztetögépek 
száma tiz év alatt 60-ról 241-re emelkedett, melyeknek 
jórésze szintén villamos hajtóerőre van berendezve.

Az ércbányák feldolgozótelepein alig látni már a 
közelmúltban még általános alkalmazásban állott s a 
régi bányászok merév kozervativizmusával igen sokáig 
védett ósdi szerkezeteket.

A vaskohászatnál is a gazdaságosabb tömegter
melésre való törekvés érvényesül, ami a kis olvasztó- 
kemencék fokozatos felhagyását vonja maga után.

A fémkohászat terén jelentős uj mozzanat a csikla- 
bányai réz-besszemerezés megindítása.

Munkások.
Létszám.

Ami a munkásviszonyok alakulatát illeti: a keres
let és a kinálat közti viszony e téren kedvezőbben ala
kult, mint az előző évben; az amerikai és németországi 
kivándorlás lényeges csökkenése és itt a belföldön a 
munkabéreknek észrevehető emelkedése általábán véve 
kedvezőbb helyzetet hoztak létre a munkakinálat tekin

tetében ; már csak egyes bányavidékeken elvétve talál
kozunk munkáshiánynyal, ami ott mindenütt a külön- 
szerü helyi viszonyokban bírja indokát.

A bányászat és kohászat körében 1908. év végén 
84.568 munkás talált foglalkozást, 7521-gyei több, mint 
az előző évben; az összlétszámból 14.718 (+  2.248) 
kincstári munkás.

Az összesített munkáslétszámból esik :
1908-ban 1907-ben

a fémbányászatra 14.978 15.769
a vasbányászatra 12.346 10.512
a feketeszénbányászatra 9.490 8.350
a barnaszénbányászatra . . . 41.259 36,120 
az aszfalt- és pétroleumbányászatra 622 633
a vaskohászatra 4.752 4.477
a fémkohászatra 1.121 1.159

Részletes statisztikai adatokat jegyezhetek fel a 
tejesitett munkaszakok időtartamára nézve.

A magyar korona területén a bányászat körében 
(a kohászat körébep a munkaszak időtartama mindenütt 
12 óra) az 1908. év végén alkalmazva volt 79.935.

Munkaszak.
_________________a_____

M unkások  szám a az 1908. év végén , a 
kiknek m unkaide je  a be- és k iszá llá s t 
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13.000 50 13.943szat ................... — 7 856 30

Vasércbányászat — 60 155 70 6.145 — 8.430
Sóbányászat... 55 144 46 — 339 382 896
Aszfalt- és petro- — — 405 — 405

leumbányászat 
Más bányászát 43 60 91 3.720 — 3.914

II. Összesen 15 1.264 1.117 353 26.924 432 80.105
I. „ 363 18.143 2.629 4.32* 24.341 30 49.830

Főösszeg 378 19.405 3.746 4.677 51.265 462 79.935

A fentebb előadottakból önként következik, hogy
1. az összes létszám 64.1°/o-a 12 órás, 24*2°/0-a 8 

órás műszakban dolgozik; más időtartamú műszakra az 
összes munkáslétszám 117%-a esik;

2. a földalatti bányamunkások 48*8°/o-a 12 órás, 
36*4%-a pedig 8 órás műszakban dolgozik; más mű
szakra itt 14*8% esik;

3. a külszíni bányamunkások közül 89‘4% dolgo
zik 12 órás műszakban;

4. a feketeszénbányászatnál túlnyomó a 8 órás 
műszak, amennyiben a földalatti feketeszénbányamunká
sok közül 79.8°/o dolgozik 8 órás műszakban;
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5. a barnaszén- és vasércbányászatnál túlnyomó a 
12 órás műszak, amennyiben az összesített földalatti lét
számból e műszakra ott 68.6%, itt pedig 73*7% esik;

6. fémbányászatnál a földalatti munkás 66.7%-át 
felölelő 8 órás műszak vezet;

7. a sóbányászatnál is ez a műszak alkalmazása a 
szabály, még pedig 91*5°/o-kal a földalatti munkások 
körében.

Munkabérek.
A munkabérek ez évben is az egész vonalon emel

kedtek.
A felnőtt (férfi) munkások átlagos napibére (egy 

műszakra vonatkoztatott keresete) a bánya- és kohómun
kások összességére* vonatkoztatva, 291*6 fillérről 306*2 
fillérre növekedett; a növekedés 1908-ban 14*6 fillér,
l907-ben^24 fillér.

A művelési ágak szerint elkülönített napibér-átla- 
gok pedig a következők:
a fémbányászatnál 218*2 (199*6) fillér
a vasbányászatnál . 323*6 (309*6)
a feketeszénbányászatnál 3287*- (334*2)
a barnaszénbányászatnal . . 328*1 (318*4) 
azraszfalt- és petroleumbányászatnál 294*2 (299*4) 
a vaskohászatnál 288*5 (278*9)
a fémkohászatnál 226*3 (220*9) „

Megjegyzendő, hogy a „felnőtt (férfi) munkás“ 
nevezete alatt nemcsak a vájárok és más főmunkások, 
hanem a 18. életévüket betöltött összes munkások ér
tendők. Az eddig eszközölt összehasonlító megfigyelések 
szerint az átlagos vájárkeresetek -kereken 40%-kal na
gyobbak az összes felnőtt mankásakra vonatkoztatott 
kereseti átlagoknál.

Az 1908-ik év folyamán a bányászat és a kohá
szat "körében kifizetett munkabérek összege kereken 
67 millió (1907-ben 58 millió) koronára tehető. Ez a 
bérösszeg a bánya- és kohótermelés kereken 145 millió 
K-t kitevő összesített pénzértékének 46*2°/0 képviseli.

Sztrájkok.
A lefolyt évben 14 kisebb-nagyobb sztrájkmozga

lom zajlott le a bányamunkások társadalmiv életében; a 
legtöbb ily mozgalom ötletszerű, előkészítés nélküli, 
rövid lejáratú vo lt; annál hosszabb # volt azonban az 
egyik, t, i. a Dunagőzhajózási társaság pécsvidéki bá
nyamunkásainak általános sztrájkja, mely két egész hóna
pon át tartott (junius 4-től augusztus 4-ig) s' ennek 
dacára a munkásokra nézve teljesen eredménytelen volt.

Balesetek.
Bánya- és kohóüzemeink baleseti. statisztikája az 

előző évinél sokkal sötétebb képet mufat. Amitől 1907- 
ben mentesek voltunk, a tárgyi évben több emberélet 
megsemmisülésével járó nagyobb bányakatasztrófa is 
feketeszénbányáinkra irányította a közfigyelmet. Az első 
a tolnaváraljai Uj-aknában történt s 11 munkás halálával 
végződött. A sérülések oka methángáz jelenléte nélküli 
tiszta szénporrobbanás volt. A második katasztrófa, 
melynek hire messze idegenbe is elhatott, megdöbbe
nést keltve mindenütt, a dománi Almássy-aknát, a gáz
kitöréseiről hires délmagyarországi feketeszénbányát 
sújtotta. A tizenkét munkást elpusztító katasztrófát óriási 
gázkitörés okozta, mely minden előjel nélkül követke
zett be s körülbelül 6000 q szenet és követ dobott és

szorított be a vágatokba. Ez volt eddig a legerősebb 
gázkitörés nemcsak minálunk, hanem a kontinens és a 
távoli világrészek bányászata körében is.

De e katasztrófától eltekintve is, bányáink belső 
biztonsági állapota 1908-ban kedvezőtlenül alakult.

A súlyos balesetek száma 456-ról 522-re szökölt 
fel; a különbség 14*50/° -os növekedésnek felel meg, 
holott a munkáslétszám növekedése csak 9*77°/0'Ot 
képvisel.

A halálos balesetek száma pedig 81-ről 151-re 
emelkedett, 86*4°A>-os növekedéssel, a miben azonban az 
imént emlitett két katasztrófa 28 áldozata is benfog- 
laltatik.

De ezek figyelembevétele nélkül is a halálos bal
esetek számánál 58°/° növekedés mutatkozik, ami több
szörösen felülmúlja a munkáslétszámban beállott növe
kedést.

Bányáink belső biztonsági állapotának ilyetén 
rosszabbrafordulását nem minősíthetjük tisztán véletlen
nek, mert főként a barnaszénbányászat körében egy
részt a terhelés forszirozása, másrészt pedig gyakor
latlan munkásoknak nagyobb számban való alkalmazása 
is lényegesen hozzájárulhatott a balesetek számának nö
vel éséhez.

A mi az előfordult baleseteknek a művelési ágak 
közötti megoszlását illeti, 1000 munkásra ese tt:

S ú l y o s  H a l á l o s

a feketeszénbányászatnál 10*22 (8*98) 3*05 (1*67)
a barnaszénbányászatnál 6.95 (6*70) 1*93 (1*13)
a vasércbányászatnál 5 42 (5.81) 1*70 (0*95)
más bányászatnál 3*46 (3*47) 1*08 (0.79)
a vaskohászatnál 3*36 (4*47) 0*84 (0,66)
a fémkohászatnál 0*88 (0*86) — —

Egy halálos sérülésre esik az össztermelésből:
a feketeszénbányászatnál. 417.000 (910.000) q
a barnaszénbányászatnál 894.000 (1,583.000)
a vasércbányászatnál . 922.000 (1,666.000) „

Egy súlyos sérülésre esik az össztermelésből:
a feketeszénbányászatnál. 125.000 (169.000) q
a barnaszénbányászatnál 249.000 (268.000) „
a vasércbányászatnál 289.000 (273.000) *

A balesetek 32*8 (35*4)°/°-át a szállítási szerkeze
tek idézték elő, 23*2 ‘(30)°/° kőzet vagy szénomlásra ve
zethető vissza, 8 (8)°/°-nak szerszám vagy üzemi gép 
a szállítási szerkezeteket bele; nem értve) volt az oko
zója, 9*9 (5*2)°/°-ot aknába vagy más bányaüregbe való 
beesés idézett elő, 5*1 (5*8)°/° a robbanó anyagok hasz
nálatánál következett be, 3*6 ( l ’8)0/° sujtólég vagy szén
porrobbanás következménye és 4*3 (0*5)°/° a légzésre 
alkalmatlan levegőnek tulajdonítandó.

Munkásbiztositás.
Meg kell végül emlékeznem e helyen a bánya- és 

kohómunkások biztositási ügyének állásáról is.
A magyar korona területén fennálló bányatárs

pénztárak vagyona az 1908. év végén már meghaladta 
a 32 millió koronát, a biztosított munkások száma pedig 
85.279, kiknek ipari sorában ipari munkások is vannak. 
A társpénztári tagok közül 56.913 teljes jogosultságu, a 
többi csak betegségre és balesetre van biztosítva.

A nyugbéres férfiak száma volt az év végén: 
6916 (+  287), a nyugdijbéres nőké: 9790 (+  193), a 
segélydijas árváké pedig 4125 (+  7).

A nyugbéres bányamunkások nyugalombérének évi 
összege 2,353.000 K-t, az özvegy nőké 1,246.000 K-t és 
az árváik segélydija 198.000 K-t tett ki kereken.

Betegsegélyzésre a társládák 2,236.000 K-t for
dítottak.

A munkások befizetései 4,276.000 K-t, a munka
adók adományai pedig 2,630.000 K-t képviselnek.

□□□□□□□□□□
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R nyolc órai műszakról.
I r t a :  g lo g o n i  Andreics János m i n i s z t e r i  t a n á c s o s ,  a  m . k i r .  á l l a m i  s z é n b á n y á k  k ö z p o n t i  i g a z g a t ó j a .

A nálunk érvényben álló 1854. évi általános 
bányatörvény 200. §-a a m unkaidőt tekintve akként 
intézkedik, hogy a bányabirtokos köteles szolgálati 
szabályzatot készíteni, amelyben a  munka ideje és 
tartam a m egállapítandó. M agát a munkaidő ta rta 
m át azonban a törvény nem határozza meg.

Hazánkban ennek alapján az egyes bányák
nál érvényben levő m unkarendszabályok tulnyo- 
mólag a 12 órai m űszakot állapítják meg.

A műszak Jicinsky m ährisch-ostraui bányataná
csos m eghatározása szerint az az idő, am elyet a 
munkás a bányánál tölt, és ez két részre oszlik, 
úgym int holt és hasznos időre.

A holt időhöz szám ítja: 
a névsor olvasást, mely átlag 30 percet vesz igénybe, 
a m enetet a szerszám ért 10 
m enetet a rendelettől a

bányáig 10
le- és felszállást a bá

nyában 10 
menetet az aknától a

munkahelyig 40
Összes holt idő „ 100 „ „ „

Nevezett nem  számítja azonban a műszakhoz 
ama időt, am elyet a m unkás otthon a munkához 
való előkészület alatt felhasznál és azt, mely ahhoz 
szükséges, hogy lakásától a bányáig érjen.

Történeti visszapillantást vetve a műszakra, 
m egállapítható, hogy a  16 és 17-ik évszázadban 
csaknem általánosan a 8 órai műszak volt a szoká
sos, még pedig akként, hogy a munkások a m unka
helyen váltották fel egymást. Az: akkori időket a bá
nyászat primitív viszonyai kényszeritették arra, hogy 
folytonos üzem mellett a nap 24 órá já t nem a 
term észet által is m egállapított két részre, hanem 
három egyenkint 8 órás részre osztották. Az akkori 
kezdetleges bányamivelési mód mellett, midőn a 
bányák megfelelő szellőztetéséről m ég szó sem volt, 
az em beri szervezet az egyhuzam ban való 12 órai 
m unkát el nem bírta.

A technika fokozatos fejlődése azonban a bá
nyában való huzam osabb tartózkodást inkább lehe
tővé tette és ha szórványosan m egm aradt később 
is a 8 órai műszak, tulnyom ólag a  12 órai műszak 
lépett annak helyébe.

A m unkásosztálynak a múlt évszázadban tö r
tént szervezkedése és töm örülése és  a szociális esz
mék térfoglalása vetette fel ismét a munkásoknak 
a rövidebb műszak iránti követelését.

Az eszme mind nagyobb hullám okat vert fel, 
mind szélesebb körök érdeklődését kötötte le és a 
munkásosztály mind nagyobb nyomatékkai kívánta

a munkaszak m egrövidítését és a  8 órai műszak 
elérése végett gyakran küzdve a sztrájk fegyveré
vel, ugyA hogy egyes kultuTállamok népképviselete 
is kénytelen volt foglalkozni a kérdéssel.

M aguk az orvosok sem tagadták m eg érdek
lődésüket a kérdéstől. A Budapesten 1894-ben m eg
tarto tt hygiéniai és dem ográfiái kongresszus elé a 
következő határozati javaslat lett beterjesztve:

»Tekintetfel ama üdvös következményekre, a  
melyek a munkaidő fokozatos megrövidítésével já r
nak, a (kongresszus elviljeg állást foglal a 8 órai 
műszak mellett és felhívja a  fnodem civilizációval 
bíró államok törvényhozó testületeit, hogy töreked
jék fokozatosan: a 8 órai munkanap m egvalósítását 
az ipar terén tehetővé tenni.«

A 8 órai m unkanap kérdésével: 1. a közegész
ségügy szem pontjából és 2. mint a munkásosztály 
agitácionális fegyverével foglalkozhatunk.

Vizsgáljuk a kérdést az első szempontból.
H a felvetjük azt a  problém át, hogy a mun

kás észszerűen -mennyit dolgozhat, csak akkor old
hatjuk meg helyesen, ha:

a) ismerjük a munkás szervezetét,
b) ismerjük a teljesítendő munka minőségét,
c) tudom ásunk van arról, vájjon a munkás 

helyesen táplilkozik-e, továbbá hogy
kd) milyenek zr munkahely viszonyai (tiszta le

vegő, a levegő hőfoka, hőfok állandósága),
e) ,a fcnunkahely megengedi-e a szabad moz

gást, vagy o tt kuporognia kell.
Általánosságban mondva, a munkásnak csak 

annyit szabad dolgoznia, hogy képes legyen a m un
kát követő pihenési idő alatt és helyes táplálkozás 
által a m unkában elvesztett erőm ennyiséget vissza
nyerni. H a a munkás ennél többet dolgozik, szerve
zete gyorsabban elkopik és tönkre megy. H a ke
vesebbet dolgozik, elveszíti am a keresettöbbletet, 
melyet erejének észszerű kihasználásával m egszerez
hetett volna. H a rosszul táplálkozik, a rövid munka 
dacára szervezete kárt szenved.

Az elmélet megállapítása szerint egy erőteljes 
egészséges munkás, egészséges munkahelyen, szer
vezetének veszélyeztetése nélkül naponkint szaka
datlanul 8 3 órán át a legnehezebb fizikai m unkát 
végezheti.

M unkateljesítm ény szempontjából nagy fontos
sággal bír az, vájjon a munkás helyesen táp- 
láfkozik-e? Jó táplálkozás mellett a munkás teljesít
ménye nagyobb, de viszont többet is keres. Általá
ban eddig az összes bányáknál kevés gondot fordí
tottak arra, hogy a m unkással a helyes táplálkozás 
szabályait megismertessék. Nem kicsinylendő eredr
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rr>ény volna attól várható, ha a m unkásokat speciá
lis tanfolyamon a tápanyag helyes megválasztásával 
m egism ertetnék és a munkásosztály női tag jait az 
egyszerű és Ízléses főzés m esterségébe bevezetnék.

Nézzük azonban már most azt, hogy a munkás 
hány ó rá t dolgozhatik a tapasztalat adatai szerint 
a bányában?

A mai 12 órás műszak mellett a munkás tény
leg alig dolgozik többet 8 óránál. Tapasztalati tény 
az, hogy forszírozott munkánál meddő kőzetben ahol 
ma is 8 órás műszak van érvényben és a munka 
felváltása a munkahelyen történik, igen jó ered
ményt lehet elérni. Bizonyos az is, hogy a meddő 
k ő z e tb e r^ a ló  dolgozás sokkal nagyobb erőkifejtést 
kiván a munkástól, miTft a széntermelés, m ert ez 
utóbbi munkánál a nehezebb dolog a kevésbbé 
m egerőltetővel (ácsolat állítás, széneltakaritás stb.) 
váltakozik. Tapasztalatokon alapuló tény továbbá 
az is, hogy a munkás 16 órán át m ár nem képes 
teljes erővel dolgozni, ugyanis a 16 órai műszak 
alatt gyakran előfordul, hogy a munkás a m unka
helyen elalszik.

Bátran állítható tehát, hogy ma, midőn a bá
nyák ventillációja mintaszerű és igazolva van, hogy 
100 ipari üzem közül 70 egészségtelenebb a szerve
zetre nézve, mint a bányaüzem ; a m unkásba bá
nyában 10 órán át fog la lkozható  szénterm eléssel 
anélkül, hogy ezáltal testi jóléte veszélyeztetve volna.

Az a kérdés merül azonban emellett fel, hogy 
a bányásznak hány órát kell naponkint munkában 
töltenie, hogy a saját és családja m egélhetéséhez 
szükséges anyagi eszközöket m egszerezze?

Ez teljesen a munkás egyéniségétől függ. E rő
teljes, jól táplált munkás ugyanannyi időn~"at töb 
bet végez, mint a gyenge szervezetü, rosszul táp 
lált; az ügyesebb munkás többet, mintha kevésbbé 
ügyes és a szorgalm as többet, mint a lusta.

Jó m unkástörzszsel minden bánya bevezetheti 
a 8 órai munkaidőt. De vájjon hány bányának van 
igazán jó m unkástörzse?!

Miután ezek szerint a 12 órai műszak, am ely
ből a tényleges bányam unkára a viszonyok szerint 
csak 8— 10 óra esik, a szervezetre káros befolyás
sal nincsen, keresnünk kell azokat az jokokat, melyek 
a munkásosztályt a 10—12 órai műszak ellen és a 
8 órai műszak mellett szólították sorom póba.

A munkaidő m egállapítását törvényhozásilag 
e d d i g  c s a k i s  A u s z t r i a  r e n d e z t e .  Angliá
ban és Ném etországban ez a munkás és munkaadó 
közti m egállapodásnak van fentartva. N ém etország
ban a hatóságok csakis ama megszorítással élnek, 
hogy a 29° hőm érsékü munkahelyen a m unkást egy
folytában csakis 6 órán át szabad foglalkoztatni, 
jóllehet igaz az is, hogy úgy Ném etországban, mint 
Angliában m ár évtizedek óta divik a 7, 8, 9 és 
10 órai műszak idő.

Az 1889. évi westfáliai sztrájk előtt — midőn 
közel 100.000 bányam unkás szüntette be a munkát
— a 18-ik évszázad közepe óta többnyire 8, rit
kábban 10 óra volt a munkaidő, a be- és kiszállás 
nélkül. A munkások nem is a munkaidő m egrövi
dítését követelték, hanem a be- és kiszállási időnek 
a beszám ítását a 8 órai időbe.

Angolországban a törvényhozás ismételten fog
lalkozott a 8 órai műszak m egállapításának kérdé
sével. Azonban a műszak m egállapítását o tt ennek 
dacára sem szabályozták egységesen. A vonatkozó 
törvényjavaslatot 1892-ben 112, 1897-ben 41 és 
1900-ban 24 szótöbbséggel vetették el. M indenesetre 
jellemző, hogy a szavazatok száma időről-időre csök
kent.

Az angol m unkaadók egyhangúlag, az angol 
m unkások pedig részben ellene voltak a javaslatnak.

A javaslat mellett állást foglaló munkások a 
következő okokat hozták fel a 8 órai műszak mellett:

a) m ert a bánya egészségtelen,
b) mivel a bányam unka nehéz és veszélyes,
c) miután ilyen munka mellett a szervezetnek 

több nyugalom ra és szórakozásra van szüksége,
cl) m ert kívánatos, hogy a munkaidő minden 

szakban egységes legyen,
e) mivel csakis törvényhozási intézkedéssel 

érhető el a cél,
/ )  a 8 órai munkaidő a bányászat terén taz 

egészségtelen versenyt kizárja és megengedi a nyu
godt munkát, miáltal a bányabiztonság fokoztatik,

g) m ert egyetértést szül munkás és tisztviselő 
közt és a sztrájknak elejét veszi.

Mint fentebb említve lett, a m unkások egy 
része, különösen a vájárok maguk is ellenezték a 
8 órai munkaidőt.

A vájárok o tt némely bányában csakis 7 órán 
át dolgoznak, mig a külmunkások és csillések 10—11 
órán keresztül. A bányák kedvező viszonyai folytán 
ugyanis a vájárok 7—8 órán át annyi szenet te r
melnek, hogy a csilléseknek a term elt szén kiszál
lításához 10—11 órára van szükségük. A munkások 
ama állítását, hogy a rövidebb munkaidő bánya
biztonság szempontjából előnyösebb, a statisztikai 
adatok meghazudtolják. Eszerint 1888—1900 közötti 
12 év alatt Angolországban 206 bányalégrobbanás 
történt 1951 halálesettel. Ezek közül a munkaszak 
első 7 órájára 176 robbanás 1796 halálesettel, a
8 és 9-ik órára pedig csak 30 robbanás esett.

Az ^amerikai Egyesült Államokban 13 állam 
hozta be törvényhozás utján a 8 órai munkaidőt. 
De érdekes, hogy o tt e törvény betartását sem a 
munkaadók, sem  a munkások nem követelik.

Ausztriában a bányászszakkörök a múlt százíad 
kilencvenes éveiben kezdtek behatóbban foglalkozni 
a rövidebb munkaszak kérdésével és annak a tér-
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melésre vonatkozó hatásával és közgazdasági követ
kezményeivel.

Az adatgyűjtés céljaira az osztrák bányaegye
sület 1895-ben egy kérdőivet bocsátott ki, melynek 
érdekes kérdőpontjai a következők:

1. A vállalat neve.
2. A bányászat mit termel.

3. A bányászat kiterjedése.
4. a) Az alkalmazott munkások száma, b) A 

bányászok által eltartott családtagok száma.
5. A mai munkaidő tartam a.
6. Ez idő alatti teljesítmény tonnákban.
7. Van-e m ár a törvényesnél rövidebb m unka

idő, melyik üzemágnál, mily mérvben.
8. Összehasonlítás a törvényes és rövidebb 

munkaszak teljesítményei között.
9. A rövidebb munkaidő mily gépészeti be

rendezéseket, költségeket tett szükségessé.
10. Miképen kell a rövidebb munkaidő követ

keztében egyes üzemág m unkarendjét megváltoztatni.
11. Rövidebb munkaidő mellett szakmányban 

vagy napibérrel dolgoztatnak-e?
12. A mostani munkaidő melletti kereset szak

m ányban és napibérrel?
13. Kereset rövidebb munkaidő mellett szak

mányban és napibérrel.
14. Milyen gépészeti berendezések és munkarend 

volt befolyással arra, hogy a kereset em elkedjék?
15. Rövidebb munkaidő befolyása a kerükölt- 

ségekre.
16. Egészségi viszonyok a hosszabb és
17. a rövidebb munkaidő mellett.
18. A rövidebb munkaidő befolyása a munkás 

anyagi helyzetére, (háztartás vezetése, takarékos
ságra, a m unkás szellemi és erkölcsi életére).

Az 1900. évi csehországi m unkássztrájk alkal
mával a 8 órai műszak iránti követelés szintén he
vesebb alakban nyilvánult meg. Ezen körülmény 
adta m eg az osztrák törvényhozásnak az impulzust, 
hogy a :munkaszak m egrövidítésének kérdésével fog
lalkozzék.

Ausztriában 1902. évi julius hó 1-én lépett * 
életbe ama töryény, mely kimondja, hogy a bánya- 
müszak 9 óránál nagyobb nem lehet, kimondta ezt 
a törvényhozás annak dacára, hogy az érdekeltek 
felhívták a figyelmet az ily törvénynek a közgazda
ság i szempontból való káros hatására.

Ezen törvény életbelépte előtt 1890-ig a nyu
gati és keleti sziléziai bányákban 12 órai volt a 
műszak, a (nyugati sziléziai bányáknál 1890 óta, a 
keleti sziléziai bányamüveknél pedig 1894 óta 10 
órai idő hozatott be m unkatartamul. A kelet-szilé- 
ziai bányák emellett hetenként három szor csupán 
8 órai m űszakot tarto ttak . Indokolva volt ez azért, 
m ert e bányáknál dolgozó munkások földművelés
sel is foglalkoztak és m ert a szénszükséglet nem 
volt egyenlő az év minden szakában.

A nyugat-sziléziai bányák ellenben csakis bánya
munkából élő m unkásokat foglalkoztatnak, amit a 
modern bányászat kizárólagosan megkövetel és a 
witkowitzi vasgyár fogyasztása következtében a 
szükséglet állandó volt.

Guttm ann M ax bányabirtokos, aki a 8 órai 
műszakról egy tanulm ányt irt, az Oesterreichische 
Zeitschritf für Berg- und H üttenw esen cimü folyó
iratban angol szakemberek véleményét is kikérte e 
tárgyban, kiknek nyilatkozatát a következőkiben közli: 

Egy yorkshiri bányatulajdonos szerint a 8 
órai műszak behozatalával term elése 10.o/0-kal apadna, 
termelési költsége pedig tonnánként 8—9 d-ral em el
kednék. H ogy az idő szerinti term elését fentart- 
hassa, m unkáslétszám át szaporítania kellene, ami 
azonban a lehetetlenséggel határos.

2. Egy northum berlandi vezérigazgató szerint, 
kinek bányája 9,000.000 q-t term el, a 8 órai m unka
idő term elését 22o/0-kal csökkentené és term elési 
költségeit 20o/o-kal fokozná.

3- Egy yorkshirei bányaigazgató szerint a te r
melés 15o/o-kai csökkenne és termelési költsége 3 
d-vel Emelkedne.

4. Egy schotlandi bányaigazgató szerint, kinek 
bányája 12,500.000 q-t termel, term elése 12o/0-kal 
apadna, a költségek pedig 8<y0-kal emelkednének.

5. Egy lanchaschieri bányaigazgató véleménye 
az, hogy term elése 25—30 0/0-kai csökkenne és a 
kerüköltségei tonnánként 11 d-1 shillingig emelked
nének. •

6. Egy derbyshirei igazgató szerint (15,000.000 
q évi termelés) a term elés 25 0/0-kai csökkenne, a 
többköltség tonnánként 6 d-t tenne ki.

M int ezekből látható, az idézett angol bánya
vezetők egyhangúlag odanyilatkoztak, hogy a 8 órás 
műszak behozatala mellett a term elés csökkenne, 
viszont ezzel szemben a kerüköltség emelkediték.

H a tehát a term elés csökken és a kerüköltség 
emelkedik, önként értetődik, illetve következik, hogy 
ugyanazon teljesítm ényért a munkás nagyobb bért 
kapott.

A m unkásosztálynak^a 8 órai müszajc behoza
tala iránti követelése alatt tehát tulajdonképen a 
bérem elés iránti kívánság rejtőzik és az az egyedüli 
indok, hogy a m unkásság a 8 órai műszakot oly 
vehemensül követeli.

Ama bányák, melyek jó m unkástörzszsel ren
delkeznek, amelyeknek viszonyai kedvezőek és a 
melyeknél a m unkások a m egélhetésükhöz szüksé
ges anyagi eszközöket kisebb erőkifejtés mellett is 
m egkereshetik, a 8 órai műszakot minden veszély 
nélkül bevezethetik.

A 8 órai műszaknak, ha felváltását a bánya 
viszonyai a munkahelyen biztonság szempontjából 
megengedik, az az előnye van, hogy jó munkással 
a teljesítmény emelkedik. A jó munkás ugyanis a
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rövid időt is alaposan kihasználja, mig a selejtes 
munkáselem a rövid m unkatartam  alatt sem dol
gozik. A jó munkás a 8 órai műszak alatt esetleg 
megkeresheti a megélhetéséhez szükséges anyagia
kat, mig a silány munkás semmi esetre sem.

A 8 órai m unkaszaknak hátrányait tehát a kö
vetkezőkben állapíthatjuk meg:

a) a termelés csökken,
b) a kerüköltség emelkedik,
c) a munkás a 8 óra alatt nem tud teljesen 

annyit keresni, amennyi megélhetéséhez szükséges,
d) a munkás hosszabb szabadidejét nem hasz

nálja ki észszerűen, minek következtében teljesítő
képessége csökken,

e) ^Ugyanazon mennyiség kitermeléséhez több 
munkás szükséges,

/ )  ha a m unkások száma egy helyen szaporo
dik, a megélhetés m egdrágul és a pénz vásárló
képessége csökken,

g) ha ugyanazon termeléshez Vß-dal több m un
kás szükséges, bárm int sza b á ly o z ta lak  is a berek, 
abból egy m unkásra kevesebb esik,

h) miután a m unkásokat csak az esetben lehet 
m egtartani, ha keresetükből m egélhetnek, a 8 órai 
műszak alatt keresetük m indenesetre felemelendő,

/) esetleg az akna gépészeti berendezéseinek 
tökéletesbitését is maga után vonja a 8 órái m ű
szak. M ert mig 12 óra mellett' naponkint kétszer kell 
lebocsátani és felszállitani a m unkásokat, addig a 
8 órai műszak mellett háromszor.

A mérvadó körök ellenzése dacára az osztrák 
törvényhozás behozta nem ugyan a 8 órai, hanem 
a 9 órai munkaidőt. H ogy mennyiben volt ezen 
aggodalom  alapos, arról M ayer J. bányatanácsos, 
az Oest. Zeitschrift für B erg - und H üttenw esen cimü 
folyóiratban kimerítően beszámol.

M ayer adataiból a következőket idézzük, a 
melyek az osztrau-karvin szénmedencáre vonat
koznak.

V á j á r t e 1 j e s i t  m é n y.
E lő  v á j  á s  é s  

f e j t é s b e n E l ő v á j á s b a n
m é t e r m á z s a

F e j t é s b e n

1899-ben 2 5 .0 6 13.96 38.91
1900-ban 26.98 14.34 40.34
1901-ben 25.18 13.63* 38.90
1902-ben* 25.27 12.83 38.76
1903-ban 25.59 11.88 37.91
1904-ben 25.55 11.08 37.25

É v i v á j á r t  e 1 j e s i t  m é n y.
1899-ben 1836 q
1900-ban 1689 10 órai műszaknál
W01-ben 1742
1902-ben 1685
1903-ban 1768 9 órai műszaknál
1904-ben 1768
♦ (9 órai m űszak behozatala.)

Az 1899. év norm álisnak vehető. Ez évet az
1904. évvel összehasonlítva, a teljesítm ény 14.9<>/o, 
illetve 20.6 o/o-kai csökkent.

Emellett figyelembe veendő az összes m unka
szakoknak:

1899-ben 44.6 0/0-a,
1900-ban 48.6 0/0-a,
1901-ben 45.7 0/0-a,
1902-ben 48.0 0/0-a,
1903-ban 52.6 °/o-a,
1904-ben 55.3 0/0-a esett a lefej-

tésre. Miután a fejtésben végzett műszakok száma 
a teljesítményt emeli, összehasonlító kim utatást kel
lett készíteni, amely az elővájásban és fejtésben az 
utolsó hat évben teljesített műszakok tényleges a rá
nyát veszi alapul.

Ezen alapon a teljesítményt kiszámítva, a kö
vetkező adatokat nyerjük:

1899-ben 1921 q
1900-ban 1698
1901-ben 1801
1902-ben 1705
1903-ban 1701
1904-ben 1654 „

M int ebből látható, a valódi teljesítm ény 1899. 
és 1903. valamint az 1904. évek között 11.3, illetve 
13.90/0 csökkenést mutat.

A m unkások teljesítménye m unkásonkint és 
m űszakonként a következő képet m utatja:

1. a csehországi barnaszén-bányáknál:
1899-ben 10 órai műszak mellett 5661 q
1902-ben 9 5063
1903-ban 9 5159
1904-ben 9 5376*
1905-ben 9 5557
1906-ban 9 5964
1907-ben 9 6091
1908-ban Q 5876

a csökkenés tehát 8.8, illetve 10.5o/0.
2. a csehországi kőszénbányáknál:

1899-ben 10 órai műszak mellett 1940 q
1902-ben 9 1771
1903-ban 9 1841
1904-ben 9 1943
1905-ben 9 2074
1906-ban 9 2104
1907-ben 9 2169
1908-ban Q 2001

a csökkenés tehát 5.1, illetve 8.8o/0.
3. az összes osztrák barnaszén-bányáknál:

1899-ben 10 órai műszak mellett 4283 q
1902-ben 9 3935
1903-ban 9 4024
1904-ben 9 4170
1905-ben 9 4266
1906-ban 9 '4554 „



12 A Bánya 1909. december 25. (51—52. sz.)

1907-ben 9 órai műszak m ellett 4662 q
1908-ban 9 „ „ „ 4492 

a csökkenés tehát 6.0, ijletve 8.0 o/o.
4. az összes osztrák kőszénbányáknál:

1899-ben 10 órai műszak mellett 1820
1902-ben 9 1659
1903-ban 9 1725
1904-ben 9 1784
1905-ben 9 1905
1906-ban 9 1978
1907-ben 9 1978
1908-ban 9 2026

a csökkenés tehát 5.2, illetve 8.8o/o.
Az összes munkások átlagos keresetét, bele

számítva napszám osokat, gyerm ekeket és nőket, a 
következő táblázat tünteti fel: 
évi összkereset 1901-ben 10 órai műszak mellett 851 K

1903-ban 9 781
1904-ben 9 „ „ „ 786 

a kereseti csökkenés tehát 8.2, illetve 7.5o/o.
Az összes osztrák bányák munkásai tehát

1903-ban 2,317.280 koronával,
1904-ben 2,164.695

kerestek kevesebbet, mint 1901-ben, a 10 órás mű
szak mellett.

M iután azonban a teljesítmény csökkenése 8.2, 
illetve 13.3o/o-ra rúg, mig a kereset csökkenése csak 
8.2, illetve 7.5 o/o-ra, világos, hogy a kedvezőtlen 
körülm ények dacára a m unkások bére a külömblet 
erejéig, tehát 3.7, illetve 4.9o/o-kal emeltetett.

Ugyanazon mennyiség kitermeléséhez rövidebb munka idő 
mellett több munkás szükséges:
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8. - 8 93/i 306 18%

A munkaidő megrövidítését tárgyaló fontosabb cikkek 
jegyzéke

az Oesterreichische Zeitschrift für Berg-und Hüttenwesen cimü 
folyóiratból.

I. 1890.-iki évfolyam II/15-iki 7. számában: 76. oldal.
„Denkschrift über die Untersuchung der Arbeiter 
und Betriebsverhältnisse in den Steinkohlenbezirken 
Preussens.“ Wolf tói.

II. 1890-iki évfolyam VII./26-iki 30. számában 346. oldal:
„Schicht und Arbeitsdauer beim Bergbaue.“ von k. 
k. Bergrath W. Jicinszky.

1. 1891. évfolyam III/28-iki 13. számában 135. oldalon:
„Die achtstündige Arbeitsschicht beim Bergbau in 
England.“

2. 1895. évfolyam VI/15-iki számának mellékletében 48. old.
„Referat des Bergdirectors H. Kauth über den Acht
stundentag.“

3. Ugyanez évfolyam VIII/17-iki 8. számában 81. oldalon:

a „Verein der Montan- Eisen- und Maschienen In
dustriellen in Oesterreich“ kérdőivé.

4. 1897. évfolyam III/l—27-iki 13. számában 172. oldalon:
„Die Markencontrolle“ eingeführt beim Steinkohlen 
Bergbau Heinrichsglückzeche in Peterswald“ von 
Richard Danilof Ing. Assistent.

5. 1900. évfolyam III/24-iki 12. számában 147. oldalon:
„Ueber die Schichtdauer im Ostrau-Karviner Kohlen
revier“ Von Bergrath Max von Guttmann.

6. Ennek folytatása a III/31-iki' 13. számban 161. oldalon:
7. 1900. évfolyam IV/7-iki 14. számában 175. oldalon :

„Ueber den Bergarbeiterstrike in Oesterreich im 
Jahre 1900. und über Kürzung der bestehenden 
Schichtdauer“ von Karl Ballung k. k. Bergrath.

8. 1900. évfolyam IV/14-iki 15. számában 192. oldalon
„Ist es rathsam, bei sämmtlichen Kohlenbergbauen 
die neunstündige Schichtdauer einzuführen ?“ von 
Karl Ballirjg.

9. 1900. évfoly?m IV/21-iki 16. számában 205. oldalon:
„Die Acht-Stunden-Bill vor dem englischen Parla
ment“ von Ingenieur Ludwig Hollein.

10. Ugyané számban: 213. oldalon:
,,Die Arbeitsleistung und die Tagesverdienste bei 
den Steinkohlengruben der Rossitzer Bergbau-Ge- 
sellschaft vor und nach Kürzung der Arbeitschicht“.

11. 1900.. évfolyam IV/J8-iki 17. számában :
„Über die A^htstundenschicht und den Minimallohn 
beim Bergbau“. von W. Jizinsky in Prag.

12. 1900. évfolyam V/5-ikí 18. számában 240. oldalon :
Carl Balling: A munkateljesítményekről a 11 órás 
és 9 órás műszakban szóló táblázati adatok kritikája.

13. 1900. évfolyam V/12-iki 19. számában 243. oldalon:
„Die Neunstundenschicht beim Kohlenbergbau“ von 
J^-Schardinger k. k. Bergrath.

14. 1900. évfolyam V/19-iki 20. számában 265. oldalon:
„Zur Schichtdauer in Ostrau-Karwiner Kohlenrewiere“ 
von Bergrath Max von Guttmann.

15. 1900. évfolyam VI/9-iki 23. számában 307. oldalon:
„Vergleich der einfachen und doppelten Förder
schicht auf Steinkohlengruben.“

16. 1900. évfolyam X/27-iki 43. számában 559. oldalon
„Zur Lohnfrage im Ruchkohlenrewiere.“

17. 1901. évfolyam IV/6-iki 14 számának 185. oldalán:
„Gesezentworf betreffend die Abkürzung der Schicht
dauer bffira Kohlenbergbau.“

18. Ugyanez évfolyam IV/20-iki számának 216. oldalon:
„Arbeitsleistungen im Rossitzer Steinkohlenbecken 
im Jahre 1900.“

19. Ugyanezen évfolyam V/18-iki 20. számában 276. old.
„Abkürzung der Arbeitszeit im Bergbau.“

20. 1902. évfolyam VI/28-iki 26. számában 342. oldalon:
„Gesetzliche Einschränkung der Arbeit Erwachsener 
in England.“

21. 1903. évfolyam III/14-ik. 11. számában 143. oldalon:
„A közig, bíróság döntése arról, hogy a 9 órai mun
kaidő nem az egyes munkásra, hanem a munkásság 
összeségére vonatkozik olyformán, hogy abba a be- 
és kiszállás is beleértendő.“

22. Ugyanezen évfolyam VII/4-iki 27. számában 371. oldalon:
„Einige historische Daten über Schicht und Schicht
dauer.“ Von Erich Mladek Bergdirektor in Dombrau.

23. Ugyanezen évfolyam VII/25siki 30. számában 409. oldalon!
„Einige Betrachtungen und Erfahrungen^über der
9 stündige Schicht mit besonderer Berücksichtigung 
der Verhältnisse im Ostrau-Karwiner Rewiere und 
bei den Gruben der K. F. N. B. in Mähr. Ostrau.“ 
Von J. Mayer k. k. Bergrath.

24. Ennek folytatása a 31. számban 424. oldalon,
25. „ „ 33. 449.
26. „ „ „ 34. „ 468.
27. 1905. évfolyam VI/10-iki 23. számában 295. oldalon:

„Weitere Erfahrungen über die neunstündige Schicht 
mit besonderer Berücksichtigung der Verhältnisse im 
Ostrau-Karviner Revier.“ Von J. Mayer k. k. Bergrath.

28. Ennek folytatása 1905. VI/17-iki 24. számában 315 old.
A „Glückauf1 cimü lapból:

Az 1901. X/21-iki 38. számában 824. oldalon :
„Arbeitszahl, Arbeitslöhne und Arbeitsleistungen 
beim preussischen Bergbau im Jahre 1900.“

Az 1901. XI/9-iki 45. számában 975. oldalon:
„Die Bergarbeiterbewegung in Frankreich.“

Az 1902. III/8-iki számában 219. oldalon:
,.Der Achtstundtag in französischen Kohlenbergbau.“
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A vanádiumacélok.
Irta: Dr, Barlai Béla.

A vanádiumacélokkal Amerikában és Angliá
ban igen szép eredm ényeket értek m ár'e l; kívánatos 
volna tehát, hogy a mi szakköreink is nagyobb 
figyelmet fordítsanak erre az anyagra.

A vanádium acélokat rendszerint tégelyekben 
készítik olym ódon, hogy ferrovanádium ot hozagol- 
nak. A  ferrovanádium  átlagos összetétele a követ
kező határok között ingadozik:

Fe =  51.20 0/0 45.840/,) 64.22o/o
C =  1.07 0/0 1.04 o/o 1.420/0
V ^ =  47.50 0/0 52.80 0/0 34.10 0/0
Si " '  =  0.09 o/** 0.09 0/0 0.12 0/0
Mn =  0.07 0/0 —
Cu =  0.010/0 — —
S == 0.009 0/0 0.025 % 0.03 0/0
P =  — 0.02 0/0 0.0090/

A vanádium könnyen ötvöződik a vassal. A 
karbontartalm u vasban részint oldva, részint vaná- 
dium kárbid (V2 C 3) alakjában fordul elő, mely utóbbi 
a vaskárbiddal kettős kárbidot alkothat.

A lágy vasfajták m ár 0 2 o/0 vanádium tartalom- 
nál finomabb ferritstrukturát vesznek fel, melybe 
egyes keményebb szemcsék vannak beágyazva. Ezek 
a szemcsék nem ártanak az anyag "friinőségének, 
hanem ellenkezőleg, egyenletes eloszlásuknál fogva, 
szivósabbá és szilárdabbá teszik a vasat. A közepes 
karbontartalom m al biró vanádiumacélok perlitesek. 
A perlit kevés vanádium mellett hasonlít a karbon- 
acélokéhoz, 0 2 o/ovanádium azonban-m ár megváltoz
tatja lamellás szerkezetét. A nagy perlit- és ferrit- 
töm egek eltűnnek s helyükbe a karbid egyenletes 
eloszlása folytán homogénebb struktura lép. A per
lit finom s "közel ipárhuzamos cementit lamellái helyett 
az ilyen vanádium acélokban szabálytalan erecskéket, 
vonalakat találunk, melyek egym ást ^keresztezik. N a
gyobb vanádium tartalom nál ezeknek a vonalaknak 
a helyét kárbidszemcsék foglalják el, melyek minden 
szabályszerűség nélkül sorakoznak egymáshoz;. Ez 
a struktura, mely különösen a 0 7—O 80/0 vanádium- 
tartalom m al biró s izzitás utján kilágyitott acélokat 
jellemzi, végül teljesen a szemcsés perlitbe megy át.

A vas mechánikai tulajdonságaira a vanádium 
minden tekintetben javitólag hat, de csakis akkor, 
ha mennyisége a 0 7 —O8 o/0-ot nem haladja meg. 
A lágyított vasfajték szakítószilárdsága 0*7o/0 vaná- 
dium tartalom  mellett, tekintet' nélkül a karbon- 
tartalom ra, 5—8 kg/m ra2-tal nő. A nyúlás emellett 
2—3 0/0-kai nagyobbodik, a kontrakció pedig 
10/0 C és 0.7o/o V mellett 14.5o/0-ról 42.3o/0-ra
0.7 0/0 C 0.7 % V 20 0/0 40 %
0.55% C 0.7 0/0 V 30 0/0 42.7%
0.15 0/0 C „ 0.7 0/0 V „ 65 0/0 „ 84.70/0 „ 
emelkedik.

A vanádium tartalm u vasötvözetek tehát szilár
dabbak és jóval szivósabbak is, mint a rendes v a s -  
fajták. Szívósságuk különösen akkor rendkívül nagy, 
ha megfelelő hevítéssel kilágyitjuk. Lágyitásuk azon
ban nagy óvatosságot igényel, m ert a tulhevitést 
illetőleg m eglehetősen kényesek. Ha karbontartal- 
muk a 0 *2 % -ot nem haladja meg, akkor 1000°-os 
kezdőhőmérséklet m ellett izzitandók; az izzitás idő
tartam a körülbelül 4 óra, mely alatt fokozatosan 
550°-ra hütendők le. ,0 2—1 0 % karbontartalom  mel
lett a kezdőhőm érséldet 850° s az izzitás időtartam a, 
mely alatt ugyancsak 550°-ig hütendők le, J31/* óra. 
A tulhevitett vanádiumacélok eredeti jó tulajdonsá
gaikat majdnem teljesen visszanyerik, ha 1000°-os 
kezdőhőmérsékletről 3—4 órán át 550°-ra hütetnek.

A kicsiny karbontartalom m al biró vasvaná- 
dium-ötvözetek nem edződnek be, ha 800°-ról hir
telen lehütjük. Keménységük és szilárdságuk tehát 
alig valamivel nagyobb, mint ha kovácsolás után 
rendes hőm érsékletű levegőn hülnek le. Nagyobb 
karbontartalom  mellett az edzés befolyása m ár lé
nyeges; a szilárdság és kem énység t. i. tetemesen 
nagyobbodnak (a ^szívósság rovására. Ha azonban 
az ilyen beedzett vanádiumacélokat megeresztjük, 
akkor a szilárdság és a kem énység is csökken, a 
szívósság pedig fokozódik.

A kovácsolhatóság 1 6 %  vanádium tartalomnál 
még kifogástalan s hosszirányú repedések, amilye
nek a keményebb karbon- és nikkelacéloknál elég 
gyakoriak, 2 % karbontartalom  mellett sem m utat
koznak. A vanádium ot tartalm azó ötvözetek azon
ban [ugyanazon alakváltozáshoz nagyobb ütést igé
nyelnék, mint a velük különben egyenlő összeté
tellel biró vanádium-mentesek.

A vanádium a nikkel-, chróm- és vvolfram- 
acélokra is igen kedvező hatással van. Szilárdságuk 
jelentékenyen nő, anélkül, hogy szívósságuk meg
felelő mértékben apadna. Különösen a nikkel-váná- 
dium-, a chróm-vanádium-acélok szolgáltatnak igen 
értékes anyagot.

A nikkel-vanádium-acélok akkor bírnak a leg
jobb mechanikai tulajdonságokkal, ha 0 1 —0 3%  
karbon mellett 2 —7%  nikkelt és 0*1—0*3% vaná
diumot tartalm aznak. Ilyen acél pl.

C .=  0*2 o/o 
Ni =  7-Oo/o
V =  0’2%
Mn =  0*3%

Tulajdonságai kiizzitott állapotban: 
Szakítószilárdság =  65 kg/m m 2 
Rugalm asság határa =  45 kg/m m 2 
Nyúlás * =  20 0/0
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Tulajdonságai 850°-on való rendes edzés u tán : 
Szakítószilárdság 140 kg/m m 2
Rugalm asság határa =  120 kg/m m 2 
Nyulás 10 o/o

A nikkel-chróm-vanádium-acélokra a követ
kező ötvözet szolgálhat például:

C =  0*45 o/o 
Ni =  2-25o/o 
C r =  0*60%
V =  0 07  o/o 
Mn 028  o/o 

Tulajdonságai kiizzitott állapotban: 
Szakítószilárdság 70 kg/m m 2
Rugalm asság határa =  50 kg/m m 2 
Nyulás 20 o/o

Tulajdonságai 800°-on való rendes edzés és 
400°-on valp megeresztés után:

Szakítószilárdság =  150 kg/m m 2 
R ugalm asság határa = 1 3 0  kg/m m 2 
Nyúlás 6 o/o

A chróm-vanádium-acélokból az American Va
nadium Com pany a következő ö t fajtát gyártja, 
melyek különösen az autom obilipar terén örvende- 

j nek nagy kelendőségnek:

I II III IV V

°/o ' o/o o/o o/o o/o

Karbon 0*25—0-30 0-20 0 20 045-0-55 0-12-0-15

Vanádium 016-018 012 016 018 0 12

Mangán 0-40-0-50 0-30-0-40 0-40 0-80—100 0*20

Chróm 100 050 0-80 1-25
i

0-30

A vanádiumacélok öntészeti célra is alkalma
sak, A belőlük készült öntvények, mivel a vanádium 
gáztalanitólag hat, töm öttek, hibátlanok. M ár 0*1 o/0 
vanádium elég, hogy az összes nitrogént elvonja a 
vastól.

© © © © ©

A Magyar Birodalom vasérckészlete.
Irta: Dr. Papp Károly m. kir. osztálygeológus.

Az 1910. év nyarán Stockholmban tartandó 
XI. nemzetközi geológiai kongresszusnak IV. szak
osztálya a Föld vasérckészletéről fog tanácskozni. 
Erre a célra a világ minden állama' be fogja küldeni 
az országai, vagy gyarm atai területén várható vas
ércm ennyiség becslését. Hazánk vasérckészletének 
kidolgozásával, illetőleg fölbecslésével Lóczi L ó c z y  
Lajos dr. egyetemi tanár ur, a magyar királyi Föld
tani Intézet igazgatója engemet bízott meg. M unká
mat még a nyár folyamán befejeztem B e n e  Géza 
bányam érnök, aninai bányafelügyelő ur segédkezé- 
sével, aki a Vaskő-Dognácska vidékén levő vasérc
telepek becslését m ár készen adta kezembe. Jelen
leg a m unkát m ár Stockholmban nyom tatják is. 
M inthogy azonban a jövő év május havánál előbb 
aligha jelenik meg, jónak látom a terjedelmes mü 
összefoglaló részét a B á n y a  hasábjain a szakkö
rökkel m ár előre is megismertetni.

I. M a g y a r o r s z á g  j e l e n l e g i  v a s é r c 
t e r m e l é s é t  tekintve, kitűnik, hogy a hét vasipari 
kerület között a S z e p e s - G ö m ö r i  É r c h e g y s é g  
van az első helyen, amennyiben ez a vasipari kerü
let az 1907. évben 123 km2 adom ányozott területen
1,215.500 tonna vasércet produkált. M ásodsorban kö
vetkezik a H u n y a d i  V a s k ő v o n u l a t ,  am ely
nek 10 km2 területéről 262.000 tonna vasérc s har
madsorban a K r a s s ó s z ö r é n y i  H e g y s é g ,  a

melynek 6 km2-nyi adom ányozott telkei alól 160.000 
tonna vasérc került elő. A többi négy vasipari ke
rület csak kevés vasércet termelt.

A M agyar Birodalom területén levő összes 
bányák az 1907. évben 1,666.020 tonna vasércet ad 
tak, 11,439.304 korona értékben. Ebből részint nyer
sen, részint pörkölve külföldre 622.518 tonna é r
cet vittek 4,138.646 korona értékben. A vasércki
vitelben előljár a B o r s o d i  B á n y a t á r s u l a t ,  a 
mely rudóbányai term elésének legnagyobb részét:
282.000 tonnát, külföldre szállította. Az O s z t r á k  
B á n y a  jés K o h ó m ü  T á r s a s á g  zakárfalvi bá
nyáinak összes term elését ö sz trák -, illetőleg Porosz- 
Sziléziába vitte. A W i t t k o w i c i  B á n  y a- é s  K o 
h ó t á r s u l a t  szintén összes term elését külföldi ko
hóinak küldte. Azonkívül az O b e r s c h l e s i s c h e  
E i s e n b a h n - B e d a r f s  A. G. friedenshüttei és az 
O b e r s c h l e s i s c h e  E i s e n i n d u s t r i e  A. G. 
gleiwitzi cég, valamint még több kis társulat szál
lította a Szepes-Gömöri Érceshegység vasérceit a 
külföldre. A honn m aradt 1,043.502 tonna vasérc
ből a M agyar Birodalomban levő olvasztók és vas
gyárak 440.236 tonna nyersvasat és vasöntvényt ad
tak az országnak 36,329.178 korona értékben. H a 
még megemlítjük, hogy 1907-ben M agyarország 99 
ezer 503 tonna vaskovandot (piritet) term elt 881.905 
korona értékben, úgy az ezidőszerint vasgyártásra
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nem használt ércek term elését is kim erítettük.
V a s é r c e i n k  m i n ő s é g é r ő l  röviden a kö

vetkezőket m ondhatjuk. A Szepes-Gömöri Érchegy
ség vasércei között leggyakoribb a s z i d é r i t ,  a 
melynek vastartalm a 38—40% körül van. A göm ör- 
megyei Vashegy jés H radek vidékén nagyobb tö 
megben van a 1 i m o n i t ,  amely átlagosan 45o/0 vas
tartalm at mutat, a mélység felé azonban itt is szi- 
derit van. A borsodm egyei Rudóbányán a limonit 
a főérc, amelynek vastartalm a azonban alig éri el 
a 40o/o-ot. Az Északkeleti Kárpátokban, a Bihar- 
hegységben, valamint a Székelyföldi vastelepekben 
35—400/o-os l i ' r n o n i t  uralkodik. A H unyadi Vas
kővonulatban a m agyar kincstár jelenleg 45o/0-os 
barnaVSsércet te rm e lj  azonban a mélyebb szintek
ben itt is a 38—40 o/o Fe tartalm ú sziderit tölti ki 
a telléreket. A H unyadi Vaskővonulat egyes helyein 
55o/o Fe tartalm ú m a g n e t i t  is mutatkozik, azon
ban csak kisebb fészkekben.

Legm agasabb vastartalm at m utatnak a Krassó- 
:szörényi Érchegység vastelepei, amelyekben a leg
gyöngébb érc is 40o/o-Fe tartalm at ad, de a m a g 
n e t i t  és a h e m a t i t  telepekben az átlagos vas
tartalom  50o/oon fölül van, de itt-ott 60o/0-ot is elér.

A j e l e n l e g  v a s o l v a s z t á s r a  n e m  h a s z 
n á l t  é r c e k  között a Szepes-Gömöri Érceshegy
ségben a h a v a s i  p á t v a s ' k ő  é» az a n k e r i t  
szerepel 20o/0 vastartalom m al, azonkivül a p i r i t  
( v a s k o v a n d )  40o/0 Fe és a hevesmegyei Szarvas
kőn a í W e h r l i t  nevű sötét vaskő 40o/0 Fe ta rta 
lommal. A Bihar-hegységben a B a u x i t  nevű ás
vány fordul elő tetem es mennyiségben, amely S z á -  
d e c z k y  G y u l a  kolozsvári tanár vizsgálatai sze
rint az a l u m í n i u m  mellett 15—19o/0 vasat is ta r
talmaz. A Hunyadi Vaskővonulatban a k o v á s  
v a s k ő  és a f l i n c  van nagyobb mennyiségben, 
amely 15—20o/0 vastartalm a m iatt egykoron m ég 
sorra kerülhet. A többi vasipari kerületben jelen
leg vasolvasztásra nem használatos ércek gyanánt 
a p i r i t  és p i r r h o t i n  szerepelnek, 40—45o0 Fe 
tartalom m al.

II. M a g y a r o r s z á g  v a s é r c k é s z l e t é t  
az Országos M agyar Bányászati és Kohászati Egye
sület az 1906. évben, abban a felterjesztésében, a 
melyet :a v a s é r c k i v i t e l  m e g ^ á t l á s a  c é l 
j á b ó l  a m a g y a r  k o r m á n y h o z  intéz:ett, s a 
mely felterjesztés a B á n y á s z a t i  é s  K o h á s z a t i  
L a p o k  XXXIX. évfolyamának, vagyis a 43. kötet
nek 311—317. oldalain szószerint közölve is van, 
a következőkép becsülte:
A) Feltárt vasérckészleí* 33,820.000 tonna
B) Reménybeli vasérckészlet 37,360.000 tonna 
A-\-B  Összesen 71,180.000 tonna

M inthogy pedig a jelenlegi ércterm elés
1,600.000 tofrna körül van, e szeriint a becslés szerint 
M agyarország vasérckészlete 44 év múlva teljesen

kifogyna. Ennek a becslésnek célzata term észetesen 
az, hogy minél sötétebb színben tüntesse föl hazánk 
vasérckészletét a kojrmány előtt. E szerint tehát 
t ú l s á g o s a n  a l a c s o n y n a k  látszik, am iért mun
kám alapjául nem is vettem.

Ezzel szemben ide iktatok néhány t ú l z o t t  
b e c s l é s t  hazánk egyes vidékeiről:

I. vasipari kerületben: G öm ör vármegye vasérc
készlete 38,000.000 tonna.

I. vasipari kerületben: Borsodmegyei Rudó- 
bánya vasérckészlete 26,000.000 tonna.

III. vasipari kerületben: Biharvármegyei Petróc 
vidéke vasérckészlete 6,000.000 tonna.

III. vasipari kerületben: M enyháza-Vaskóh fen- 
sikja vasérckészlete 740,000.000 tonna.

V vasipari kerü le tben: Hunyadvárm egyei 
Gyalár vidéke vasérckészlete 22,500.000 tonna.

VII. vasipari kerületben: Zágrábvárm egyei 
Rude vidéke vasérckészlete 20,700.000 tonna.

M inthogy mindezek a szertelen adatok iro
dalmi munkákban közölvék, azért megemlitettem, 
de becslésem alapjául szinte nem vehettem ezeket 
a magas számokat.

Részletesen kifejtett s okadatolt becsléseim 
végeredménye gyanánt a következőket mondhatom. 
A M a g y a r  B i r o d a l o m  v a s i p a r i  k e r ü  l é t e i 
b e n  úgy a feltárt, mint a reménybeli vasércmennyi
séget tekintve, e l s ő  h e l y e n  v a n  a S z e p e s -  
G ö m ö r i  É r c e s h e g y s é g ,  amelynek összes vas
érckészlete megközelíti a 74 millió tonnát s ezen- 
kivül még 18 millió tonna olyan vastartalm ú ércre 
lehet itt remény, amelyet a jövőben vasra esetleg 
feldolgozni lehet. M á s o d i k  h e l y e n  á l l  a H u 
n y a d i  V a s k ő v o n u l a t  17 millió tonnát meg
közelítő vasérckészletével s csaknem 4 millió tonna 
jövőben esetleg felhasználható szegény vasérccel. 
A h a r m a d i k  h e l y r e  a K r a s s ó s z ö r é n y i  
h e g y s é g ,  s a n e g y e d i k r e  H o r v á t o r s z á g  
k e r ü l  8—8 millió tonnát megközelítő összes vas
érckészletükkel. Az ö t ö d i k  h e l y e n  á l l  a B i h a r -  
h e g y s é g ,  amelynek 3l/ 2 millió tonna körüli vasérc- 
készletén kivül még 5 millió tonna olyan vasérce 
van, amely a jövőben esetlegesen olvasztásra hasz
nálható leend. A h a t o d i k  h e l y r e  a z  é r d é l y -  
r é s z i  S z é k e l y f ö l d  kerül, 2 millió tonnánál vala
mivel több vasércével, s u t o l j á r a  az É s z a k 
k e l e t i  K á r p á t o k  következnek, ahol alig 1 millió 
tonna vasérc van, viszont azonban jelenleg vas
olvasztásra nem használatos pirites érckészlete, a 
melyet a jövőben vasra is feldolgozhatnak, csak
nem 4 millió tonnára rúg. M indent összevetve, a 
miként a mellékelt táblázat is mutatja, a M a g y a r  
S z e n t  K o r o n a  o r s z á g a i  t e r ü l e t é n  v á r 
h a t ó :
A) Feltárt vasérckészlet 33,109.850 tonna
B) Reménybeli vasérckészlet 78,926.800 tonna
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112,036.650 tonna 

32,430.000 tonna

A— B  Összes, olvasztásra hasz
nálható készlet 

C) Jelenleg vasra nem használt 
vasérckészlet 

A--B-\-C  Összes számbavehető
vasércm ennyiség 144,466.650 tonna
A M agyar Birodalom területén működő bánya- 

vállalatok az 1907. évben 1,666.000 tonna vasércet 
termeltek, amiből 622.000 tonnát külföldre szállítot
tak. H a föltesszük, hogy a vasérckivitel m egszün
tetése után, az ország szükséglete a jövőben sem 
emelkedik m agasabbra, mint a jelenlegi összes te r
melés, úgy a 144 millió tonnát m eghaladó vasérc
készlet a M agyar Birodalom v a s é r c  s z ü k s é g 
l e t é t  86 é v r e  b i z t o s i t j a .

A magyar birodalom területén várható vasérckészlet 
becslése Dr. Papp Károly szerint:
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fl bányák és az uj adók.
Ir ta : Dr. Reiner Ede, a Salgó-Tarjáni Kőszénbánya Részvény-Társulat igazgatója.

A bánya nem politizál. Ebből az okból nem 
vetjük fel azt az aggodalm as kérdést, vájjon törvény- 
hozásunk az 1911-iki állam háztartási költségvetést 
képes lesz-e megállapitani. Ne vesse ez ellen senki, 
hogy ez a kételkedés túlságos pesszimizmusból fa
kad. M időn ezeket a sorokat irom, az 1909. vég
napjait éljük; mindazonáltal nincs még meg az 
1910-iki költségvetés és az ex-lex rém fenyeget. 
Azonban bizni és  remélni kell. Induljunk ki tehát 
abból, hogy borús egünk kitisztul és minden "rendbe 
jő. H a a törvényhozás megszavazza az 1911-iki ál
lam háztartási költségvetést és az appropriatem ális 
törvény felhatalmazza majd a korm ányt a törvény
ben m eghatározott adók beszedésére és a felhatal
mazás nem fog vonatkozni többé Széli Kálmán pénz
ügym inisztersége alatt 1875-ben megszavazott, most 
érvényes adók beszedésére. A ♦bányák 1911 január 
1-étől kezdve nem lesznek kötelesek sem bányaadót, 
sem általános jövedelmi pótadót fizetni. Ne tartson 
senki attól, m intha én ezzel azt állítanám, hogy a 
bányák a jelzett naptól kezdve az ígéret földjére fog
nak érkezni és  megszabadulnak az adófizetés sú 
lyos kötelezettségétől. Az adófizetési kötelezettség 
terhe rajtuk marad 1911-en túl is, csak az adó neve 
módosul. Az általuk fizetendő adót nem fogják 
többé bányaadónak és általános jövedelmi pótadó
nak nevezni. Az 1910-ik év végével érvényüket vesz
tik ugyanis az 1875-iki adótörvények és helyükbe 
lépnek az 1909. VIII., IX. és X-iki törvények, melyek x 
a nyilvános szám adásra kötelezett vállalatok kereseti 
adóját, az általános kereseti adót és a jövedelmi 
adót szabályozzák. És ezen törvények értelmében 
a részvénytársaságok tulajdonát tevő bányákat a |

nyilvános szám adásra kötelezett vállalatok, kereseti 
adója, a m agántulajdonban levő bányákat az álta
lános kereseti adó és ezenfelül mindkét bányatulaj
donost a jövedelmi adót fogja terhelni. Az adóügy 
terén jelentős változás áll tehát majd be. Változás, 
mely '.után minden állam pénzügyminisztere törek
szik.* Az államszükségletek folytonosan emelkednek, 
a pénzügyminiszter mindig uj! forrásokat keres. Ezt 
teszi a gazdag Franciaországban épp úgy, mint 
szegény hazánkban. Ámde a pénzügyminiszterek tö 
rekvését ritkán koszoruzza siker. A francia pénz
ügyminiszter, Caillaux megbukott, m ielőtt adójavas
latát tető alá tudta volna hozni. Bülow hercegnek 
távoznia kellett, m ert a Reichstag adójavaslatait el
vetette. Ugyanazon ok, ugyanazon sorsra ju ttatta 
az plasz minisztériumot. Angolországbaji a képviselő- 
és felsőház m egoldhatatlan konfliktusba keveredett 
a minisztérium adójavaslatai miatt.

A szomszédos Ausztriában fáj a -pénzügymi
niszter feje. Adójavaslatokat gyárt nap-nap után, de 
a közvélemény valamennyit felháborodással utasítja 
vissza. Ami az utóbbi években senkinek és sehol 
sem sikerült, azt könnyűszerrel m egterem tette a mi 
pénzügyminiszterünk. Pedig nagy volt a recensus' 
adójavaslatainak nyilvánosságra hozatalakor. Az 
egész ország tiltakozott ellenük és W:ekerle mégis 
rávette a törvényhozást, hogy azokat megszavazza. 
Fortuna istenasszony emelte szekerére a mi pénz
ügym iniszterünket, hogy lehetővé legyen neki a 
lehetetlen, avagy a lángész müvének kell ezt tu 
lajdonítani?

M ondottuk, hogy 1911. évtől kezdve a m agán
bánya általános kereseti, a részvénytársasági bánya
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nyilvános számadásra kötelezett vállalatok kereseti, 
mindketten pedig ezenfelül jövedelmi adót fognak 
fizetni. A m agánbánya által fizetendő általános ke
reseti adót ezúttal kikapcsolom fejtegetésem sorá
ból. Teszem ezt a könnyebb áttekinthetőség oká
ból és teszem azért is, m ert a bányák túlnyomó 
része nálunk is részvénytársaságok kezén van, a 
súlypont tehát ezeken fekszik. A nyilvános szám
adásra kötelezett vállalatok kereseti adója sok te
kintetben eltér az eddig fizetett bányaadótól. A 
bányaadót az adókivető bizottság állapította meg, 
ennek határozata ellen beadott felebbezés az adó- 
felszólamlási bizottság elé került, végső fórumon a 
közigazgatási bíróság volt. A kereseti adót a pénz
ügyigazgatóság fogja megállapítani, a felebbezés a 
közigazgatási b izottság-adóügyi bizottsága elé ke
rül, utolsó fórumul megmarad a közigazgatási bíró
ság. Nekünk inincs okunk az adó és felszólamlási 
bizottságok kiküszöbölését megsiratni. Egyik sem 
állott feladata magaslatán. Bármily alapos kifogás 
em eltetett a javaslat ellen, rendesen a pénzügyigaz
gatóság javaslatát emelték határozattá. Ezentúl a 
pénzügyigazgatóság fog határozni. A nagyobb ha
táskörrel nagyobb felelősség jár, minek következté
ben a pénzügyigazgatóságok mélyebben fognak szán
tani. Az utolsó fórumon közigazgatási bíróság ma
radván, a részvénytársaságok ezentúl is bizalommal 
nézhetnek e független, k ipróbált^bíróság döntése 
elé.

Az uj törvény is m egtartotta a bányakapitány- 
ágok votum consultationmát. Ez helyes intézke

dés. A bányakapitányságok eddig is óvatosan já r
tak el hatáskörükben, ezentúl igy fognak csele- j 

□□□□□□□□□□

kedni. Óhajtjuk azonban, hogy csak azokhoz a kér
désekhez szóljanak, melyekhez teljesen értenek, t.

a bányászati dolgokhoz. A bányakapitányságok
nak nem szabad feledniök, hogy nagy a tekintélyük. 
Mindig azt tapasztaltam, hogy javaslataikat a pénz
ügyigazgatóságok elfogadják. Őket ugyan csak a vé
leményezés joga illeti meg, de a valóságban gyak
ran ők döntenek.

Az uj törvény az adóalapot az eddiginél sza
batosabban állapítja meg, kimondván, hogy az adó
alapot a vállalatnak évi mérlegében kim utatott nye
resége alkotja.

Eltérőleg az eddigi módozattól, mely szerint 
az adóalapot az adóévet megelőző három év átlaga 
adta meg, most a kivetés évét megelőző évre szóló 
adóköteles jövedelem alkotja. A kivetés évenkint 
történik. Az évi jövedelmet a m érleg mutatja, mely
ből azonban bizonyos tételek levonásba jönnek. A 
levonásba jövő összegeket én négy kategóriába osz
tom. Levonásba jönnek azok az összegek, melyek 
1. adómentes jövedelemből erednek; 2. vagy ke
reseti adóval, vagy másnemű adóval már m egvan
nak terhelve; 3. melyek az értékcsökkenési tarta
lékalapnak jutnak és 4. melyeket a törvény m éltá
nyossági okokból felment az adófizetés alól, minők 
pl. a nyugdíj és társpénztári járulékok. Ha mind
ezekhez még hozzáadom, hogy az adókulcs a régi, t. i. 
5 és 7 % -os marad, világos képét véltem adni a 

I nyilvános szám adásra kötelezett bányavállalatok ke- 
>seti adójáról.

Bonyolultabb a jövedelmi adó ism ertetése; 
ennek egy második közleményt tartok fenn.

□□□□□□□den□□□□□□□□□□

fiz állami szénakció jövő feladatai.
.Irta: Dr. Palmer Artur m. kir. főmérnök.

A mintegy két év előtt megindított állami szén
akció kimondott célja amint azt a kormány el
nöke az állami szénbányászatról szóló törvényjavas
lat tárgyalása alkalmával a törvényhozás előtt is ki
fejtette — az volt, hogy az állami kezelésben folyta
tandó, tehát nem nyerészkedésre alapított nagyobb 
arányú széntermelés egyrészt a hazai szénpiac á r
viszonyait szabályozza, m ásrészt a külföldi szenek 
behozatalát lehetőleg csökkentse.

Ma, amidőn az állami szénbányászat még első 
gyermekéveit éli, s amidőn e csecsemő körül sze
retettel forgolódó »doktorok« főgondja a term észet
szerűleg fellépő gyerm ekbetegségek leküzdése, az 
akció sikeréről vagy eredményeiről beszélni korai 
volna. M ert — hogy tovább is e hasonlattal éljek — 
mindazok, akik e csecsemő nevelésinek gondjait

viselik, feladatukat nem akkor töltik be helyesen, 
ha belőle hamarosan egy úgynevezett »csodagyer
meket' nevelnek, aki egy csapásra valami természet- 
fölöttit produkál, de aztán rövid idő alatt elernyed 
és kimerül, hanem akkor, ha a modern technika min
den eszközének felhasználásával azon igyekeznek, 
hogy neveltjüknek minél izmosabb, minél ellenállóbb 
szervezetet biztosítsanak, hogy az majdan erejének 
tudatában, a győzelem biztos reményével vehesse 
fel a küzdelmet kitűzött célja érdekében.

Ennyit azoknak a m egnyugtatására, akik, tak' 
azért, mert a »csodagyermek: mind a mai napig 
nem lépett a nyilvánosság elé, minden áron azt 
szeretnék hiresztelni, hogy ez a gyermek halva 
született.

Az állami szénbányászat inai állapotának is
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m ertetését e lap más helyén találja az olvasó. A 
jelen sorok célja az állami szénakció jelentőségének 
közgazdasági szempontból való megvilágítása, s 
megállapítása azon feladatoknak, amelyek teljesítése 
után ez az akció oly eredményeket fog felmutatni, 
amelyeknek jótékony hatását minden adófizető pol
gár érezni és élvezni fogja.

Hogy a kőszén mint energiaforrás s különö
sen mint fűtőanyag egyik legelsorangu közgazdasági 
tényező, azt senki kétségbe nem vonhatja. E tény
ből azonban önként következik, hogy az állam hata
lomnak, mint a közérdek legfőbb képviselőjének 
nemcsak joga, de kötelessége is e fontos gazdasági 
javak termelési viszonyaira aktiv befolyást gyakorolni. 
Az állami szénakció mai programmjával tulajdon- 
képen nem egyéb, mint az adófizető polgárok összes
ségéből alakult termelő szövetkezet, amelynek min
den tagja hozzájárul kisebb-nagyobb tőkéjével a 
föld méhében nagy mennyiségben heverő javak mi
nél teljesebb kiaknázásához.

Az'állam hatalom nak fontos feladata tehát, hogy 
e közszükségleti cikket, amelynek úgyszólván minden 
állam polgár egyúttal fogyasztója is, minél olcsóbb 
áron hozzáférhetővé tegye.

Röviden ki kell térnem e helyen a külföldön 
máris napirenden lévő oly irányzatokra, amelyek a 
kőszénnek állami m onopolizálását célozzák.

Eltekintve az e cél kivitelével szemben fennálló 
gyakorlati nehézségektől, a szénmonopólium nem 
zetgazdasági szem pontból már csak azért sem volna 
célszerű, m ert attól lehet tartani, hogy az állami 
kezelésben a termelés költségeinek fokozatos csök
kentése egészséges verseny hiányában nem volna 
oly mértékben lehetséges, amint azt különben a tech
nikai eszközök folytonos tökéletesedése lehetővé 
tenné.

Sokkal üdvösebb az állami akciónak a magán- 
vállalkozásokkal párhuzamosan haladó fokozatos fej
lesztése, amelynek céltudatos keresztülvitele által 
előbb-utóbb bizton elérhető az az ideálisnak nevez
hető állapot, amidőn a szén piaci ára a minimális 
effektiv termelési költséget csak az u. n. szerény 
polgári haszon értékével haladja meg. Az államnak, 
mint termelőnek, módjában volna ugyan még errőj 
a kis haszonról is lemondani, ez az eljárás azonban 
már egyértelmű volna a magánvállalatok tönkretéte
lével. Az állam mint termelő a legmodernebb és 
legtökéletesebb technikai eszközök felhasználásával 
a széntermelés költségeit a gyakorlatilag* lehetséges 
minimumra redukálhatja s versenyével ä magán- 
vállalatokat .is erre szoríthatja, s ha ezt megtette, 
feladatát m ár be is töltötte.

Hazánk szénbányászata jelenleg — a jelenték
telen kisebb vállalatoktól eltekintve — kevésszámú 
nagy tőkével rendelkező m agánvállalat kezében van.

A trustök és kartellek mai korszakában nem

csodálkozhatunk azon, hogy e nagy szénbányavál
lalatok is kartellbe léptek, s ily alapon nemcsak az 
árakat, hanem az eladási rayonokat is egyetértőleg 
állapították meg. H ogy ez az állapot — »eltekintve 
a szén drágaságától — az egyes fogyasztókra s külö
nösen az iparvállalatokra nézve igen sok esetben 
hátrányos, az könnyen belátható, ha megemlítjük, 
hogy a mai kartellviszonyok között pl. igen gyakran 
megtörténik, hogy egy kazántulajdonosnak egyálta
lában nincs módjában olyan szenet beszereznie, a 
melynek használatára annak idején kazánjait szer
kesztette.

A szénbányavállalatok ezenfelül a szén minő
ségére, hőértékére stb. vonatkozó kikötéseket, á t
vételi feltételeket a megrendelőktől egyáltalában nem 
fogadnak el s igy olyan szenet szállíthatnak, amilyet 
éppen akarnak.

Mindezeken az állami szénakciónak segítenie 
kell és lehet ms. Az állami szénbányászat mai kere
tein belül azonban e bajok csak kis részben orvo- 
solhatóks A jelenleg művelés s részben még elő
készítés alatt álló állami szénbányák közül ugyanis 
három az ország déli részén a perifériákon, mig a 
negyedik, a komlói, az ország szivéhez közelebb, 
de a nyugoti^részben fekszik. A szén aránylag cse
kély tömegértékénél fogva a vasúti szállítás költ
ségeit níagyobb távolságokra nem birja el. S ezért 
a jelenlegi állami szénbányák termékei, bármily cse
kély legyen a termelési költségük, illetőleg áruk a 
termelés színhelyén, a Budapestet és környékét, 
vafamint az országiészaki, északkeleti és északnyugoti* 
részeit ellátó magánvállalatok termékeivel sohasem 
fognak versenyezhetni.

Szerény nézetem szerint az állami szénakciónak 
a már meglévő bányák teljes berendezése és üzembe
vétele után legfontosabb és legsürgősebb feladata 
volna arról gondoskodni, hogy l e h e t ő l e g  m i n 
d e n  n a g y o b b  m a g á n - b á n y a v á l l a l a t  k ö 
z e l é b e n  egy-egy állami üzemet létesítsen, s ez 
által a fentebb említett egészséges és céljaiban üdvös 
versenyt minden magánvállalattal szemben mielőbb 
felvegye. Megjegyzendő, hogty a budapesti piac szem
pontjából ez irányban a kezdeményezem lépések a 
Budapest környékén fekvő állami kezelésben lévő 
területek opcionálása és közeli-, felkutatása által már 
folyamatban vannak.

Csak m ásodsorban tartom fontosnak oly vidé
kek lefoglalását és felkutatását, amelyeken bár szén 
jelenléte konstatálva van, szénbányászat eddig mű
velve nem volt. Ama elszigetelt helyek közelében 
pedig, ahol kisebb vállalatok szerényebb anyagi és 
technikai eszközökkel dolgoznak, az állami bányá
szat felvétele a kisebb exisztenciák érdekében .mel
lőzendő volna, mivel e kis vállalatok csekély term e
lésükkel amúgy is csak a közeli környéket látják 
el s igy fogyasztóik a csekély szállítási költségek
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mellett esetleg a drágábban term elt szénhez is arány
lag olcsón juthatnak. Az ily kisebb szénbányaválla
latok megvétele és esetleges kibővítése által azon
ban az állami üzem természetesen e helyeken is fel
vehető volna.

A fentiekben az állami szénbányászat fejlesz
tésének a jövőben betöltendő kereteit igyekeztem 
megállapítani s m ost rátérhetek egy másik igen fon
tos és közérdekű kérdés tárgyalására, amelynek he
lyes megoldása szintén csakis az állami szénakció
val kapcsolatban képzelhető el.

Előbb megemlítettem már, hogy a mai kartell- 
viszonyok mellett szénfogyasztóink legnagyobb része 
a szén minősége tekintetében a szállító vállalatok
kal szembgö nem rendelkezhetnek, mivel a szállító 
cégek minőségi átvétel kikötését csak igen kivéte
lesen s ekkor is csak nagy fogyasztókkal (m. pl. 
vasúti vállalatok) szemben fogadják el. Különösen 
érzékenyen sújtja ez a körülmény a kisfogyasztókat, 
akik a szenet kereskedőktől vásárolják. A néhány 
év előtti nagy szénhiány alkalmával napirenden volt, 
de azóta is gyakran megtörténik pl., hogy egyes 
szénkereskedők a porosz szalonkőszén árában és 
annak neve alatt hazai szenet szállítanak.

Nem kevésbbé tehetetlenek a szállítóvállala
tokkal szemben a középfogyasztók (kisebb gyári 
vállalatok stb.), amelyeknek nagypésze csak a -sgcn 
felhasználása után, az üzem financiális eredményei 
alapján konstatálja károsodását, mert a szén minő
ségének megítéléséhez nem értvén, tekintetben a 
legtöbb esetben kisebb intelligenciájú s erkölcsileg 
is alacsonyabb nivón álló alkalmazottainak vélemé
nyére van utalva. Hogy pedig az ily alkalmazottak
nak igen gyakran nem áll érdekében a szén minő
ségét kifogásolni, azt a mai világban, amidőn min
den vonalon a kiirthatatlan borravaló-rendszer dü
höng, bővebben magyarázni nem szükséges.

H a e bajt gyökeresen orvosolni, s úgy a 
bciravaló-rendszert, mint a szénminőséggel a fo
gyasztók rovására űzött visszaéléseket általában 
megszüntetni óhajtjuk, akkor azon kell lennünk, hogy 
hazánkban a szénkereskedelm et az állami szénakció 
közreműködésével és annak segítségével a kötelező 
minőségi átvétel alapjaira helyezzük s az ily fel
tétellel való szállításra az összes szénbánya-vállala
tokat kötelezzük.

A m agyar mérnök- és építész-egylet gépészeti, 
bányászati és kohászati szakosztályában a közelmúlt
ban m ár ismételten merültek fel indítványok, melyek 
e kérdésnek beható m egvitatását s a szénszállítás 
általánosan alkalmazható s^abványfeltételeiiiek meg
állapítását sürgették, a kérdést azonban mindannyi
szor levették a napirendről, mert belátták, hogy ily 
szabványok és feltételek kidolgozása a mai viszo
nyok között, amidőn kényszerítő eszközök hiányá
ban a szénbányavállalatok ily feltételek elfogadási :i

úgy sem volnának kötelezhetők, céltalan volna.
Az állami szénbányászat versenyének befolyása 

alatt azonban e kérdés most már megoldható lesz. 
A részletek kidolgozása azonban igen beható meg
vitatást s magy körültekintést igényel, annál is inkább, 
mert e kérdéssel kapcsolatban, s mintegy ennek ki- 
egészitéseképen még egy másik, talán ennél még 
fontosabb kérdésről lehet szó.

A szén minőségének és értékének megállapí
tásánál ugyanis eddig a gyakorlatban rendszerint 
kétféle módszer van alkalmazásban, u. m. a szén 
hőértékének calorimetrikus m eghatározása és a szén 
vegyelemzése, amely kétféle módszert fontosabb ese
tekben rendszerint kombinálva szoktak alkalmazni. 
A kalorimetrikus vizsgálat tisztán a szén melegfej
lesztő képességének (caloria-értékének) kísérleti utón 
való m eghatározása, mig a vegyelemzés szén 
kémiai összetételét vizsgálja s ennek alapján a hő
értéket .ámítás utján állapítja meg, s ezenkívül az 
elégetés után visszamaradó éghetetlen anyagok meny- 
nyiségére, s a szénben foglalt idegen anyagok (kén 
stb.) mennyiségére nézve is tájékoztatást nyújt.

Mindkét eljárás a kellő gondosságot és a pró
bák céljaira vett átlagok helyes gyűjtését feltételezve, 
a vizsgált szén hőértékére vonatkozólag eléggé pon
tos adatokat szolgáltat, ám bár a minimális mennyi
ségek mellett, amelyekkel e próbáknál dolgoznak, 
nagyobb hibák é3 tévedések könnyen előfordulhat
nak s igazán megbízható eredm ényt csak több ily 
próba átlagából kaphatunk.

Egyáltalában nem nyújtanak azonban e pró
bák kellő tájékoztatást a vizsgálat alatt álló szén
fajták több oly tulajdonságára nézve, amelyek a 
^zén gyakorlati felhasználásánál szintén fontos sze
repet játszanak, s annak forgalmi értékére befolyást 
gyakorolnak. A kazánüzemben s a tüzelési techni
kában igen fontos tényezők pl. a halmazállapot és 
annak állandósága, a szénnek elégetés közben való 
viselkedése, a salak és ham utartalom , a szállóhami 
(pernye) mennyisége, a gyúlékonyság stb. Mindezen 
tulajdonságokra nézve a különféle szeneket csak a 
tényleges gyakorlati felhasználásnak megfelelő be
rendezésekkel végzett kisérletek alapján lehet m eg
vizsgálni. E szempontból pedig fontos és közérdekű 
szükségletnek tartom  egy gyakorlati szénvizsgáló 
szükségletnek tartom  egy g a  k o r  l a t i  s z é n v i z s 
g á l ó  k í s é r l e t i  á l l o m á s  mielőbbi felállítását.

Hogy ez a kísérleti állomás feladatának min
denben megfelelhessen, nagyszabásúnak kell lennie, 
s hogy m indjárt keletkezésétől kezdve az összes é r
dekelt tényezők által mértékadónak elismertessék, 
állami intézményként, vagy legalább az állam 
anyagi és erkölcsi tám ogatása és garanciája mellett 
kell létesülnie.

A kísérleti állomás a szénszállitmányok minő
ségi vizsgálatain kivül (amely vizsgálatokat meg
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felelő módozatokkal a kisebb fogyasztók szükség
leteire is ki lehetne terjeszteni) még további, sőt 
ennél fontosabb célokat is szolgálna. A termelők 
érdekében ugyanis kísérleti utón megállapíthatná 
azokat a módozatokat, amelyek mellett a különböző 
fajtájú és halmazállapotú szenek a legelőnyösebben 
értékesíthetők, s a fogyasztóknak viszont útm uta
tásokat adhatna arra  nézve, hogy üzemüket milyen 
eredetű szénnel és milyen tüzelési berendezés hasz
nálata mellett tarthatják fenn leggazdaságosabban. 
Ugyancsak e kísérleti állomásnak volna további fel
adata azon eszközök és módozatok beható tanulm á
nyozása, amelyek mellett az eddig nagy mennyiség
ben behozott külföldi szenek hazaiakkal volnának 
helyettesíthetők lehetőleg oly üzemeknél is, amelyek
nél eddig csak a mieinknél jobb minőségű kül
földi szenek voltak használhatók. Legyen szabad e 
szempontból csak a gázgyártásra és a szobafütésre 
rámutatnom , amely kérdések, különösen az utóbbi

oly fontosak, hogy a legszélesebbkörü tanulm ányo
zást mindenesetre megérdemlik.

A fentiekben egy oly eszmét elevenítettem fel, 
’ amely a szakköröket m ár hazánkban is régebben 
foglalkoztatja, de amely nézetem szerint csakis ?.z 
állami szénakcióval kapcsolatban volna eredm énye
sen megoldható. A kérdés minden igényt kielégítő 
megoldása azonban nem könnyű, s az összes érd e
kelt körök vállvetett m unkájára volna szükség ahhoz, 
hogy a létesítendő intézmény minden tekintetben 
mintaszerű és tökéletes legyen. A m agyar mérnök- 
és épitészegylet, az országos bányászati és kohászati 
egyesület, a gyáriparosok orsz. szövetsége, s a na
pokban megalakult országos kazánbiztositó szövet
kezet stb. mind oly faktorok, amelyeknek véleménye 
a kérdés megoldása előtt latba vetendő volna.

öröm öm re fog szolgálni, ha a jelen sorokkal 
e fontos és aktuális kérdést a megvalósuláshoz egy 
lépéssel közelebb vinnem sikerűit.

:□□□□ □□□□□□□□□□

R szellőztetésről.
Ir ta : Burdáts Lajos.

A különféle gyári és ipari alkalmazásba vont 
em ber egészségének, munkaerejének és életének le
hetőleg minél tökéletesebb megóvása, az illető gyári 
és ipari foglalkozások term észete szerint úgy az egész
séget, mint az életet ölő gázok és gőzöktől, füst és 
portól, avagy az elhasznált és ártalmas levegőtől, 
nemcsak a munkásnak, hanem magának a munka
adónak is kiváló érdeke, sőt a közjó érdekében is 
fekszik, hogy az ezek pusztítása által okozott élet
veszteség a lehető legcsekélyebb legyen. Ez az élet
veszteség napjainkban még igen nagy s még igen 
sok a tennivaló, hogy e téren tökéletesbiiljünk s 
hogy korunk a »civilizált« jelzőt valóban m egérde
melje.

Az Amerikai Egyesült-Államokban pl., ahol 
tudvalevőleg a gyári és ipari előrehaladás oly nagy 
arányokat ölt, ennél az előrehaladásnál aránytalanul 
nagyobb a munkaerő pazarlás és em berélet pusztí
tás, m ert ott a munkások egészségének megóvása 
egyáltalán nem  tarto tt lépést a nagyarányú ipari és 
kereskedelmi haladással.

Kitűnik ez a nevezett államok munkásügyi osz
tályának jelentésében található amaz adatokból is, 
amelyek az ily kártékony behatásoknak tulajdonítandó 
halálesetek számát fejezik ki százalékban és az illető 
alkalmazás term észete szerint csoportosítva. Eme 
kedvezőtlen adatok szerint a különféle fémporoknak 
36*9%, az ásványpornak 28 6% , a növényi pornak 
2 4 8 %  jás az állati rost porának 3 2 1 % haláleset 
tulajdonítandó, a* száraz érctöréssel és köszörüléssel 
foglalkozó munkások közül pedig 49 2%  hal el eme 
sorvasztó foglalkozás következtében.

Érdekesek Fr. L. Hoffmannak, a Prudential 
Life Insurance Co. tagjának eme statisztikából vont 
következtetései. Véleménye szerint észszerű szellőz

tetéssel és a por eltakarításával a munkások halál
százaléka annyira lenne csökkenthető, hogy ez évente 
22.238 em berélet m egm entését eredményezné. — 
Idézve a z -»Engineering News«-t, ez 15*4 életévet 

i jelent minden egyes, ily pusztítás által okozott ha- 
| Iái esetében, mely az ipari élet racionális feltételei 

mellett elkerülhető volna, ami a nemzeti vagyonoso- J  dás szempontjából 342.465 életévet jelent, mert 
ugyanennyivel (növekednék a nemzeti ipar teljesítő 
képessége. Ha pedig egy életévet csak 1000 K-val 
értékelünk, az együttes átlaghaszon 15.000 K-t tesz 
ki és ig'y a gyakorlati tökély rendje mellett 333,570.000 
K lenne megtakarítható, az összes elkerülhető halál
esetek rendkivüli nagy végösszegeképpen. Az ész- 
szerüség keretén belül semmi nemzeti, állami, egyéni 
vagy szociális követelményt sem szabad ennélfogva 
elmulasztanunk, hogy az az elkerülhető, de jelenleg 
rendkívül nagy vesztesége az emberi életnek, mely 
a munkában emésztetik meg, lehető legkisebb m ér
tékre redukáltassék. M assachusetts és Nevv-York ál
lama csak parancsolólag sürgős kötelességének fe
lelt meg azáltal, hogy törvényt hozott a műhelyek
ben és gyárakban alkalmazott munkásoknak friss le
vegővel való ellátásának biztosítására. A gyár tu 
lajdonosa, vezetője vagy bérlője gondoskodni tarto 
zik, hogy minden egyes munkahelyen elegendő le
vegő álljon rendelkezésre; ahol túlságos hőség kép
ződik akár vízgőz, párák, gázok és por, akár más 
tisztátlanság következtében, melyek az ipari és gyári 
üzem alatt összegyűlve az egészségre ártalmasak le
hetnek, a helyiségek oly módon szellőztetendők, 
hogy az ottani tartózkodás ismét annyira ártal
matlanná váljék, amennyire csak lehet.

E törvény szerint a munkahelyek szellőztetése 
az egész vonalon általában kötelezővé vált s ez ma
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gában véve már nagy lépést jelent, de mégis csak 
általános jellegű elvet állit fel s az egyes munkane
mek term észete és viszonyai szerint változó külön
leges es  részletes, kellékeket, amelyeknek kötelező 
figyelembe vétele mellett az észszieru és hatásos szel
lőztetés tényleg legmegfelelőbben lenne biztositható, 
a gyakorlati életre hagyja. C. M. Riplay a »Machi- 
nery« szeptem ber havi füzetében sorol fel néhány, 
a tárgyra vonatkozó gyakorlati útm utatást, ahol dr. 
John S. Billings meghatározása szerint tökéletes szel
lőztetés alatt azt a levegőt kell érteni, melyet a 
munkás tüdejébe sziv oly összetételben, amily ösz- 
szetételü az épületet környező légkör, mely a mun
kás és társai tüdejében még nem volt, illetőleg az 
épületben összevegyült égési term ényektől teljesen 
tiszta, micjjatt a munkás léghuzatot vagy áram ot egy
általán nem érez és a hőm érséklet sem túlságosan 
meleg, sem túlságosan hideg, hanem tökéletesen 
megfelelő.

Eme feltételek elérésére 2000 köbláb (1 angol 
köbláb =  28.316 08 cm.:i) levegő szükséges szemé
lyenként és óránként s ugyanennyi számítandó min
dem felhasznált köbláb gázra is, legyen az akár vilá
gitó, tüzelő vagy erőgáz. Az iskolaépületekben min
den gyerm ekre (óránként 1.800 köbláb levegő szá
mítandó. A szorosan összehalmozott épületeknél, a 
melyekben a tartózkodás hosszabb időszakra terjed, 
a levegőszükséglet 2000—2500 köblábra tehető ó rán
ként é s  személyenként.

Ezek a számok általános gyakorlati eredm é
nyeket tüntetnek fel s azokon a határozott szabá
lyokon alapulnak, melyeket évekén" át követtek a 
szellőztetési módozatok megállapítása körül. A nagy 
építmények szellőztetési berendezéseinek tervezésé
nél ezek a számadatok szolgálnak alapul.

További nagyon jól ism ert tapasztalati adat az 
is, hogy egy gázláng körülbelül ugyanannyi oxygént 
fogyaszt, mint 5 személy, A villanyvilágítás óta a 
gázvilágitás mindinkább csökkenni fog, nemcßak a 
hatásosabb szellőztetés érdekéből, hanem azért is, 
m ert a fogyasztás kerüköltsége is legalább 50<y0-kal 
kisebb. Így könnyen belátható, hogy a z va tulajdo
nos, aki a gázvilágitáshoz ragaszkodik, egy gázlán
got egy m unkásra számítva, 5-ször akkora szellőztető 
készüléket lesz kénytelen alkalmazni; mint amilyen 
szükséges, ha villanyos világítást használunk. A 
»Compressed air Magazine« november havi füzeté
ben olvassuk, hogy nagy berendezéseknél, ahol gőz
gépek állnak rendelkezésre a ventilátorok üzeméhez, 
a gőznek ismételt felhasználásával lényegesen szál
lítható le az elektromosság számlája s ily berende
zés mellett még további m egtakarítás .érhető el (fő
képpen télen) az elektromos szivattyúzás elhagyása 
által, mivel ez ismét csak az elektrom osság költségé
nek redukálását jelenti. Abból a tényből kifolyó
lag pedig, hogy a gőz magas nyomásnál körülbelül 
csak 6 o/o -kai több meleget tartalmaz, mint alacsony 
nyomásnál, nem szenved kétséget, hogy elektrom os
ság előállítása mellett az épület fáradt gőzzel me
legíthető.

A szorosan vett bányászatnál igen fontos sze
repet játszik a szellőztetés s itt is áll az, hogy minél 
kedvezőbbek a föld mélyében dolgozó munkások 
életviszonyai, annál .nagyobb a munkahatályuk.

A bányászat általános szabályának tekintendő, 
hogy minden bánya legalább két nyílással bírjon. 
Így némely bánya igen jól lehet szellőztetve, anél

kül, hogy ez külön berendezést igényelne. Vala
mely más* bányával való összeköttetés is segíthet 
a dolgon. Legfontosabb a szellőztetésnél is a m ér
nöki tudás észszerű és praktikus felhasználása, mi 
mellett kisebb bányáknál néhány légajtó és légvá
lasztó használata is elégséges lehet. Ha azonban a 
bányának csak egy nyílása van, akkor ez m ár csak 
m esterséges légárammal szellőztethető. Ily esetben, 
ha a vágatok nagyon hosszúak, légvezető csöveket 

kell alkalmazni és vagy a friss levegőnek beáram 
lásáról, vagy az elhasznált, rom lott levegőnek ki
takarításáról szellőztetők segélyével kell gondos
kodni. Oly bányáknál, amelyek laposan fekvő te
lepekre nyittattak s ahol az üzem eléggé nagy ki
terjedésű lehet, de csak egy szinten van, igen egy
szerű és hatásos módja a szellőztetésnek, ha kö
zönséges, hosszú fúróval egy vagy két lyukat fu
runk lés ezeket a külszínen egy ventilátorral hoz
zuk összeköttetésbe, amely kimeríti a bánya rossz 
levegőjét a fúrt lyukak közvetítésével. Ily lyukak 
több m éternyire aránylag olcsón fúrhatok.

Terjedelm es bányáknál, melyeknek miveletei 
több szinten vannak, a helyes szellőztetés tekinte
téből ismernünk kell a légjáratokat, melyek külön
böző időszakok szerint különbözők lehetnek s a he
lyes légvezetés szempontjából figyelemmel kell len
nünk az egyes munkahelyek fontosságára, valamint 
arra is, hogy az ácsolat korhadása, a kénércek bom 
lása, valamint a szakadékos, töréses és vetődéses 
mellékkőzetben összegyűlt meleg folytán egyes m un
kahelyek légköre felette kellemetlen, nemcsak1 a hő
ség, hanem az oxygén elégtelensége miatt. Ha a 
miveléseken keresztül helyes légkeringést rende
zünk be, akkor a bányák, még ha melegek is, bi
zonyos határig |nem kellemetlenek az emberi ter
mészetre.

A bánya szellőztetésének biztosítása megkí
vánja, hogy a légáram a bánya összes részeibe ve
zettessék, elosztva külön mellékjáratokra, melyek
nek levegőmennyisége arányos legyen az illető bá
nyarészek kívánalmaihoz. A csapóajtók, léggátak és 
Légajtók berendezése gondos legyen és légáthatlan, 
emellett, ahol kívánatos, légválasztók alkalmazandók 
a levegő továbbvezetése végett, hogy az a m unka
helyeket kellően átjárja, vagy eltérittessék oly üres 
\^fgy felhagyott helyekre, amelyek gázok összegyü- 
lemlésének vannak kitéve. A légáram  szabályozónak 
olyannak kell lennie, hogy a légáram könnyen le
gyen elosztható aszerint, amint ezt a különféle bá
nyarészek viszonyai megkívánják.

Minden egyes légjárat egy-egy bányarészt szel
lőztet s azután vagy kieresztik, avagy a főlég
áramba vezetik, hogy ezzel vonuljon ki a bányából. 
A légáram  szétosztása által az összes áramló le
vegő mennyiségét fokozzuk, feltéve, hogy a lég
áram ot előállító erő ugyanaz marad.

A légáram ezen elosztásának eredetét a bá
nyaszellőztetésnél William Hoptonnak tulajdonít
ják, aki a külön légjáratok által való. szellőztetés 
rendszerét a »Mines and Minerals« szerint 1846. óta 
gyakorolta. Ezelőtt — állítólag — a légáram nak já
ratokra való szétosztását csak nagyon ritkán alkal
mazták, ha egyáltalán ismerték is. 1857-ben ex- 
plosio történt a Lund Hill angol szénbányában és 
189 élet veszett el. Ezen explosio után Hopton kö
zölte a bányánál használt szellőztetési módot, ösz- 
szehasonlitva azt sa já t szellőztető tervével és álli-
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totta, hogy ha az ő módozata lett volna használat
ban, a nagy életveszteség elő nem fordult volna. 
Ez az állítás és a nyilvánosságra hozott terv meg
lepte a bányászvilágot. Rendszerét kinevették, ál
lását elvesztette és számos éven át nem fordult elő, 
hogy rendszerét elismerték és alkalmazásba vették 
volna.

A külön légjáratokkal való szellőztetés arány
lag véve egyszerű, ha sok levegő van használatra 
és ha az egyes légjáratokra nem esik túlságos nagy 
szellőztetendő terület. Azonban gyakran kell szel
lőztetés alatt tartani terjedelmes felhagyott bánya
részeket is az üzemben levő bányarészeken kivül 
és sok esetben számos oly légjáratot kell előállítani, 
amelyben a levegő mennyiségének a közlék szük
ségletének minimumát kell képeznie az illető te
rületnek egészséges és veszélytelen állapotban való 
megtartása végett.

Ily esetekben annak pontos meghatározása 
szükséges, hogy melyik járatnak kell több és me
lyiknek kevesebb levegő, úgy, hogy az egyiktől a 
másikhoz legyen adható több vagy kevesebb le
vegő.

A gyakorlatban nemcsak az egyes légjáratok 
levegőmennyisége, hanem az egész szellőztetés 
a vezető belátására van bizva, aki gyakran mag,' 
hoz a levegőhöz kénytelen igazodni, amely termé
szetszerűleg oszlik és terjed.

Ha a bányában robbanó gázok vannak jelen, 
akkor ennek százalékaránya minden egyes légjárat
ban meghatározandó. Ha pl. meghatároztuk, hogy 
az egyik légjárat 12.000 köbláb levegőjében 0 40t>/o 
gáz van, egy másik légjárat pedig 22.000 köbláb 
levegővel csak 015°/ gázt tartalmaz, akkor a két 
légjárat kiegyenlíthető és több levegő adható abba 
a légjáratba, ahol a gáztartalom százalékaránya több, 
a nélkül, h o g y  a másik légjárat gáztartalma lénye
gesebb növekedést mutatna.

Európa egyes bányáiban légáram gáztartal
mának meghatározására éveken át tettek vizsgála
tokat. Egyes bányákban minden egyes légjárat le
vegőjét naponta vizsgálják és he a gáz százalék
száma 0-50<V'o-on felül emelkedik, a levegő meny- 
nyiségét növelik, vagy pedig mi módon apasztják 
a gázmennyiséget.

John Gordon Smyth főmérnök jelentése sze
rint, a Fairm ont Coal Co. 1908. elején systematikuö 
tanulm ányokat rendelt el saját bányáiban s ezeknek 
a tanulmányoknak eredm ényét most haszonnal al
kalmazzák az összes bányaterületekben.

A m egejtett vizsgálatok eredm énye alapján a 
jelentésekben pontosan megállapítják minden egyes 
bányának összes legáram m ennyiségét és az egyes 
légjáratok mennyiségét, azután a külszíni légkörnek, 
a főbeáramlásnak és főkiáramlásnak, valamint min
den egyes be- és kiáramlási légjáratnak is relatív 
nedvtartalmát és végül úgy a főlégáramban, mint 
minden egye3 légjáratban a carbondioxyd (C 0 2) 
és methan (C H^) százalékát. Az adatokat gyűjtik 
és a vegyelemzéseket úgy a belső miveletekkel, va
lamint a szellőztetési eljárásokkal is minden egyes 
bányát illetőleg teljesen ismerős bányafelügyelő 
végzi.

Bizonyos bányák hetenként vizsgáltatnak, má
sok lehetőleg * rövid időközökben.

A vizsgálatnál használt készülékek: vízmérce, 
anemometer, hygrom eter és próbakannák. Az első 
három sokkal ismeretesebb, sem hogy leírni kellene; 
a próbakannák 3 és fél hüvelyk átmérőjű üres réz- 
henge^ek, hosszuk 12 hüvelyk s mindkét végükön 
záró-szelepekkel vannak ellátva. Oldalaikra kis ka
rikákat erősítenek, hogy az összes kannákat egy
máshoz kötve, kényelmesen lehessen vinni. A kan
nák körülbelül négyszer annyi levegőt fogadnak be, 
mint amennyi egy próbam eghatározásra szükséges, 
úgy, hogy mindegyik kannából szükség esetén má
sodik próbát is vehetnek.

A veg^elemzésnél Hesse titratíós eljárása van 
használatban a carbondioxyd és methan százalék
tartalom m eghatározására. (Az eljárás részletesen 
van leírva »Mines and Minerals« Vol. 29. No. 12.)

A szellőztető rendszer megválasztásánál szem 
előtt tartandó, hogy egy adott ventilátorral, a hasz
nált erőmennyiség kétszeresével csak körülbelül 25 
%-kal növeljük a légjárat mennyiségét. Ennélfogva 
mindig jobb, ha oly szellőztetőt állítunk be, amely 
az illető munkával arányos és ha több munka kíván
tatik, inkább egy más ventilátort használunk, mint
sem hogy túlterheljük az elsőt.
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Vasutügy és a Fémbányászat.
Ir ta : Joós Lajos m. kir. bányatanácsos.

Minden elismerésre érdemes törekvésnek olyan
nak kell lenni, hogy az a magánérdekek szolgálata 
mellett teljesen kielégítse az ország legfőbb állami és 
gazdasági érdekeit is.

Az igazi közérdeket csak ily általános törekvés 
képes halhatósan előre vinni.

Hazánk fejlődő gazdasági életének szolgálatában 
a helyes vasúti közlekedés az erőgyűjtést képviseli, 
úgy mint az élő szervezetben az egészséges és ará
nyos véredények a szervezet erejét táplálják, s ido
mait szépen fejlesztik.

Beteg az a testrész, hol a véredényekben pangó 
vér feszül.

Beteg az ország azon területe is, melyet a vasúti 
hálózat ma kikerül.

Az állami szervezetben a városi gócpontok a 
szellemi erőt, a vidék az anyagi erőt jelentik.

E két erő szigorúan egymásra van utalva. A szel
lemi erő csak úgy lehet nagy, ha az anyagi erő 
is nagy.

A szellemi és anyagi erők fejlesztése, mintegy 
nagyra növelése, részarányos szervi összefüggést köve
tel s ezért e kettő közt a közlekedésnek is arányosan 
szétosztottnak kell lenni. Szép magyar hazánk testén, 
ha széttekintünk, lehetetlen feine is mernünk, hogy 
vasúti érhálózata valóban csak ott van kifejlődve, ahol 
testének idomai erre alkalmasabbak voltak: a szép 
rónák és folyók völgyében, legtöbb esetben minél távo
labb a hegyes vidéktől, az olcsó anyagi erőforrásoknak 
e rengeteg gazdag területétől.

A fejlődésnek ezen egyoldalú folyama "legfőkép
pen állami, anyagi erőnk gyengeségén múlt, de igen 
befolyásolta azt vasúti politikánknak azva rendszere, 
mely a hatalmasabb magánérdeknek biztosit erősebb 
befolyást a szegényebb nép tömegérdekeivel szemben 
s igy az állam igazi közérdekével s'zemben is.

Innen van az, hogy a szegény nép lakta hegyes 
vidékek nemzetgazdászata, megfelelő vasúti hálózat 
hiánya folytán, középkori sötétségben maradt vissza 
s a pangó feszültség mintegy zsibbasztja hazánk testé
nek rengeteg nagy vidékeit.

Ezen pangó helyzet igazi fejlődésünktől a legna
gyobb anyagi erőt vonja el.

Ha céltudatosan tervezett vasúti hálózat által ezen 
pangó anyagi erő hazánk fejlődő iparosságának lüktető 
ereibe volna bevezetve, úgy a nemzeti jövedelem három
szor akkorára volna becsülhető legalább is s a magyar
faj szelleme uralná nagy Magyarország minden talp
alatnyi földjét. Sajnos! ennek hiánya folytán ma az 
ipari nagy fejlődés korszakában pusztulunk, veszünk 
vagy tengődünk ! Pusztul a magasabb igényű magyar
faj s tengődik a müvelctlensége folytán még igény
telen nemzetiség.

Hogy ez igy var:, azt tisztán látják azon bányászati 
és erdészeti tisztviselők, kiket sorsuk ily hegyes 
vidékre terelt s eléggé hazafiak, hogy — a mai szálló

ige szerint örtállóknak tartsák magukat a nemzeti 
állam kiépítésének nagy munkájában.

Ortállónak tartom önmagamat is, a vasúti közle
kedéstől 58 kmtr távolságban; körülvéve tisztán nemze
tiségi népelem által, magyar hazánk elszomoritóan 
pangó anyagkincsének közepében : Szolnok-Doboka és 
Mármaros vármegyék határán egy bányászati és erdé
szeti kincsekben gazdag nagy területen.

A drága anyag, mely idők múltán még nagy érté
ket kell, hogy elérjen, ma a szállítás nehézségei miatt 
pang, vagy — mint a felsőbb régiókban, — lábán 
korhad.

Mily veszteségeket képvisel ez az állam mai 
nehéz háztartásában?

így van ez jóformán a Kárpáthegység egész 
vonalán a székely havasokkal egyetemben.

Mint őrtálló szakember emelem fel tehát szavam, 
a villamosság korszakának e barbárizmusa ellen, remélve, 
hogy ezen átérzett hivatásomban, a társadalmi élet 
lehetői ilyen távol, senki se fog célzatosságot látni» se 
pedig ezt tőlem irigyelni nem fogja.

„A Bánya“ cimü szaklap f. évi 47-ik számában 
érintettem a vasúti vonalaknak a bányavidékeken állami 
szempontból szükséges mielőbbi létesítését, oly érte
lemben, hogy egy központosító kohászati üzemmel 
a lehető legrövidebb utón közvetlen összeköttetés 
nyeressék.

Mint őrtálló, ki a helyi viszonyokat az erdélyi 
kárpátok mentén már 4 ev óta szemlélem, ezúttal oly 
vasútvonal létesítésének kérdését óhajtom felszínre 
vetni, melyet az általam képviselt helyi bányászat 
érdeke igényel, de a bányászat érdekeit oly kiváló 
érdel<csoportosulat keretébe foglalja össze, mely hivatva 
lesz minden érdeket a legmagasabb mértékben ki 
elégíteni.

Hivatva lesz tehát kielégíteni:
1. A bányászat érdekét az erdélyi Kárpát-hegység 

vonalán.
2. Az erdészet legjobban felfogott üzemérdekeket.
3. Szolnok-Doboka, Szatmár, Mármaros, Beszterce- 

Naszód vármegyék érdekét.
4. A néptömegek közérdekét.
5. A magyar állameszme érdekét.
6. A meglévő vasúti vonakik érdekét.
7. A magyar állam közvetlen nemzetgazdászati 

érdekeit.
A bányászati érdekeltség alatt értem azt a bányá

szatilag ismert hegyes vidéket, mely a szatmármegyei 
Avas hegységet, Nagybánya és Felsőbánya bányászati
lag ismert erdős hegyes vidékein át, a Guttin-hegység- 
gel köti össze Kapnikbányánál s ott az erdélyi Kárpát
hegységgel forrik össze, melynek folytatólagos ré sze i:

A Lápos-hegység, Csilles-hegység, Radnai hava
sok, Beszterczei havasok, Kelemen-hegység és a Har
gita, a székelyföldnek e legkiterjedtebb Andesit területe-
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E hegyláncolat, leghosszabb közben Mármaros 
megye déli vízválasztó hegységét képezi s hatalmas 
erdőterületekben kiapadhatatlan forrását adja a legjobb 
müfának.

Ezen hegylánczolatot a természet a.kárpáti homok
kőben az Andesitnek tömeges, vagy részleges feltö
rései által geologiailag nevezetessé alkotta, az arany, 
ezüst, réz, ólom, horgany, higany és vas fémeknek e 
terület igen gyakori lelőhelye, miért e hegységek 
láncolata bányászatilag hazánk legfontosabb területé
nek nevezhető, mert tényleg a legnagyobb.

Az a vasútvonal tehát, mely a bányászat érdekeit 
is hivatva volna kielégíteni, egy erdélyi kárpátmenti 
vonal, mely Felsőbánya vasutállomásátórfolytatólag a 
legrövidebb vonalon át, Dedáig vezetve, a székely 
vasúttal való csatlakozásra, mely vasútnak kiépítése 
csak a napokban képezte országos ünneplés tárgyát.

Egy erdélyi kárpátmenti vasút leghelyesebb vonala 
a következő főbb helységeken vezetve át:

Felsőbányától kiindulva Kapnikbánya, Horgospa 
tak, Oláhláposbánya érintésével, Rojahida, Tőkés, Szöcs 
érintésével, a Tágfalvi alacsony vízválasztón át,' az 
Agris patakon le, az Illosva patakába; e völgy mentén 
Felőr- és Csicsókeresztur között érne a Szamos folyó 
völgyébe.

Csicsó-Kereszturtól már meglevő vasút mentén 
haladna a Besztercei vonal mentén.

Királynémeti és Szeretfalva között a Beszterczei 
vonaltól elágazóan a Sajó völgyét követné Nagysajón 
á t ; innen a Maros völgyét a legszelídebb vízválasztókon 
át Gledény, Monor, Alsórépa, Liget érintésével, a 
Maros Völgyi székely vasúthoz Dédánál csatlakoznék.

Ha csak futólag tekintjük is át e vonalat, egy 
részletesebb katonai térképen, azonnal kell, hogy szem
betűnjék kiválósága, rövidsége és legmegfelelőbb volta. 
E vasútvonal a jelzett bányászatilag értékes területe
ket a Horgospataki és Fernezelyi kohókkal közvetlen 
összeköttetésbe hozná, a legrövidebb vonalon át.

Összes hossza mintegy 245 kilométer lenne, mely
ből 45 kilométer a számos- és sajómenti Beszterczei 
vonalakra esik.

E vonal jelentékeny előnye lenne az is, hogy 
Mármaros megyével a csatlakozást legelőnyösebben 
létesíthetné, nevezetesen: Horgospatak alatt, a Rákos
falvi völgy mentén egy létesítendő iza völgyi vasúttal, 
mig a Szálva völgy mentén ; Szacsál fölött, az Iza völgy 
fején a Visso völgyével stb.

Ezen vasútvonalak alapján úgy Szolnok-Doboká- 
ban, mint Mármaros- és Beszterce-Naszód megyékben 
sőt Székely földön is a bányászati vállalkozás erős 
fejlődését lehetne várni feltétlenül.

E vasútvonal tervének csak egy nagyobb gátja 
volna, ez a Kapnik és Horgospataki völgy között elte
rülő Rota-hegy (Rotunda) á ttö rése ; oly fontos állami 
nemzetgazdászati célok előtt azonban e feladat aka
dályt nem képezhet, mert örök időkre szóló vállalatról 
van szó.

E feladat megoldását megegyszerüsiteni volna 
hivatva a bányászati érdekeltség is, miért egy alagút 
létesítése érdekéből a kapnikbányai kinc:tari régi 
altáró célszerűen volna kihas7nálható úgy, mint előnyom;

más részről, ezzel egy nívóban, ellenirányban Horgos
pataki felől, a Rotunda-ut kezdetétől kiindulva, a léte
sítendő tűnnél a Rota telieret keresztezné át, egyik 
leggazdagabb pontján.

A Rota teliéret úgy ismerem, hogy ez magában 
képes volna e tűnnél költségét fedezni; sőt az az előny, 
melyet az által nyerne,.hogy terményeit egy a Horgos
pataki völgybe áttelepíthető központi zuzóba, közvet
len a bányából, tömegesen szállíthatná e vasúton: e 
bányamüvek legszegényebb közeit is jól fizetővé tenné 
beláthatlan idők hosszú során át.

Az erdészet / üzemi érdekének egyedül e vonal 
felelhet meg, mert a termelő helyhez e vonal esik 
legközelebb, az egész hegylánezolat m entén; sőt a 
Mármaros megyével való csatlakozást is legegyszerűb
ben oldja meg.

Szolnok-Doboka, Szatmár Mármaros, Beszterce- 
naszód megye és a székelyföld érdekeit, mint az 
anyagértékesitő emporiumoknak cselikvő területét, e 
vasútvonal eddig jó formán ismeretlen magaslatra 
emelvén, mely gazdagságot s ezzel aránytalanul maga
sabb teherbírási képességet kölcsönözve.

A néptömegek közérdekét e vasútvonal egész 
mentén, azzal szolgálna rendkívülien, hogy az érték
telen anyag árát átszállítás egyszerűsítése és töme
gesítése által felemelné a termelő javára; továbbá uj 
kereseli forrásokat s jobb megélhetési módot biztosí
tana a bányászat és erdészeti anyagok letermelése 
által, a vidéken; másrészt annak az iparos életbe való 
bevezetése és iparszerü feldolgozása által a városokban.

A magyar^állain eszméje is egy ily vasútvonal 
mentén nyerhet igazi védelmet és erősödést, e nemzeti
ségi vidékeken.

Régi igazság az, hogy a meglévőt nem lehet meg
változtatni ; újat teremteni azonban mindig lehet.

E vonal mentén a székelységgel erős kapocs 
létesíthető. Nagybánya, Fernezely, Felsőbánya, Kap
nikbánya, Horgospatak, Oláhláposbánya máris erős: 
gócpontokat képeznek.

Feladat lenne e vasútvonal mentén haladva, mi
nél több erős ipari gócpontok létesítése, igazi magyar 
szellemben. így Rojahida újból felkarolandó volna.

Tőkésen a kincstári erdészetnek, Felsőcsőszön 
pedig a Teleki családnak volna feladata és érdeke erős 
hazafias gócpontokat létesíteni, a vasúti tevékenység
gel karöltve és igy tovább; általán az egész vonal 
mentén az érdekek közössége a nemzeti kérdés élét 
enyhítené s .az iparostörekvés lépne előtérbe, mely a 
népek keveredését nem a faj, hanem az érdekek sze
rint segítené elő.

A meglévő vasutak érdekét rendkivül előmozdí
taná az a várható tömeges anyagértékesités, mely e 
vonal mentén azonnal feltételezhető volna.

A szamosvölgyi vonal, mely pl. ma még oly 
gyári vasúti járatokat kénytelen bonyolitgatni, csak 
akkor fogja szállítóképességének magaslatát elérni, 
midőn egy ily vonal mentén a tömeges anyagértéke
sitő munka teljes erővel megkezdődött; mert kétség
telen az, hogy egy kárpátmenti vasútvonal nemcsak 
teljes jövedelmezőség elé néz, de mindazon vonalakat,
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melyeket érint vagy átmetsz, szintén tömeges anyag
szállítással fogja ellátni.

Ilyen befolyást lehet várni a nem rég elkészült 
rodnai vasúttal is, mely e tervnek szintén keretébe vág.

Egy kárpátmenti vasút a magyar állam nemzet- 
gazdasági érdekeit közvetlen mozdítaná elő, mert uj 
anyagi erőforrások feltárása által, adó alapot képező 
vagyont és kereseti forrást teremt.

A bányászatot az egész vonal mentén, hivatás
szerű létalapra ébresztené, mely évszázadokra szóló 
tőkealapitásoknak lehet színhelye.

Az emberi kéz tevékenységét feltolná az érté- 
kesithetlennek tartott magasabb erdőterületekbe is s a 
korhadó fák helyett értékes müfát teremthetne, mely 
a nemzete-vagyont többszörösen hatványozná.

E vasútvonal máskülönben, mint lerövidebb vonal 
a Kárpáthegység szaggatott területén egy középső 
stratégiai vonalat is képez, mely jelentőségben nem 
csekély.

Úgy nagy jelentősége, mint rendkivüli előnyeinél 
fogva e vonal létesítése kétségtelenül állami közérdek. 
Teljesen tisztában vagyok azzal, hogy őrhelyemen ha
zámnak kötelességszerü szolgálatot teszek már azzal 
is, ha ez eszme által rámutatok e nemzeti életszük
ségletre.

Jól tudom, hogy minden gondolatnak még forrni 
kell, mig eszmévé alakul. Bennem e gondolat már ki
forrott. Az eszme kész, vájjon mikor fog megérni?

Áz ország közérdeke kisebb dolgokat is követelt 
már s megértették az intéző körök. Bárcsak a magas 
minisztérium előtt méltatást nyerne e nagy kiterjedésű, 
de szegény lakosoktól népesített vidék igazi közérdeke.

De még ha méltatást is nyerne: akad-e váljon 
oly élesen látó, erős akaratú államférfi, ki felfogva e 
nemzeti nagy cél teljes jelentőségét, azt megvalósítsa, 
úgy, amint Bánffy tette ezt a székelyvasutak kérdésé
vel. E feladat annak koronája lenne.

□□□□□□□□□□

Területek, sztatikai és tehetetlenségi nyomatékok
meghatározása mérőműszerek segítségével

Irta: Kövesi Antal Selmecbányái főiskolai tanár.

Újabban az idomok teruletétrek sztatikai cs 
tehetetlenségi nyom atékának együttes m eghatározá
sára m érőm űszereket is szoktak alkalmazni, ame
lyek lényegükben épp úgy, mint a csupán területek 
mérésére szolgáló planim éter műszerek, a grafikai 
integrálás elvén alapszanak. Ilyen műszerek az in
tegráf és az integrátoros készülékek. Amig a^plani- 
méterek és az integrátoros készülékek, az integrá-

célja végtelen kis elemi részek összegezése, azaz 
integrálása. Az első .modelljét már 1878-ban készí
tette el, később a szerkezetet lényegesen javította 
és az 1. á b r á b a n  a ma alkalmazásban lévő, mo
dern m űszert m utatjuk be.

Az integráf*) kétféle alakban készül. A na
gyobb modellnél az integrálás bázisa 10—20 cm. 
és a szánok oildalirányu elmozdulása 52 cm., míg

1. áb ra .

lás végeredm ényét adják meg, addig az integráf 
megm utatja az integrálgörbék szerkesztésének a le
folyását is. Ezeket a műszereket G. Coradi zürichi 
gyáros készíti, aki maga a feltalálók által m egadott 
szerkezeteket lényegesen javította is.

a) Integráf készülék.
Gyakorlati szempontból bevált integráf készü

léket Abdank-Abakanovicz szerkesztett. A készülék

a kisebbnél a bázis 41/., —12 cm. és az y iránybani 
elmozdulása 27 cm. A készülék 3 pontban érin t
kezik a sik felülettel; ugyanis két oldalt az O ten
gelyre erősített rr gördülő hengereken és közbeeső 
helyen a t vezető pecken.

A műszert, amely xx irányban tetszőleges

* Abdank-Abakanovicz ; Die Integraphen, Integral
kurve und ihre Anwendungen. — Deutsch bearbeitet von 
Emil Bitterli.
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hosszú darabokat futhat be, úgy kell beállítanunk, 
hogy az O tengely alátám asztására szolgáló és LL’ ve
zető lécekkel ellátott keret az elmozdulás irányára 
m erőlegesen álljon, azaz az yy tengelylyel essék 
össze. A mellső léc horonnyal van ellátva, amely
ben a WWel jelzett vezető kocsi mozog és ezen utóbbi, 
a B beosztott vonalzóval, a D irányzó sin függé
lyes tengelyével van összeköttetésben. A hátsói léc 
hornyában pedig az integráló W 1 kocsi látható és 
erre van erősítve az integráló kerék és k kihúzó 
toll. A keret közepén van az irányzói sin második 
téngelye és rajta g  hüvely, amelyben a D sin el
mozoghat. Ugyancsak az irányzó sinen gördül W 2 
kocsiszerkezet is, amely az integráló kerék C ke
retével pp parallelogram m a segélyével .van kapcso
latban.

A D sin két tengelyének egymástól való tá
vola lesz az integráf készülék bázisa. Az első ten
gely N hüvely (által a B vonalzón fixirozható. A B 
vonalzó pedig mm. beosztással, nóniussal és- mikro
méterrel van felszerelve, úgy, hogy 1/ l0—l/ L.ü mm. 
pontossággal állítható be az integrálás bázisa 10-től 
20 cm.-ig, illetve, a kisebb modellen 41/*,—12 cm.-ig. 
Hogy az integráció bázisát mikép állítsuk be, hogy 
az integrálgörbe ordinatájának minden centimétere 
a területre, sztatikai és tehetetlenségi nyomatékra, 
kerekszámu cm.2, cm.:! és cm.4 egységet adjon, azt 
a műszerhez csatolt táblázatból lehet kiolvasni.

Ha az irányzó sin merőlegesen áll a nagy ke
retre, illetőleg összeesik az xx  tengellyel és t vezető 
pecket az abszcisszák tengelyén végig vezetjük, úgy 
K kihúzó toll is ugyanolyan irányú egyenest ir le. 
Előzőleg a h csavarral felemeljük az integráló ke
reket. A W  vezetőkocsi ezen normális állásban x 
csavarral rögzíthető. M ielőtt a differenciál görbét t - 
vei körüljárnék, a W  kocsit ezen állásba kell hozni 
és |a m űszert olykép kell kiigazítani, hogy L vo
nalzók pointosajn a reá merőlege(s y  vonalba essenek. 
Azután x  csavart kivesszük és a W* kocsit egé
szen balra toljuk s a differqnciálgörbét az óram u
tató irányábain az s pecekkel körüljárjuk.

A t  és k közötti távolság 3, 4, 5 cm.-re ál
lítható be és kisebb bázisok mellett lehet mindket
tőt íugyanazoin ordinátára beállítani. H a az y>—f  (x) 
görbén vezetjük a t  pecket, úgy a kihúzó toll ezen 
görbének megfelelő integrálgörbét fogja felrajzolni. 
A legnagyobb felület, amelyet a vezető pecekkel 
körüljárhatunk 52, illetve 27 cm. széles és tetsző
leges hosszúságú lehet.

Ha az  adott differenciálgörbe integrálgörbéjé
nek m egrajzolása egyszerre nem végezhető, úgy azt 
részletekben is elvégezhetjük. Célszerű mindig az 
idomot előzőleg körüljárni a műszerrel, mielőtt az 
integrálgörbét megrajzoljuk és a tényleges leolva
sáshoz fogunk.

Az integrálgörbe ordinátáit az V  vonalzón W 1

kocsin lévő J nónius segélyével, pontosan leolvas
hatjuk.

A műszer alkalmazhatósága sokféle*) lehet: 
Integrálgörbék rajzolása, magasabbfoku algebrai 
egyenletek megoldása, súlypontok m eghatározása, 
különböző rendű nyomatékok felkeresése, a nyíró 
erők és nyomaték! területek megszerkesztése (adott 
terhelések alapján), a rugalmas vonal kijelölése stb.

E helyen a műszer azon alkalmazásával fog
lalkozunk, amidőn egy előre m egadott görbe által 
határolt idorp területét, sztatikái nyomatékét, súly
pontját és tehetetlenségi nyom atékét állapítja meg.

A 2. á í) r á b a n A B C m’ sík felület kü

lönböző rendű nyomatékainak m egszerkesztését vé
gezzük, kkJ tengelyre vonatkozólag. Kijelöljük ydx  
felületelemet és legyen x a távola kIV tengelytől.
A keresett sztatikai nyomaték

h
Mi—xydx 

o
Ha ismerjük a görbe y = f  (x) egyenletét, úgy 

grafikai integrálással a feladat megoldható. H asz
náljuk fel m ost e célra az integráf készüléket. Az 
első integrálgörbe 11’. Legyen ennek egy tetsző
leges ordinatája y u A grafikai integrálás elméleté
ből következik, hogy a görbe mindenik ordinátája 
azon területrészt adja meg, am elyet az: ordináta be
zár a baloldali területrésszel. D I ’ tehát a keresett

* Henry Lossier: L’integraphe Abdánk—Abakanovic.
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egész terület mérőszámával arányos. Ha ugyanis a 
műszeren lévő táblázat szerint a beállított 4*47 
4 5 bázis mellett az első integrálgörbe ordinátájá- 
nak minden centimétere 4 5 cm.- területnek felel 
meg, úgy az idom területe, mivel D P  4 08 cm. 
(háromszori mérés középértéke), úgy 

4 08. 4 5 =  18:36 cm.- 
Általában véve y v ordináta, arányos az eredeti 

idom területrészével és igy y í — f y  dx és differen
ciálva dyx =  y. dx.

A sztatikai nyomatéka valamely felületrésznek, 
egyenlő

x. y. dxr.-szel, azaz 
^  dMj, dy L.
Ez pedig az első integrálgörbének besraffo

zott vízszintes területsávját jelenti.
M l == / ()M d M  — S0//Jt\ dy v — I D P  területe. 

A fenti egyenlet értelmében az első integrálgörbe 
által kapott terület I D P, megadja az eredeti A B C-ni 
területnek a kkJ tengelyre vonatkozó sztatikai nyo
matékát.

Tegyük fel, hogy m ost 1 rí P görbe az adott 
és ehhez rajzoljuk meg újra az integrálgörbét II 
d IP-t a készülék segítségével, úgy ez az eredeti 
y  =  f  (x) görbe második integrálgörbéje lesz, M 
IP ordináta pedig az 1 PD területtel arányos, azaz 
az eredeti felület sztatikai nyomatékával.

Könnyen belátható az is, hogy I PD terület 
az A B C trí területnek a sztatikai nyom atékát adja 
L V  tengelyre. Az F F ; tengelyre az elsőrendű nyo- 
m atékot I E E T  terület ábrázolja, a T P  tengelyre 
pedig, a sztatikai nyoriiaték kct terület algebrai ösz- 
szegével egyenlő, amelyek közül az egyik (függé
lyesen besraffozott terület) I n rí negativ, a másik 
rí I V ’ (ferdén bevonalkázott rész) pvozitiv, avagy 
fordítva. Az n n ” =  D P  ábrázolja az adott A B C  
trí idom területét, m ert n r í  szorozva a bázis által 
m egszabott egységgel, egyenlő k in  trí területével és 
n’n” =  ti n” nrí  =  m B C  mJ terület. Bárhol 
vegyük is fel T P  tengelyt, a megfelelő ordináta 
nrí ábrázolja a  baloldalra és r ír í \  a jobboldalra 
eső területrészt.

Ha találunk egy olyan T P  tengelyt, amelyre 
nrí  hosszúság egyenlő n r í7-ve 1, áz a felvett ido
mot két egyenlő részre osztja. M inthogy I n rí és 
r íV n ” ábrázolják a sztatikai nyom atékot is T P  
tengelyre, kereshetjük ezen tengelynek azt a hely
zetét is, la mely r e - a  két terület egyenlő. I (rí) (rí) 
=  ( r í ) V( r í ’). Ez esetben a m egkeresett T P - r e ,  
amely ábránkban megfelel S S7-nek, a sztatikai nyo
maték egyenlő zérussai és igy az A B C trí terület 
súlypontján megy át. Az említett célból megrajzol
juk IP pontból kiindulva a DM vonal integrálgör
béjét, amely a IP pontban a II IP görbéhez vont 
érintő lesz. Ahol ezen vonal metszi x tengelyt, azon 
a ponton megy át az idom súlyponti tengelye. Tény

leg, ha T P  tengelynek ezen speciális helyzetét, a 
mely S S ’ vonalba esik, fölvesszük, úgy azt tapasz
taljuk, hogy t V darab nemcsak az A ab terület 
sztatikai nyom atékát jelenti, hanem C B ab jobb
oldali területrészét is ugyanazon tengelyre. M int
hogy e két területrész sztatikai nyom atékát I (rí) (rí) 
és I (rí) (ríJ) is ábrázolja, következik, hogy I (n) 
(rí) terület =  V (rí) (ti”) területtel. A sztatikai nyo
maték megszerkesztéséhez hasonlóan jutunk a te
hetetlenségi nyom atékhoz is, ha a II IP és IP II” 
vonalak integrálgörbéit I I I IIP-t  és IIP III” -t meg
szerkesztjük.

A kijelölt y dx területelem tehetetlenségi nyo
matéka k k J tengelyre egyenlő x 2y. dx -szel és igy 

J = x = h  x = o  x2 y dx 
Jelöljük a II IP görbe ordinatáit j/2-vel, úgy 

M IP  lOrdináta ábrázolja az I P D ’ idom területét.
Ábránk szerint M IP  2*885 cm. (három 

mérés középértéke) és minthogy 1 cm. megfelel 
4*5 2 =  20*25 cm.L>-nek a második integrálgörbében, 
tehát az egész felület sztatikai nyomatéka ltk  ten
gelyre :

M t =  2 885 X 20*25 =  58:42 cm.3 
A II IP görbe ordinátáinak differenciálja, a 

sztatikai nyomaték elemi részét ábrázolja, azaz 
d y a:, y. dx. Az inercianyomaték elemi részét 
úgy kapjuk meg, ha x-szel az egyenlet mindkét ol
dalát megszorozzuk. Keressük meg a dy2-höz ta r
tozó x-tt. E célból dy2 végpontjaiból a II IP gör
béhez (érintőket huzunk és ahol ezen érintők egy
mást metszik, az a pont r, a k egyenestől x tá
volban fekszik. A függélyesen besraffozott három 
szög területe az elemi tehetetlenségi nyomaték fe
lével egyenlő k k } tengelyre vonatkoztatva. A II M IP  
terület ilyen módon az A B C //* ’ terület k k y ten
gelyre vonatkozó tehetetlenségi nyomatékának felét 
ábrázolja. Hasonlókép II IP ábrázolja IPD* terüle
tet és a sztatikai nyom atékot L L ’ tengelyre; to 
vábbá II II” IP az adott felület tehetetlenségi nyo- 
mátékának a fele L V  tengelyre vonatkoztatva. Egy 
tetszőleges T P  tengelyre a tehetetlenségi nyomaték 
egyenlő:

2. II dg terület -f- 2. IP d f  terület, F F ’ szélső 
tengelyre az inercia 'nyomaték 2. II H E IP II te
rület. A III IIP és IIP III” görbék segélyével hosz- 
szuságban ábrázolhatjuk a tehetetlenségi nyom até
kot s egy tetszőleges tengelyre, u v ordináta mérő- 
hosszusiga ábrázolja;

av =  az -\-zv 
uz megfelel II dg  területének és z v a d f  IP terület
nek. Az egész terület tehetetlenségi nyomatéka k k 9 
tengelyre, ha N IIP ordináta 1 *27 cm. és 1 cm. 
megfelel 91*125 cm.4l-nek, úgy

I 2. 1*27. 91*125 =  231:46 cm.* 
Hasönlókép állapítsuk meg az integráf készü

lék segélyével a 3. á b r á b a n  feltüntetett 8. számú
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sinprofil területét cs ellenálló nyomatékát.*) Az in
tegrálás bázisa 45  cm. Az k e 7 cd  A szelvény terü
letét* két ujabb terület algebrai összege gyanánt fe
jezhetjük ki. A c ' e d A  terület =  A c 1 eH terület — 
A d e B terület.

Rajzoljuk meg a pozitív és negativ területré
szekhez tartozó 1 r  és V I” integrálgörbéket, vala
mint I” pontból iu|ból az A d e B  negatív terület 
integrálgörbéjét. Az 1T és I” V"  görbék közötti 
ordináta állandó és az egész sinprofil területét áb
rázolja. Természetes, hogy 1T és I” T” ezen áb
rán ugyanazt a szerepet játsza, mint a 2. ábrában 
az ID  és r  Dy Újbóli integrálással kapjuk HIT,  
IMI ” és II” II’” görbéket. Az /  metszőponton 
megy át az idom rajzvonala.

A harmadik integrálással kapjuk 111 ü l 7, III” 
III és III” I i r ” görbéket, amelynek ordinátái ará
nyosak a sinszelvény különböző vertikális tenge
lyére vonatkoztatott tehetetlenségi nyomatékokkal.

* Hütte Ingenieurs Taschenbuch XVIII. II. kötet 
503. lap.

A keresett területet és ellenálló nyomatékot 
az ordinátákból kifejezhetjük.

Az A c ’ e d . A ^ á o m  területe egyenlő r  1” or
dináta szorozva 4'5-el az integrálás bázisával és szo
rozva a rajzlépték négyzetével.

Terület == 291. 4*5. 4 52:38 un .2 
Hütte kézikönyve szerint 5232 cm.2 A súly
ponton átmenő S S tengelyre vonatkoztatott tehe
tetlenségi nyomaték^ ha d’v 0 465 cm. és a 
rajzlépték n 2 negyedik hatványa 16, úgy

A nagyobb műszer ára 600 kor., a kisebb 
műszeré 450 kor.

Is*) =  2.16 4*5:i. 0465 == 1356 cm.4 
Hütte szerint 1352 ^m.d

A szélső szál távola a semleges tengelytől =  
7 cm. és igy az ellenálló nyomaték 

1356w - ls-
e

Hütte szerint 1931 cm.3

193 7 c n r

* Ábránkban a megszerkesztett görbéket 1 :3 kiseb
bítés mellett találjuk meg.

4. á b ra .



B) Integrátorok (nyomatékmérő műszerek).
Az integrátoros készülék a szelvény területét 

és egy tetszőleges tengelyre vonatkoztatott sztatikai 
és tehetetlenségi nyom atékát egyszerű leolvasás u t
ján adja meg és épp úgy, mint a planiméter, nem 
az integrálás folyamatát, hanem a végeredm ényt 
mutatja.

A 4. á b r á b a n  bem utatjuk H. Hele Shaw 
livcrpoli tanár nyom atékm érő műszerét. A »C« ve
zető rúdon a forgási tengelytől 400, 200 és 100 mm. 
távolságban három vezető pecek van megerősítve. 
Ezen C rúd norm ális állásban jelzi az x x  tengelyt, 
amidőn |éppen merőlegesen áll a 35 cm. távolban 
elhelyezett és a műszert egyenesben vezető recés 
hengerek y y  tengelyére és e helyzetében egy kis 
csavarral rögzíthető.

A műszer beállítása úgy történik, hogy az 
idom felvett tengelyét (amelyre épp a nyomaté- 
kokat (akarjuk leolvasni), összeegyeztetjük a vezető 
rúd x x  állásával.

Ha az I, If, III-al jelzett vezető peckek bár
melyikét végigvezetjük az idom kerületén, az ó ra
mutató járását követve, úgy a középső mérőtárcsán 
a szelvény területét, a jobboldalin a sztatikai nyo- 
mátékát é s  a baloldalin a tehetetlenségi nyom atékát 
meghatározó értékeket, közvetlen leolvashatjuk. 
Ugyanis a leolvasások különbségéből, a műszerhez 
tartozó táblázatban megadott egyszerű összefüggé
sek segítségével, az említett értékeket számbelileg 
tudjuk meghatározni.

Jelöljük a terület mérőszám át nónius egység
ben leolvasva a-wal, a sztatikai nyomaték m érőszá
mát //7-mel és a tehetetlenségi nyo-matékát /-vei. Le
gyen továbbá az idom területe cm.2-ben T ; a szta
tikai nyomatéka cm.:$ egységben M; és a^tehetet- 
lenségi nyomatéka cm.4 egységben I.

Ha az I-gyel jelzett pecket vezetjük .át a szel
vény kerületén, úgy érvényes az a) alatti egyenlet- 
'soport.

i J =  0 ;2 a cm2 
M =  2. m cm3 

t Jx =  8 (10 a — 2 i) cm4 
Hasonlpkép a II pe ekre ) alatti egyenletek 

érvényesek.
J =  0.1 a cm2 
M =  0 5 m cm3 
Jx =  (10 a 2 i) cm4 

A III-mal jelzett pecket végigvezetve az idom 
kerületén a 8. egyenletcsoportot kell számításba 
vennünk.

( T =  0.05 a cm2
I M =  0.125 m cm3 
|  Jx =  (10/8 a — V* i) cm4
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A műszer további alkatrészei: Három  simára 
csiszolt üveggolyó, celluloid kerekeken nyugszik és 
e kerekek a recés hengerek tengelyére vannak rá- 
erősitve és átviszik a forgó főmozgást az üveggo
lyókra é s  kis surlódó kerekek segítségével azon mé
rőtárcsákra, amelyeken az említett a, m és i érté
keket olvashatjuk le.

A m érőtárcsák az üveggolyók keretébe úgy 
vannak beágyazva, hogy ezekkel állandóan érintke
zésben állanak. A golyók keretei pedig vertikális 
tengelyek körül foroghatnak és fogaskerekekkel oly 
módon vannak kapcsolatban, hogy ha a C vezető 
rúd az x tengelylyel ci szöget zár be, a területhez 
tartozó m érőtárcsa tengelye a vezető rúddal pár
huzamos marad, a nyomatéki m érőtárcsa tengelye 
pedig az jt-szel 90° -\- 2 d szöget, a tehetetlenségi 
nyomaték mérőtárcsája pedig 3 d szöget zár be az 
x tengelylyel. Ezáltal kikerülhető! a mérőtárcsák eset
leges csúszása.

A vezető rúd körülbelül 40°-nyira térhet ki 
oldalirányokban és igy az integrátoros készülékkel 
maximálisan 50 cm. széles és tetszőleges hosszú
ságú területekre végezhetjük el a* mérést.

Kisebb szelvényekhez a III, közepes nagysá- 
guakhoz á II és a legnagyobbakhoz az I pecek al
kalmazandó.

A műszer ára 1000 korona.
Vannak olyan integrátoros készülékek is, am e

lyen csak két integráló készülék van és ;pedig vagy 
terület és sztatikai nyomaték mérésre, vagy terület 
és tehetetlenségi nyom aték mérésre. Ezeknek az 
ára 700 korona.

A rajzban bem utatott mérőműszerrel m eg
mértük a 3. ábrában látható sinprofil tem létét, a 
sztatikai és tehetetlenségi nyomatékát, ezen u tób
biakat a súlyponti tengelyre vonatkoztatva. A II 
pecekkel jártuk körül a kerületet. A szelvényt 1 :2  
léptekben rajzoltuk meg. (Hütte XVIII.' kiadás In
genieur Taschenbuch II. k. 503 oldal;N o. 8Í)

A leolvasások különbsége az : idomon •három 
szor körüljárva

a =  13M
m =  —

613*2
és igy a ß) egyenletcsoport alapján

Tj =  T  -= 4 (0-1 a) cm2 =  4.131 =  52 4 cm2 
M, =  8 M =  8 (0*5 m) cm3 =  —
J1 =  16 J =  16 (10 a — 2 i) cm4 =  1337*6cm4

Ezen értékek az integráf készülékkel nyert 
eredményekkel majdnem teljesen összevágnak.

A Bánva
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R lunkóji és gyalumárei aranybányák.
Irta : Dr. Bischitz Béla.

Az aranygazdagságáról hires brádi és muszári-i^ 
aranybányákkal teljesen azonos teliérrendszerben, 
sőt mi több, ezek egyenes folytatásában, terülnek 
el a báró Győrffy Árpád tulajdonát képező alsó- 
lunkóji és gyalumárei aranybányák, melyeknek 
együttes kiterjedése meghaladja a hét négyzetkilo
métert. Hogy milyen gazdagok lehetnek e bányák, 
arra tájékozást nyújt a »Muszári-i Aranybánya«, a 
melyben alig félévi bányászkodás után 58 kg. szabad 
aranyat lelt a »Rudai 12 Apostol Bányatársulat:

annyira ismeretes gazdagságáról, hogy azt firtatni 
szinte feleslegesnek véljük.

Gyalumáre községben 28,középhatárt és 7 zárt- 
kutatmányt ölel fel báró Győrffy Árpád aranybánya
területe. Az előbbi terület arany gazdagsága annyira 
kézzelfogható, hogy majdnem az összes belföldi 
elsőrendű geológusok és bányaszakértők szerint 
egész biztossággal számítanak benne szabadarany- 
leletekre amellett* hogy a szintén külföldi és belföldi 
szakértők által vett próbák meglepő tonnánkénti

Báró Győrffy Árpád gyalumárei aranybányája. Előtér és bejárat.
Balról látható a tulajdonos, jobbról Pelachy Ferencz hivatalfőnök, m. kir. főmérnök, közben a báróné, a háttérben bányászok.

„A Bánya“ részére készült eredeti felvétel.

Közvetlenül ennek folytatása báró Győrffy Ár
pád 8 középhatárt és 9 zártkutatmányt magában 
foglaló alsólunkóji bányaterülete, nevezetesen a 
»Psyche< továbbá »Véletlen szerencse; nevű tárnák, 
amelyek valósággal a dévai országutra torkolnak, 
közforgalom szempontjából tehát módfölött előnyö
sen fekszenek. Ott folyik el alattuk a gazdag vizű 
Lunkój pataka és mind a kettő alig 4 km.-nyíre van 
a brádi vasúti állomástól. Ez a terület egyébként

aranytartalmat' mutattak ki. Ennélfogva a minden 
egészséges aranybányászat alapját képező zuzóérc 
egészen biztos és virágzó bányászkodás alapját meg
vetni hivatott.

A gyalumárei terület viszonyai pedig szinte 
unikum-számba mennek, tekintve, hogy itt valóságos 
párhuzamos teliéi rendszert találtak a szakértők. Ezt 
a területet úgy a tudós geológusok, mint a bánya
szakértők a leggazdagabb aranyvidéknek vol
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tak kénytelenek minősíteni. Még meglepőbb, hogy 
e bányaterület fekvése olyan, hogy a rendszeres 
vénameneteknek egyetlen altárnával való feltárása 
lehetséges, a szakértők véleménye szerint úgy, hogy 
alig számbavehető csekély befektetéssel egyszerűen 
az egész kincsekre menő aranygazdagság megbecsül
hető és rendszeres művelés alá vehető. E tekintet
ben ez a bánya bizonyára egyedülálló.

A gyalumárei ércekből szintén vettek külföldi 
és belföldi szakértők egymás hire és tudta nélkül, 
próbákat-; mindegyik más és más helyről. Vettek 
pedig a telérek szintében és hosszában; egymástól 
a legkülönbözőbb távolban. És ime, az eredmény

Báró Győrffy Árpád gyalumárei aranybányája. 
Bacchus tárna bejárata oldalról nézve.

„A Bánya“ részére készült eredeti felvétel.

meglepően egyöntetű Volt: mindenütt szédítő gazdag
ságról tettek tanúságot és különösen a külföldi szak
értők kiemelték, hogy e nagy kiterjedésű bányaterü
let egy részén hatalmas vastagságú és nagy tartalmú 
réz- és ólomércek fordulnak elő, úgyhogy ezekre kü
lön bányászat egészen önállóan is kifizetné magát, 
illetve tetemes jövedelmet-hajtana.

Már most ily óriási kiterjedésű párhuzamos 
tellérrendszerről lévén szó, mely oly rengeteg első
rendű zuzóércet mutat ki, ezen zuzóércek, ha tonnán
kénti kimutatott aranytartalmát számítjuk, továbbá 
tekintetbe véve, hogy a felállítandó zuzók részére a

mosást illetőleg ott az Izvor forrás, a Treketori 
patak, úgyszintén a Gyalumáreről jövő Pareu Sza- 
tuluj és Pareu Sztini, amelyek éppen ott egyesül
nek, ahol a földrajzi fekvésnél fogva a bányászatot 
megkezdeni a legcélirányosabb s ahol ma a furksórai 
első malom áll: látnivaló, hogy a gyalumáréi arany- 
bányászat a magyar fémbányászat történelmében 
egy epochális uj korszaknak vetheti meg alapját.

Az eddig feltárt bányaterületek nevei:
1. »Báró Győrffy«,
2. »Árpád«,
3. »Anna Róza«,
4. »Julia«,
5. »Bacchus«,
6. »Merkur«,
7. »Neptun«.

Méltassuk talán figyelemre még azt is, hogy 
módfeletti előnyük ezeknek a bányaterületeknek az, 
hogy mig az alsólunkóji terület az »Arad-Csanádi 
Egyesült Vasutak« brádi végállomása mellett van, 
a dévai országút mentén, addig a másik, t. i. a 
gyalumárei, bár az Acsev. brádi állomásától sem 
fekszik távolabb, viszont a Máv. Branyicska nevű 
állomásától kitűnő országúton kocsin háromnegyed 
óra alatt elérhető. Ott folyik ugyanily távolban a 
Maros folyó, melynek rengeteg mennyiségű viz- 
ereje vajmi könnyen fruktifikálható e bányászat 
javára. Világos tehát, hogy mindkét jelzett állomáshoz 
játszi könnyűséggel szállítható a beolvasztásra ke
rülő szinpor és számottevő költségbe sem kerül.

Amint ezekből kitűnik, két egymástól teljesen 
független bányászat létesíthető. Azonban a tulajdo
nos báró a két területbe beszögellő p o d e l e i  bá
nyaterületre is állandó opcióval bir, úgyhogy az egész 
egységesen is megalkotható, különösen, ha a po- 
delei részről altárnával mind a két irányba gra- 
vitálnak.

Ha már most tekintetbe veszszük, hogy a bá
nyafa, mely tudvalevőleg módfölött fontos és nagy 
összeget felemésztő cikk egy bánya fenn- és üzem
ben tartásához, a gyalumáréi község tulajdonát ké
pező nagy tölgyes, abszolúte kihasználatlan őserdő
ben, valamint az ottani szomszédos földbirtokosok 
erdeiből potom pénzen beszerezhető; hogy az épí
téshez szükséges mészkő, úgyszintén a téglaégetés
hez szükséges agyag és az építkezésekhez szükséges 
homok a helyszínén ingyen áll rendelkezésre; hogy 
az ottani ősi bányásznép a legcsekélyebb fizetségért, 
boldog lenne, ha vállalhatna fuvart, csakhogy ki ne 
kelljen vándorolnia: világos, hogy a helyszínén 
ipart és kulturát teremteni szinte gyerekjáték.

Hátha még tekintetbe veszszük, hogy a kér
déses vidéken abszolúte semmi ipartelep nincsen; 
hogy századokon át a bányászkodó nép ma a szik
lás, terméketlen hegytetőkön elcsenevészedett kecs
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kék legeltetésével, legkezdetlegesebb stádiumában 
a kultúrának tengeti életét: kézzelfogható, hogy ez 
az ősi bányásznép éppen az említetteknél fogva 
oly igénytelen, hogy munkásviszonyok szempontjá
ból az ott megkezdendő bányászat a legszerencsé
sebbnek mondható az országban és a szükséges 
bányászokkal szinte parancsszóra rendelkezhetnék.

Ez a nép ma kénytelen kivándorolni. Ki Romá
niába, ki Amerikába; ennek a becsületes, józan, 
még nem fanatizált népnek megtartása bizony nem 
volna kárára az országnak.

Azután emlékezzünk csak kissé arra, hogy épp 
ezek a gyalumárei és alsólunkóji mély völgyek azok,

fészkévé lehet mindenkor egy, a hunyadmegyei ma
gyarság ellen törő áramlatnak: világos, hogy ez a 
hely Hunyadmegye magyarsága, az ottani állami vas
művek, magán és állami bányák, ipartelepek, kultúr
intézmények, egyszóval minden nemzeti intézmé
nyünk valóságos védőbástyája lehet, ha magyar kéz 
veszi birtokába, ha magyar ipar létesül ott, mely 
kenyeret adván a lakosságnak, a magyar kultura 
áldásával bilincseli magához az ott lakó, naivitásig 
egyszerű, tehát éppen ezért mai helyzetében köny- 
nyen fanatizálható ősi bányásznépet.

Nem állítjuk, hogy a német Harcort-sche Ge
sellschaft, amely birtokosa ,a »Rudai 12 Apostol

Báró Győrffy Árpád gyalumárei aranybányája. Orház.
.,A Bánya“ részére készült eredeti felvétel.

hol 1848-ban Janku felütötte táborát; hogy innen 
mérte a döntő csapást Brádra, hol kiirtott mindent, 
ami magyar volt, amint ezt halhatatlan koszorús 
irónk, Jókai, oly gyönyörűen megírta »Egy az 
Isten« cimü regényében! Hogy az a fentemlitett 
Branyicska az, melynek hídja valóságos stratégiai 
főszempont volt 48-ban is, annak maradt még ma 
is és éppen a közelmúltban mint ez ma is köz
tudomású — ezt a hidat akarták felrobbantani, 
hogy miért, ez nem derült ki a hivatalosan megejtett 
vizsgálatból. Hogy tehát éppen ez a hely valóságos

Bányatán;aságx-nak és a vidék jelenlegi ura, mos
tani vezetősége nem nézné jó szemmel a magyar 
törekvéseket. De azt igenis állítjuk, hogy röviddel 
ezelőtt, alig 2—3 éve, Menking igazgató személyé
ben a magyarságot üldöző és gyűlölködő német ur 
hasáskodott ott. Tény az, hogy környezetében ma
gyar embert, családjában magyar cselédet, tiszt
viselői és mérnökei között még csak magyar hang
zású nevet is nem tűrt meg, munkásait pedig tisztán 
oláhokból válogatta össze és ezeket német szóra 
iparkodott birni. A mostani direktort, dr. Buch-



rukkert teljes elismeréssel látjuk helyén, nemzeti 
szempontból az ő viselkedése nem aggályos. Ámde 
ki tudja, mikor kerül oda egy uj Menking, különö
sen, ha sötét fellegek tornyosulnak hazánk egén és 
zavaros idők következnek be? Nemzeti köteles
ség tehát mindenkép, hogy valósággal tőzsgyökeres 
magyar kézben tartassák meg ez a gazdag arany- 
bányászat és mi hiszszük is, hogy nem esik meg 
Magyarországon az a szégyen, hogy továbbra is 
parlagon hevertetünk oly kincseket, amelyeknek 
feltárása és kiaknázása — mint fentebb kimutattuk
— oly igazán semmiségbe kerül.

Hogy mily. kézzelfogható, amit itt előadunk 
és mennyire, fedik a tények, legyen elég annyit 
megjegyeznünk, hogy volt egy másik arisztokrata 
báró Győrfy Árpádon Tcivül, aki fünek-fának kínálta
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aranybányáját és mosolygott nevetséges erőlködé
sén mindenki! Gróf Toldalagi Viktor volt ez a 
magyar mágnás. Nem az ő kezéből keltek el az ő 
most világhirü bányái, a gyümölcseit nem ő él
vezhette. Ámde ezek a bányák a »Rudai 12 Apostol 
Bányatársulat«-ban ma a kontinensen a leghatal
masabb, legelsőbb, leggazdagabb, legtöbb jövedel
met évenként milliókra menő hasznot pro
dukáló aranybányák, melyeknek zuzóberendezése, 
bányái megbámulására tudósok, bányászok és lai
kusok a világ minden részéből Brádra sereglenek! 
Ezeknek a bányáknak közvetlen tőszomszédsága, 
sőt egyenes folytatása a báró Győrffy Árpád-féle 
bányák.

Vajjen nem ismétlődik-e meg gróf Toldalagi 
tragédiája báró Győrffy Árpáddal?

l' v. v' ;•,!
P N M I.



34 A Bánya 1909. december 25. (51—52. sz.)

Az állami szénbányászatról.
Irta és összeállította: Somogyi Géza mérnök, a m. kir. állami kőszénbányák központi igazgatóságánál.

Az állami szénakció közgazdasági jelen
tőségének ismertetése kivül áll e szerény 
sorok keretén; feladata ennek csupán az 
akczió keretében eddig létesített müveknek 
és intézményeknek futólagos vázolása. Futó- 
lagosan vázoljuk azért, mert az állami szén
bányatelepek képe ma úgyszólván napról- 
napra változik. Örökös átalakulás van ott, 
a munka átalakító hatása. Puszta vidékeken, 
a hol a minap még kaszáltak, vagy csorda 
legelt, szinte a földből látszanak kinőni a 
házak, munkástelepek létesülnek a velük 
járó szocziális és kulturális intézményekkel. 
Ma még korántsincs befejezve e nagy munka, 
innen van, hogy legfeljebb a jelen állapotot, 
a kezdetet szögezhetjük le és teszszük ezt 
talán tisztán azért, hogy midőn teljes lesz a 
mü, visszatekinthessünk arra, mit alkotott 
a teremtő munka az ország javára ?

Csak egy futó pillantást vetünk arra, 
hogy az események már is tökéletesen iga
zolták Wekerle Sándor miniszterelnöknek és 
pénzügyminiszternek állításait és egész hatal
mas koncepcióját. Az állami szénbányászat 
egész fejlődése világos bizonyság arra, hogy 
alaptalan volt a vád, mintha a hazai szén
iparnak letörését czélozta volna, hanem 
igenis beigazolta azon aggodalmak tartha
tatlanságát, melyeket egyesek az állami 
szénbányászat inauguralásához és életképes
ségéhez fűztek. A magánbánya-társulatokat 
nem letörni akarja az állam, hanem kiegé
szíteni azok működését. A magánbányák 
sikeres közremüködét hazánk közgazdasági 
fejlődésére nem befolyásolja károsan az 
állami bányászat. E kettő nem áll egymással 
szükségképen szemben, hanem egymás 
mellett.

Semmi sem bizonyítja ezt szebben, mint 
Wekerle Sándor miniszterelnök pénzügy- 
miniszter következő szavai:

„Magánszénbányászatunk örvendetes fejlődést 
mutat ugyan, de a fokozódó szénszükséglettel 
nem képes lépést tartani. Gazdasági fejlődésünk
nek elsőrendű előfeltétele lévén a szénszükség
letnek a lehetőségig olcsó kielégítése, ennek az 
előfeltételnek biztosítását azért kell elodázhatlanul 
sürgős feladatnak tekintenem, mert áldott hazai 
talajunk feltáratlan kincseit nem szabad gyümöl- 
csözetlenül hevertetnünk s mert hazai munka
erőnk jövedelmezőbb foglalkoztatása közviszo
nyaink szanálásának különben is mellőzhetetlen 
eszközét képezik. Ezekből a szempontokból ki
indulva, a kormány arra a meggyőződésre jutott,

hogy széntermelésünk fokozásában, czéltudatos 
állami beavatkozás mellett, oly eszköz kínálkozik, 
a mely mindenképen alkalmasnak látszik arra, 
h o g y  a  s z é n te r m e lé s  é s  f o g y a s z t á s  e g y e n s ú ly á t ,  a z  
im é n t  é r i n t e t t  k ö z s z e m p o n to k  k i e l é g í t é s e  m e l l e t t  
h e ly r e á l l í t s a  s  a  s z é n á r a k  a l a k u l á s á b a n  n o r m á l i s  
v i s z o n y o k a t  te r e m ts e n .

Nem a magánbányászat fejlődésének kor
látozása, hanem szénszükségletünk kielégítése 
mellett a p i a g á n b á n y á s z a t  j o g o s u l t  é r d e k e in e k  
m e g ó v á s a  é s  e lő m o z d í t á s a  l e h e t  c s a k  c z é lu n k .

Azon közlekedési vonalak és berendezések, 
melyeket valósítunk, nemcsak a kincstári, h a n e m  a  
m a g á n b á n y á s z a t  é r d e k e i t  i s  s z o lg á l j á k .  A  m u n k á s 
k é r d é s b e n  v e r s e n y t  n e m  k e l tü n k , sőt a munkásjóléti 
és élelmezési intézkedések körében a  m a g á n 
b á n y á s z a t r a  J s  f o l y t o n  t e k i n t e t t e l  v a g y u n k .  V é g ü l  a  
p i a c z i  á r a k b a n  s e m  k e lü n k  v e r se n y r e , csak a jogo
sulatlan áremelésekre lehet feladatunk mérsék- 
lőleg hatni’“

Vagy az a fejtegetése, a hol egyálta
lán m egindokolja az állami szénakciót:

„A szén áraknak az utolsó években tapasztalt 
folytonos emelkedése s a szénszükséglet kielé
gítésének folytonosságában úgyszólván napról- 
napra észlelt fennakadás a hazai szénfogyasztás 
terén mindjobban érezhető zavarokat idézett elő. 
Ezek a zavarok nem csupán a magánháztartások 
rendes menetének és egyensúlyának fentartását 
állították csaknem , leküzdhetlen nehézségek elé, 
hanem a“ magyar gyáripart, — k ö z t ü k  á l l a m i  
ü z e m e in k e t  — közlekedési vállalatainkat és álta
lában egész közgazdaságunkat is felette kedve
zőtlenül érintették. A m. kir. államvasutak milli
ókra menő kiadással k ü l f ö l d i  s z e n e t  v o l ta k  k é n y te 
le n e k  beszerezni s az állami vasgyárak a mellett, 
hogy jövedelmi mérlegöket megrontó szénárakat 
voltak kénytelenek fizetni, a  d i ó s g y ő r i  g y á r b a n  
tö b b s z ö r ö s e n  a  m u n k á t  i s  s z ü n e t e l t e t n i  k é n y s z e r ü l 
te k . A folytonos áremelkedés és még inkább a 
szénhiány ugyanis a fogyasztók tüzelőszükség
letét jelentékenyen megdrágították s az által, 
hogy egyes gyári és ipari vállalataink üzemei
nek korlátozását, sokszor megszüntetését tették 
szükségessé, a szénrö-utalt iparágak termékei
nek árát is fokozatosan felszöktettékr“

Tehát az állam szépen beilleszkedik ezen 
vállalatával a hazai közgazdasági életbe anél
kül, hogy a magánvállalkozást létfeltételeiben 
megtámadná. Paralizálni kívánja az egyre 
emelkedő szénbehozatalt, abból a szempont
ból indulván ki, hogy a hazai szénszükség
let elégittessék ki a hazai szénnel, a meny
nyire t. i. a magyar szenek erre alkalmasak.

Nem lehet az államtól rossz néven 
venni azt sem, hogy vasúti és gyári üzemé
nek szénszükségletét, (bár ennek fedezésé
nél a társulatokról sem feledkezik meg) oly 
módon kívánja biztosítani, hogy azt a leg-



190Ó. december 25. (51—52. sz.) Á Bánya 35

utóbbi évekéhez hasonló meglepetések és 
súlyos megpróbáltatások ne érhessék? Ezen
felül az állami szénbányák egykor árszabá
lyozó hatásuknál fogva normális, egészséges 
szénellátást tesznek lehetővé Magyarorszá
gon. Innen van, hogy az állami szénakciót, 
amelyet az utóbbi évek képtelen szénmizé
riái idéztek elő, oly általános megelégedés
sel fogadta az egész közvélemény. Abból a 
s z ív ó s , szakadatlan munkából pedig, mely 
az állami szénbányákban folyamatban van, 
következik, hogy az ország várakozásában 
csalódni nem .fog.

Már is látható egyébiránt, hogy az a gyors 
fejlődés, melyet az állami szénbányászat 
rövid két év alatt" felmutatott, páratlan a 
magyar bányászat történetében, sőt egyes 
mozzanataiban a külföldet is túlszárnyalja.

Az ország tehát nem fog csalódni, mert 
az állami bányák életképessége már is 
kétségen felüli, noha a termelés a bánya
üzem kezdő stádiumának természeté
nél fogva még csak embrióban van. Nincs 
okunk félni attól, hogy az állam e vállal
kozását siker nem fogja koronázni, mert 
az állami üzemeknek a köztudatban még 
mindig élő nehézkessége- lüktető, 'eleven 
életnek adott helyet s Andreics János köz- 
poníi igazgató személyében az az egyéniség, 
aki ezt egy csapásra megteremtette, bizto
sítéka ezen vállalkozás sikerének.

*

Szervezet, vezetés, bányafelügyelete
Az állami szénbányák egész szervezetét, sőt 

magát az egész intézményt a könnyedség, a köny- 
nyü hozzáférhetés és — persze bizonyos határok 
közt — az üzleti szellem jellemzi. Az állami szén
bányák épen azért, mert termékük általános fo
gyasztási cikk, azt a szervezetet, amelyet kezdetben 
ideiglenesen kapták, a fejlődés későbbi stádium á
ban meg nem tarthatták .

A pénzügyminisztérium VII. főosztályában ala
kított XIV./sz. (t. i. a XIV. ügyosztály kereté
ben létesített szén-ügyosztály) azelőtt közvetle
nül a bányakerületek élén álló négy hivatallal ren
delkezett. Ez az állapot 1909. julius 1-ig állott fenn, 
amikor t. i. az 1909. XV. t.-c. gondoskodott arról, 
hogy az adminisztratív és felsőbb műszaki vezetést 
egy meglehetősen tág hatáskörű s ugyanilyen m ér
tékben a pénzügyminisztériumnak felelős központi 
igazgatóság önállóan lássa el. Ez a központi igaz
gatóság a hatáskörén felül álló ügyekben különben 
ma is mint ügyosztály szerepel, épen úgy, mint 
az iállami vasmüvek központi igazgatósága.

A központi igazgatóság Budapesten, a pénz
ügyminisztérium épületében nyert elhelyezést. Ügy
kezelését ö t külön osztály végzi a következő be
osztás szerint:

I. Igazgatási ügyosztály.
1. Központi igazgató és helyettese.
2. 2 adminisztratív tisztviselő.

Ügykörébe tartoznak:
1. Személyi ügyek.
2. M unkabérek.
3. Társládák.
4. Zenealap.
5. M unkástoborzás.
6. Egyházi járulékok.
7. Iskolaügyek.
8. Egyéb adminisztratív ügyek.

II. Műszaki ügyosztály.
3 műszaki tisztviselő.

Ügykörébe tartoznak:
1. A term elésre vonatkozó összes ügyek.
2. Építkezési és beruházási ügyek.
3. Kutatások, fúrások.
4. Ingatlanok és segédüzemek (téglagyár, gőz- 

fürész, gépm űhely stb.) kezelése.
III. Elárusitási ügyosztály.

2 tisztviselő.
Ügykörébe tartoznak:

1. Széneladási és elszállítási ügyek.
2. Élelmezési és anyagbeszerzési ügyek.

IV. Központi könyvelőség.
1 főnök, helyettese és könyvelőségi tisztviselők.

Ügykörébe tartoznak:
1. Könyvelés, számfejtés.
2. Az alárendelt hivatalok számadásainak szám 

szaki felülvizsgálása.
V. Segédhivatal iroda.

1 irodavezető és 5 kezelési tisztviselő.
Ügykörébe tartoznak:

1. Az ügyiratok kezelése.
2. Nyomtatványok, irodái szerek stb. beszer

zése.
*

A  központi igazgatóság alá rendelve minden bá
nyakerület élén egy-egy hivatalfőnök áll, kinek 
tiszti személyzete a főnökhelyettesből, az üzemek 
(bányák), segédüzem ek (gép- és gyártási üzemek) 
vezető mérnökeiből és az ezek alá rendelt m érnö
kökből, esetleg gyakornokokból áll.

Az üzemek állandó és közvetlen felügyeleté
ben való segédkezésre az altisztek vannak hivatja. 
Ezek többnyire egy-két középiskolai osztály elvég
zése után (erre ugyain kötelezve nincsenek, csak 
megfelelő képesség, képzettség, testi alkalmasság és 
üzemi gyakorlat igazolására) felvételi vizsga alap
ján, melyen fenti kellékeket kimutatni kötelesek, vé
tetnek fel a 2 évi szaktanfolyamu bányaaltiszti isko
lába, honnan, mint képesített altisztek kerülnek ki.

Van azonban a szénbányászatnak még to 
vábbi felügyelőszemélyzetre is szüksége. A munka 
veszélyessége és a dinamitkezelésnek rendőri szem
pontból való fontossága megköveteli, hogy minden 
egyes m unkáscsapat lövőmesterek jelenlétében töltse 
meg a kifúrt lyukakat és azokat ez utóbbiak re- 
pesszék le, m ert annyi altisztet, amennyi ennek a 
munkának elvégzésére a munkahelyek nagy távol
sága miatt szükséges volna, egyetlen bányavállalat 
sem tarthat. Azonkívül fontos feladatukat képezi az
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is, hogy biztositó lámpájukkal állandóan figyelem
mel kisérjék és naponként többször jelentést tegye
nek az altiszteknek s ezek ismét az üzemvezető mér
nöknek a robbanó légjelenségekről, hogy ez a szük
séges óvóintézkedéseket idejében megtehesse.

A lövőmesterek a jobb munkások soraiból ke
rülnek ki és őket az illetékes üzemvezető képesíti 
a felügyelet e részére.

Ezeken kivül még a termelés mennyiségének 
s részben minőségének ellenőrzésére és feljegyzé
sére u. n. bányairnokok, csillejegyzők vannak hi
vatva, akiket szintén a munkások soraiból vesz az 
üzemvezető.

Bányamivelési tájékoztató.
Hogy e cikkünket »A Bánya« széleskörű s nem 

szakkörökből álló olvasóközönségének is hozzáfér
hetővé tegyük, a bányaüzem menetét és fontosabb 
mozzanatait a következőkben vázoljuk.

A szén minőségének ellenőrzéséről szóltunk 
fentebb; meg kell tehát emlékeznünk arról is, hogy 
az miképen történik. Minden munkáscsapatnak külön 
folyószáma van s e számokat viselő pléhjegyekkel 
van ellátva. Hogy tehát minden egyes csille szénről 
tudni lehessen, melyik munkáscsapat termelte azt 
és ha a kiürítésnél a közvetlen bányabeli ellenőrzés 
dacára az rossz minőségűnek bizonyul, a csapatot 
felelősségre lehessen vonni: belül, a csille fenekén 
megerősiti jegyét a munkáscsapat és csak azután 
szabad a csillét megtöltenie. Amelyik csille szén 
rossz, annak kitermeléséért bért nem kap.

Szóltunk továbbá a robbanó légről, vagy sujtó- 
légről. Ez, mint tudjuk, az u. n. methan-nak (CH4) 
levegővel való keveréke, mely leghevesebben robban, 
ha a keverék Vio része gáz; az ennél higabb és ennél 
sűrűbb keverék robbanó ereje kisebb, mig végre 
megszűnik s a tiszta gáz kék lánggal, robbanás nél
kül ég el. De minél jobban van vele a levegő te
lítve, annál nagyobb másik veszedelme, a mérgező 
hatás. A f. évi dománi katasztrófa alkalmával sze
rencsétlenül járt munkások egy része ez utóbbi ha
tásnak esett áldozatul.

A robbanások és mérgezések okozta veszedel
mek elhárításának foeszköze a bányaszellőztetés, 
mert ha a banya levegőjét állandóan és hathatósan 
felújítjuk, a gázok felgyülemlésének és igy mindkét 
féle veszedelme fellépésének elejét vesszük,, vagy job
ban mondva esélyeit lejebb szállítjuk.

Mert tudnunk kell, hogy különösen feketeszén- 
bányákban a bányagáz hatalmas reservoirokban 
óriási nyomás alatt van összegyűjtve s ha a gyanút
lan bányász munkája közben e gáz!-zsákokhoz kö
zelit, a megvékonyitott szénfal nem tud többé a 
nagy nyomásnak ellentállni, hanem elemi erővel ki
szabadul s útját rombolás és pusztulás jelzi.

A dománi fentebb is emlitett egyik ilyen ki
törés, mely 14 emberéletet követelt áldozatul, 6000 q 
sulyu szenet dobott ki olyan erővel, hogy nagyobb 
tárórészeket teljesen és szilárdan eltorlaszolt.

Ezeknél a veszedelmeknél az óvóintézkedések 
kevés sikerrel járnak, mert a vizsgálatok azt mutat
ják, hogy e gáztömlők fellépésében teljességgel 
hiányzik a szabályszerűség, már pedig kiszámithat- 
ían veszélylyel szemben a védekezés kétszeresen, 
sőt sokszorosan nehéz.

Csupán hatásaikban enyhíteni és szükebb hatá
rok közé szorítani van módunkban e kitöréseket, 
ríiég pedig ugyancsak a jó szellőzteté'ssel, mert ez

zel elérjük azt, hogy a gáz, mielőtt az összes munka
helyeket elárasztaná, a beözönlő levegővel kevere
dik és higittatik s részben a rendes légjárat utján 
a bányából eltávozik.

Mint tudjuk, a fémbányászatnál legtöbb eset
ben természetes légcsere segélyével látják el a bá
nyát jó levegővel. Itt a szellőztető gépek alárendelt 
szerepet játszanak s jórészben egyes kisebb bánya- 
részek légpangásának megszüntetésére vannak hi
vatva.

Ám éppen ellenkezőleg van ez a szénbányászat
nál, hol a fenti és még több más okokból a természetes 
szellőzés csak a legritkább esetekben elégséges. Leg
többször gépekkel kell a légcserét gyorsítani, hogy 
a leírt veszedelmeket szükebb határok közé szorítsuk. 
Ilyen gépek (ventilátorok) a bánya nagyságának, a 
benne dolgozó munkások számának, a fellépő gázok 
mennyiségének arányai szerint percenként több ezer 
köbméter levegőt szívnak ki -a bányákból, hogy a 
gázokat eltávolítsák és helyet adjanak az üde levegő 
más bányanyiláson való beáramlásának.

*
A bányaüzem végcélja a termelés, a szénbánya- 

üzemé tehát a széntermelés; minden más, mit az 
üzem kö/ében látunk, csak ennek eszköze.

Legtermészetesebb és legközvetlenebb módja 
a termelésnek az u. n. külfejtés. A széntelepek ugyanis 
elhal'T és medenceszerü mélyedésekben felhalmozó
dott növényi anyagok elszenesedése utján képződ
nek. De mivel a szénképződés geológiai korszakait 
többnyire vulkanikus hatásokból folyó nagyarányú 
földmozgások (dislocatiók) követték, a széntelepek 
egeys részei a föld felszínére vetődtek fel. Ezek az
u. n. kibúvások, melyek a napszini vagy külfejtés
nek szolgálnak^ alapul.

„ Mi »em természetesebb, mint hogy az a 
legboldogabb állapot, ha külfejtésből termelhetünk, 
ez a legolcsóbb és legveszélytelenebb, miért gépi 
berendezéseket alig igényel, legfeljebb a bányász 
izomerejét helyettesíthetjük itt részben géperővel.

Amint a külfejtések kimerülnek, sőt még előbb, 
megindul a tárómüvelés, melyben a hegyoldalakra 
felemelt és természetesen üledékes kőzetrétegekkel 
fedett teleprészek kerülnek feltárás és lefejtés^ alá.

Csak ezután térnek át a drága áknabányászatra, 
melyben a gépek jelentőségük tetőpontjára érnek. 
Gép adja a levegőt, gép húzza ki a beszivárgó talaj
vizet, gép szállítja be és ki a munkásokat, az anya
got és szenet.

Az aknából szintén folyosókat (nyilamokat) haj
tanak a széntelepek felé, miáltal a szenet-»feltárják« 
akkor, mikor â  telepet elérik. Ezután a széntelep
ben (annak csapása irányában) hajtják a folyosót 
jobbra-balra, vagyis a feltárt szenet »elővájják«.

Két vagy több ilyen művelési szint elkészülte 
után megkezdődik az elővájt szénteleprész;nek fej
tésre való előkészítése, ami abból áll, hogy a szin
teket a telep dőlése irányában kihajtott siklókkal 
és guritókkal összekötik, esetleg közbülső osztó
szinteket létesítenek. Ezzel végre eljutnak a vég
célhoz, a szénnek fejtés utján való kitermeléséhez.

A fejtés, nemkülöinben az ezt megelőző fel
tárás és elővájás (szóval táróhajtás) lényegileg fúró
lyukak készítéséből és ezeknek robbantószerekkel 
való megtöltéséből, végre elrobbantásából áll. Ter
mészetesen ez az általános szabály, mely hova-tovább 
a technika haladásával és a biztonsági követeimé-
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nyék mind gondosabb mérlegelésével több és több 
változást szenved, de itt általános művelési elveket 
van csak módunkban megvilágítani, a részletek mel
lőzésével.

Az előkészítés célja az, hogyl a fejtés alá veendő 
széntöm egeket minél hozzáférhetőbbé tegye s azok
ból a fejtéssel minél kevesebb idő, munka és anyag 
(repesztő szerek, ácsolat, fa stb.) felhasználásával mi
nél többet válasszon le.

A bányamunka további főrészei a fentartás (ré
gebben biztosításnak nevezték) és szállítás.

Előbbinek feladata az, hogy a m egnyitott és 
omlásra hajló bányarészeket falazás, ácsolat és vas- 
építm ények segélyével megóvja a bedöléstől. Ez a 
munka is sok veszélyt rejt magában, de azok le
küzdésére"" a m agyar f a e g y e n e s e n  ráterm ett. El
ism ert tény, hogy nincs a kontinensen ügyesebb és 
bátrabb ácslegény a magyarnál.

A bányaszállitás főcélja a bányaterm ékek ki
szállítása a termelés színhelyéről s a bányamunkák 
anyagszükségletének beszállítása a bányába. Ez 
szintes irányban a bámyavasuton, emberi, ló, vagy 
m ótorikus erővel (villamos, sűrített levegőjű, vagy 
benzinmozdonyokkal) történik, az aknákon át pe
dig aknaszállitó géppel, melynek u. n. kasára, vagy 
csészéjére a csillét rátolják s vele kiemelik.

Ezek előrebocsátása után ám lássuk sorjában 
az állami szénbányászat négy bányamüvét a kelet
kezés stádium ában.

A bányák.
Ismeretes, hogy az állami szénbányászat súly

pontja Petrozsényben van, ahol a kincstár m ár a 
70-es évekbén kezdett szénbányászatot, de azzal rö
vid, sikertelen kísérletezés után, mivel arra a vi
szonyok akkor még nem  értek meg, felhagyott s 
azt 200.000 K évi bér ellenében a salgótarjáni tá r
sulatnak adta át. Ez a szerződés ugyan csak 1916. 
dec. 31-én já rt volna le, de az közös megegyezés 
alapján 1908. é. január 1-én hatályát vesztette s a 
petrozsényi bányászat 35 évi bérlet után ismét házi 
kezelésbe került.

Időben megelőzte ugyan e tényt a Szerémme
gye területén a Fruska-G ora déli lejtőjén fekvő 
Pongrác-féle vrdniki bánya megvétele, mely 1907. 
okt. 10-én történt.

A Krassószörény vármegyében fekvő Almás
völgy Bozovics községének vidékén számbavehető 
bányászat még nem  volt, az állam tehát csak jogo
sítványokat vásárolt össze az ott ismert, mintegy 
200 millió q szén kiaknázására.

Fontos tényezője az állami szénbányászatnak 
a komlói szénbánya, melyet az állam hosszas al
kudozás után a »Dunántuli kb. részv. társ.«-tói vett 
meg. Fontos ez nemcsak azért, m ert földrajzi fek
vésénél fogva szerves kiegészítője az egész vállal
kozásnak, de azért is, m ert szenének kitűnő minő
ségével a mindennapi szükséglet fedezésén felül álló 
célok szolgálatára van hivatva.

Petrozsény
A bérletben volt zsilvölgyi kőszénbányák házi keze- 

lésbe vétele.
Mint az állami kőszénbányászat fejlesztéséről szóló 

törvény indokolása előadja, a megindult szénakció legfon
tosabb része ama haszonbéri szerződés megszüntetése, 
mely szerződés alapján a Salgótarjáni Kőszénbánya Rész
vény! ársulat a kincstárnak Zsilvölgyben fekvő összes 
kőszéntbányamüveit, az azokhoz tartozó vslaftiennyi tele
pet, épületet és üzemberendezést 1916. évi december végéig 
bérben birta.

A haszonbéri szerződés közös megegyezéssel 1908. 
évi január hó 1-én hatályát vesztette s a kincstár bánya
birtokát 35 évi bérlet után újból kázi kezelésbe vette.

A zsilvölgyi szénterületnek bérlet utján való érté
kesítése pénzügyi tekintetből helyes lehetett addig, mig az 
az ország érdeke a nagyobb nemzetgazdászati érdekeket 
elől érbe nem helyezte, azok az okok azonban, melyek 
kényszeritőleg hatottak az állami szénakció megindítására, 
szükségessé tették a bérleti szerződés felbontását és az 
ország legnagyobb szénterületének üzembehelyezését.

H azánkban ugyanis a legnagyobb szénkincs a 
Zsilvölgyben van s az ottani szénbirtokok között a 
kincstár területe a legnagyobb.

Ez a te rü le t zárt e'gészet képez, m ig a többi 
b irtokosok  szénbirtoka főleg az Oláh Zsil m en
tén  szé tszórtan  terü l el.

A k incstári szénkincset ma m ég pontosan 
m egbecsülni nem  lehet, m iután teljesen fe ltárva 
m ég nincs, de az kétség te len , hogy az csak nem  kiak- 
názhatatlan  m ennyiségű s 5000 millió q-nál bizo
nyára több.

Ily körülmények között, figyelemmel az elmúlt évek 
szénmizériáira s arra, hogy a petrozsényi szén minősége a 
porosz kőszén minőségét legjobban megközelíti, kötelessé
get mulasztott volna az állam, ha a petrozsényi kőszén
bányák átvételére nem törekedett volna.

Ismert tény külöben, hogy a kincstári kőszénbirtokot 
bérlő Salgótarjáni kőszénbánya részvénytársulat a bprlet 
tárgyát“nem müveltette, az állami kőszénbányászat tehát 
nem már létező üzemet vett át, hanem eddig csaknem 
érintetlen helyről fog termelni, mely termelésnek minden 
q-ja hivatva lesz a szénhiányon segíteni s a szénárak ala
kulására mérséklőleg hatni.

Jelentékeny összeget igényel a kincstári széntele
peknek felszerelése, azoknak ä kor szellemének megfelelő 
berendezése.

E berendezések annál nagyobb terheket rónak az 
államra, minél nagyobb évi termelésre szándékozunk beren
dezkedni.

Magyarország iparának az utolsó évek folyamán 
tapasztalt fellendülése oly mértékben vette igénybe az 
üzemben levő hazai szénbányákat, hogy ezek berendezés 
és termelő-, illetőleg szállitóképesség tekintetében a beál
lott szükséglet fedezésére nem bizonyulták elégségeseknek.

Ez a körülmény arra int, miszerint késedélem- nél
kül arról kell gondoskodnunk, hogy a megvásárolt szén
területek a termelésre és szállításra miélőbb berendezhesse
nek, — ami természetesen rendkivüli beruházási hitel kéré
sét tészi szükségessé.

Kereken .évi 20,000.000 .q-ra teszszük a tervbe, vett 
évi termelést, a mely akként rendeztetnék be, hogy a 
beruházások érintetlenül legyenek, nagyobb termelés ese
tén is kibovithetők és fejleszthetők.

Az állami szénbányászatról adott törvény 5. §-ában 
az állami szénbányák berendezésére és felszerelésére kért
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hitel nagyságát nem a szüksékségletek terjedelme, hanem 
az évenkint beépíthető összegnek műszaki korlátai és a 
jövő esélyek mérlegelhetőségének bizonytalansága szab
ják meg.

Ehhez képest a szénbányák beruházására szükséges 
hitelösszeget 27,387.371 K-ban állapítottuk meg.

Ezen összegből egy töredék már az 1908. évben fel
használtatott, mely összeg annak számszerű pontos meg
állapítása után a pénztári készletek javára megtérí
tendő lesz.

A fenmaradó összeg a szükséglet mérvéhez képest 
az 1909—1911. években vétetik igénybe.

A termények szállítására szolgál jelenleg a petro
zsényi északi rakodótól a*Lónya-gyarmatig terjedő kes
kenyvágányu vasút, mely azonban átépítésre szorul. E 
vasút az 5 völgy 4 millió q termelését le tudná bonyolítani, 
de mivel Petrozsény vasútállomás, a megkívánt mennyi
ségű vasúti kocsit befogadni nem képes, a meglevő kes
kenyvágányu vasúton csupán egy millió q fog az északi 
rakodóra szállíttatni, mig a fenmaradó 3 millió és a két 
főakna évi 3—3 millió termelése három kötélpályával a 
közös osztályozóba és a vele egybekötött rakodóba jut, 
honnan a termény közvetlenül a piskii vonalra vitetnék s 
nem terhelné Petrozsény vasútállomást.

A szükséges erőmennyiség előállítására központi 
villamos telep felállítása már folyamatban van, honnan a 
bányák erőszükséglete fedezést fog nyerni.

Nagy összegű befektetést igényelnek a lakóházak, 
miután a kincstárnak két munkástelepén csak 614 munkás

helyezhető el, holott a 10 millió q termeléshez a tapasz
talat szerint 6200 munkásra van szükség, mely létszám 
mellett 3000 nőtlen munkást tételezve föl, még legalább 
2586 munkáslakházról kell gondoskodni.

De e mellett építendő lesz 51 altiszti és 22 tiszti 
lakás, kórház, vendéglő, hivatalház stb. Végül a tömeges 
termelés mellett nyert aprószénre való tekintetből tervbe 
vettem egy brikettgyár létesítését is.

Mind e munkálatok részleges előirányzata 16,234.814 
K-ra rúg. , .6 Bányászát.

I r t a : Nick M ihály főmérnök, üzemfönök.

A petrozsényi szénmedencét a M agyar és 
Román Zsil folyók völgyei képezik. Hossza mintegy 
54 km., szélessége pedig 4 és 9 km. közt vál
tozik. Kiterjed a hunyadmegyei Petrozsény, Liva- 
zény, Aninosza, Vulkán és Lupány községek hatá
raira. Az egész medencét minden oldalról festői he
gyek övezik. (1. és 2. kép.)

Északról a Vurfului Petri (2133 m.), Parva 
(1912 m.) Deaíű Bábi, nyugaton és délen a Retye- 
zát s annak nyúlványai, Vurfulni Papase (2442 m.), 
Vurfulni Plésa (1838 m.), Sigleó Prim o Strazsa 
(1870 m.),' azután Caudetul (1550 m.), délkeleten 
és keleten a M undra (2529 m.), Curzia (2406 m.), 
a P arlag u l (2075 m.), a Cáp'ra (1929 m.) és a Pojána 
Mucii (1757 m.) övezi körül M agyarország leg
gazdagabb szénmedencéjét.

A két Zsil számos mellékpatakja, a Tája, Zsiec, 
Banica stb. mind a szénmedence csapására rnajd-

1. kép. Lónyai állomás. 
„A Bánya“ részére készült eredeti felvétel.
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2. kép. A zsieczi munkás-kolonia. Beton házak építése. 
„A Bánya“ részére készült~eredeti felvétel.

nem merőleges irányban haladva, vízmosásaikban 
feltárták a medence szénkincseit. ^

Nemzeti és kulturális szempontból ez a szén
bányászat arra a vidékre nézve valósággal nemzet
mentés lesz a magyarságra. A rorhán határ
szélen, ahol ezenfelül mindenfelé; csupán oláhok- 
lakta vidék terül el, erős m agyar kultur-gócpontot 
emel most az állam. A m agyar munka, a m agyar 
ipar terem t ott erős bástyát, valóságos végvárat a 
m agyar nemzeti művelődés erősbitésére és terjesz
kedésének lehetővé tételére. M indenesetre fontos 
pozíció lesz ez: a magyar sziget, vigyázó szemmel 
nézhet a m agyarság innen Erdélyre, ahol ma már 
a m agyar birtokosság pusztulóban van.

A zsilvölgy központja Petrozsény; ahol még 
50 év előtt egy civilizált em ber elől az őslakók ször- 
nyüködve bújtak odujukba, ott ma állami főgimná
zium, állami bányaiskola, felsőbb leányiskola, szá
mos állami s társulati elemi iskola, bányahivatalok, 
szolgabiróság, posta és távirda, telefon, adóhivatal, 
több társaskör, állandó színház honol s terjeszti a 
m agyar kulturát, a m agyar nemzeti szellemet. Egy 
magyar oázis ez a hunyadmegyei románok lakta 
vidéken.

*A szénmedence oligocén korú képződmény. 
Feküjét csillámpala, gneisz, grafit-palák képezik, 
melyek a völgy déli oldalán az égbe meredő he
gyeket képezik. A Szurduk-szoros e kőzetek soro
zatát tárja elénk.

E kőzetek képezik keleten a Parengu, délen

és nyugaton a H atárhegység kőzetét, északon a 
Dealu Babi hegyet. Északon az ősmészkő kopár 
sziklái képezik a medence feküjét, melyhez aztán 
krétakorbeli mészkövek is sorakoznak, ezek egykor 
valószinüleg az ősagyagpalákat, a csillámpalát fed
ték s a később történt eltolások által nyerték je
lenlegi helyzetüket.

A szénmedence 21 széntelepet s szénzsinórt 
tartalmaz. A fejtésre érdem es telepek száma 13; 
0 6 m. egész 30 m. vastagságig. A széntelepülés 
közvetlen feki'ije vereses agyag-conglomierat s durva 
szemű homok-kövek. A telepek mellékkőzete szürke 
tályog, márgás kőzet, finom szemcsés homokkövek 
s agyagpalák váltakozva.

A település egy teljes teknőt képez, melynek 
két szárnya a déli és északi szárny, a völgy déli 
és északi szárnyával azonos. A csapása 5 h, egyezik 
a völgy főirányával, a telepek dőlése a település 
szárnyai felé 50°—60°, mely dőlés a mélység felé el
laposodik s a medence másik szárnyán ismét me
redek dőléssel a feküre támaszkodik.

A 'szenet vezető település merőleges vastag
sága körülbelül 400 m éterre tehető. Fontosak az u. 
n. vezérkövületek, melyek hol a telepek feküjáben, 
hol a fedüjében fordulnak elő s a telepek sorrendi 
megállapítására jellegzetes ismérvet képeznek.

Ily fontos kövületek a Turitella Bajrichi a 3. 
számú telep feküjében, a M elanopsis Hantkeni a 
Ceritiákkal az 5-ik számú telep feküjének egyedüli 
jellegzetes kövületei. Ceritium plicatum| a XV. számú
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telep fedüjében. Itt még a Mysbilus Citherea, Psa- 
nobia, Cyréna gigas jellegzetes kövületek. Előfor
dulnak ezeken kivül Venusok, Ostreak, Melániák. 
Érdekesek a levéllenyomatok, Sparganun, Mysica 
longifolia, Laurus primigenia, Cassia phaseolites, 
Quercus elaena, Ficus aglaja, Cinnamonum, Jugláns 
Heri. [

A széntelepek fedüjében gyakran találni egész 
fatörzseket elszenesedve.

Az oligocen diluviális képződménynyel van 
fedve, ‘mely a medence szélet képező alaphegység
ből a viz által lehozott kőzetnemek hordaléka, még 
pedig agyag és kavics couglomerátokból áll. Ezek a 
rétegek a rómaiak idejében az aranym osásra szol
gáltatták az anyagot. A kilométerekre kiterjedő hor- 
pák képében a Zsiec patak, az oláh Zsil mentén 
ma is láthatók ennek nyomai.

M aga a szénmedence — mint ezt már fentebb 
is mondtuk, m érhetetlen kincset rejt magában, 
melyet m ár a magántőke is felkeresett és értékesi- 
teni igyekszik a Salgótarjáni kőszénbánya r. t., p. 
Felső zsilvölgyi és az Urikány-Zsilvölgyi részvény 
társulatok képében. A zsilvölgyi szénbirtokok közül 
a kincstári a legnagyobb, de ezzel szemben' tény 
az is, hogy művelési viszonyai némely tekintetben 
nehezebbek azokénál. Szénkincsünket pontosan m eg
állapítani ma még nem lehet, annyi azonban kétség
telen, hogy annak mennyisége több ö t milliárd mé
termázsánál.

A 70-es évek állami szénbányászata.
A Zsil völgyének felkutatása a Hoffmann test

vérek s M aderspach Károly érdeme, kik a múlt 
század negyvenes éveiben kezdték a kutatást.

Az alkotmány visszaállítása után, 1867-ben, a 
m agyar korm ány is megkezdte kutatásait és felis
merve a szénnek nagy közgazdasági fontosságát, 
nagy területeket foglalt le zártkutatmányokkal és 
adományozásokkal s midőn 1870-ben az első erdé
lyi vasút kiépítése által a piski—petrozsényi szárny
vonal is átadatott a forgalomnak, a m agyar bánya
kincstár zsilvölgyi szénterületének rendszeres műve
léséhez fogott.

Petrilla községben megkezdte a Deák kereszt- 
vágatot a Deák-aknával, a zsietzi völgyben akna 
lemélyítését s a külfejtések művelését.

M egépült Livazény községben központi bánya- 
gyarmat, hol a bányahivatal székelt. Petrillán a 
Deák táró  előtt s a lónyai-völgy előtt a Lónyay- 
gyarm at épült, a keskenyvágányu iparvasut az északi 
rakodótól a Deák, zsieci s a lónyai-bányákhoz ki 
lett építve.

Az 1870-es évek végén az általános ipari pan
gás következménye volt, hogy a bányakincstár a 
kiterm elt szenet nem tudta értékesíteni, igy a kincs
tári bányák 1878-ik évben bérbeadattak a Brassói 
Bánya és Kohó részvénytársaságnak s ezen válla
lattól a bérletet a Salgótarjáni Kőszénbánya Rész
vény-Társaság vette át.

Az állami szénterület csapásmenti kiterjedése 
15 km.

Az állami bányabirtok egyrészt adományozott, 
m ásrészt zártkutatmányokkal lefoglalt területekből 
áll. Az adom ányozott terület áll 77 bányatelekből 
263 kettős bányamértékkel, 24092169 6 m.2 összte
rülettel ,s van 227 zártkutatmányi kör.

A rendelkezésre álló üzem és munkástelep! ál
lami terület 648 hold és 1587 □ -ö l.

Az állami szénbányák művelései 6 telepen mo
zognak és pedig a fekütől a fedü felé számítva, 
fejtve lesz a 4 —20 m. vastag III-as telep, a 80 cm.- 

'tő i 1 m.-ig vastag IV-es számú telep, a 3—4 m. 
vastag V sz. telep, a 0*6 m. 0 8 m.-ig vastag VI., 
az 1 m. vastag XIII.. s a 80 cm. vastag XIV. számú 
telep.

A szén kitűnő minőségű, Q rittner szerint 7000 
Caloriánál nagyobb hőhatályu, hosszú lángu, szurok 
fekete, kagylós törésü, karca barna.

Analisise fa következő:
'Hygroskopikus viz 4 1 8 %
H am u 5*73 %
Éghető kén 2 08%
Hydrogén 4*97%
Oxygén 1309%
Széneny 68*89%
Nitrogén ̂  ______________106%

Összesen 10000%
Számos kísérlettel be lett bizonyítva, hogy a 

porszén 4%  szurok hozzákeverésével, 150 athmos- 
phaerikus nyomással, kitűnő használható briquettet 
ad, mely éveken át kibírja a raktározást.

A szén e kitűnő tulajdonságánál fogva az ál
lami szénbányászat Petrozsényben briquet .^gyárat 
fog berendezn i/

Tartós táróbányászatot ugyan a település nem 
enged meg, de kisebb 100—150 m. mélységű ak
nákkal a tervbe vett term elés biztosítható lesz, mig 
a nehezebben hozzáférhető 500—600 m.-es mélység 
az u tókorra marad. '* v

M egjegyezzük -e  helyen, hogy a salgótarjáni 
társulat, mely bányáinkat 35 éven át bérelte, azokat 
üzemben nem  tartotta, célja a bérlettel csupán a 
verseny kizárása volt.

Itt tehát az állami bányászat szintén, mond
hatni, ab ovo kezdődött, m ert a külső berendezések, 
melyeket a társulat részletenként visszabocsájtani 
köteles, nagyobbrészt elavultak és m egrongálódot
tak s így jelentőségük a mai létesítményekkel szem
ben elenyészően csekély, a bányák pedig a hosszú 
üzemszünet miatt nehezebben voltak hozzáférhetők, 
mintha egészen uj bányanyitásról lett volna szó.

A 70-es évek bányászatának a jelenre gyako
rolt hatásáról csaknem ugyanazt mondhatjuk, amil 
fentebb a társulati bérletrőT elm ondottunk^A  mű
velés rendszertelensége, kiszám íthatatlansága szá
mos olyan akadályt gördített az uj müveleteek elé, 
melyeknek elhárítása sok pénzáldozatot követelt. 
Ma már majdnem két éve annak, hogy a művelést 
megkezdtük és m ég mindig hátráltatják m unkánkat 
a régi művelések (evések), bár tudvalevő, hogy elő
deink tulnyom ólag a még akkor nagy m éretekben 
folytatható külfejtésekkel foglalkoztak.

Ma m ár ez a boldog állapot némi módosulást 
szenvedett, mert, bár még külfejtésekből is term e
lünk, de az ezekből nyert szén töm ege oly cse
kély, hogy a m érleget csak a teljes erővel kifejlesz
tett táróbányászat tarthatja egyensúlyban. E amel
lett azonban már az aknamélyitések is megindul
tak, sőt a jövő év folyamán m ár ezek is megkez
dik a term elést és hivatva vannak arra, hogy azt 
minél előbb a tervezett maximumra emeljék. Ehhez 
még 3 évi munka lesz szükséges.
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Bányaüzem.
Jelenleg négy bányakerületben folyik a bánya

művelés: a Zsil folyó északi partján elterülő (I. sz. 
üzem.) Reskolán és ettől délre a másik parton Alsó- 
csimpán, továbbá (II. sz. üzem) Csim patárón vagy 
Felsőcsimpán (III. sz. üzem), Lónyabányán (IV. sz. 
üzem), Zsiecen, mely amattól délnyugatra a hasonló 
nevű patak völgyében fekszik.

Feltárás.
Reskoláv,al a term észet aránylag mostohán bánt 

el, m ert itt, bár táróbányászatra alkalmas magas 
hegyoldalát művelhetünk, de Reskolán épen e ma

gasabb szintekben a település oly zavart s az ál
landóság oly csekély, hogy a táróbányászat előnyei 
nem érvényesülhetnek teljesen. Fenti nehézségektől 
eltekintve, serényen folyik, még pedig a III. sz. és
V. sz. telep feltárása és lefejtése.

Alsócsimpán, mely bányamű Petrilla község 
határában fekszik s amannak tartozéka, egyszerre 
megváltozik a helyzet A főtelep 20 m., az V. sz. 
telep 4 m. vastagságban áll előttünk és a tárómü- 
velés kíséretében csak most vették kezdetüket a fő
telepen egy jelentékenyebb külfejtés előmunkálatai, 
névszerint a lefedés, ami a szántelepet fedő ré te
gek eltakarításából, lehordásából áll.

Egy akna mélyittetett itt le a folyói évben, 
60 m. mélységre, amelynek művelési szinteji is már

megindultak. Ez az akna egyébként .240 méterre 
van tervezve s 15  millió q szénterm elésre lesz be
rendezve.

Az alsó csimpatárói üzemnek, mely csak egy 
éve áll fenn, ma a napi termelése 1200—1500 q 
között ingadozik.

A telep csapásiránya, mely eddig észak-déli 
volt, Alsócsimpán túl megváltozik és nyugotra haj
lik. Megváltozik azonban Felsőcsimpánál (vagy 
Csim patárónál), még pedig nagy előnyére a bánya
üzemnek a m inőség és méretek is, mert a település 
itt mind nyugodtabb, a széntelep vastagsága mind 
nagyobb lesz. Itt ez 25 m.-et, majidl a bányamű foly

tatását képező arsuluji lencsében m ár 30 m.-t ér el. 
A helyzet további előnye az, hogy itt nagyarányú kül
fejtést lehetett berendezni, mint ez képünkön lát
ható (3. kép), mig tovább az arsuluji völgy egyes 
részein a 70-es évek külfejtéseinek nyomai látha
tók, mint ezt 4. képünk mutatja.

Ezen bányamű a Felsőcsimpa-táróból s az 
ársului lejtaknából áll, Petrilla község határában.

A felső Csim patáró egy fedü harántolás, mely 
keresztezte a 70 cm. vastag XIV és a 80 cm. XIII., 
80 cm. vastag VI., 3 —4 m. vastag V., 1 m. vastag
IV. és 6—25 m. vastag III. számú telepet.

A III. számú telep ezen részén 400 m. 
csapáshosszban s 60 m. dőléshosszban van feltárva 
s a fejtési műveletek már folyamatban vannak.

3. kép. Küiiejtés Arsulujban. 
„A Bánya“ részére készült eredeti felv.
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Az arsului lejtakna a III. számú telepben a 
dőlés mentéin van 30 m. mélyre lemélyitve s célja 
egy elvetett teleprészletnek minél előbbi lefejtése.

A csimpatárói üzem jelenleg napi 3000—3500 
q szenet termel.

Ezen üzem jelenlegi berendezése 1 5  millió q 
évi term elést fog adni s egy függőleges szállító akna 
van tervbe véve, 1 5  millió évi term elésnek a jövő
beni biztosítására.

Legtöbbet szenved a régi műveletektől, u. n. 
evésektől a lónyai kerület; szerencse, hogy e hát
rányokat külfejtésekkel még mindig ellensúlyozni 
tudja, m ásrészt közel m ár az idő, am ikor az eve
sekkel végezve, műveléseivel lejebb száll s az evések

E bányamű jelenlegi napi term elése 2500— 
3000 q.

A zsieci bányakerület a tárószintekkel már 
végzett és üzembe vette egy lejtőakna mélyítését, 
le van továbbá mélyitve két függélyes aknája és a 
közeljövőben mélyitve lesz itt még több akna. Zsiecen 
a szén minősége kiválóan jó és tiszta, annyira, hogy 
az a legfelső tárószintekben is teljesen kifogástalan 
volt, a mélyebb szintekben pedig még tisztább lesz. 
(5. kép.)

Telepítve van a részben még mélyités alatt, 
részben m ár feltárás alatt levő I-ső számú akna, 
mely 240 m., mélységre van tervezve 15  millió q 
évi term elésre.

■

4. kép. Régi külfejtés a
„A Bánya“ részére készült eredeti felvétel.

régióját mélyebb, de m ég jó ideig tartó uj táró
szintekkel váltja fel.

E bányamű fejti a 2*5 m. vastag V-ös és a
4 —20 m. vastag III-as számú telepet. A telepek 
csapásmenti kiterjedése itt 1400 m. hosszban isme
retes.

A régi Lónyay altárónak m ár folyamatba tett 
ujranyitása s egy tervbe vett nagy körszelvényű fa
lazott aknának lemélyítése által itt is 1*5 millió q 
szén term elése lesz biztosítva. Maga a Lónyai altáró 
szintje 8—10 millió q szenet váj alá. .

Egy telep dőlése mentén hajtott 70 m. hosz- 
szu lejtős aknája van még e bányaműnek, mely hi
vatva van a mélyebb szinteket előkészíteni addig 
is, mig az a ltá jp  elkészül.

Lónyay bánya mellett.

Feltárás alatt van a Il-ik számú segédakna, 
mely m ár a III-as számú telepet elérte; a III-ik 
számú lejtakna a III-ik számú telep feküjében te
lepítve, szintén m ár a feltárási m unkálatoknál tart.

E bányamű jelenleg feltárja a XIV., XIII., VI.,
V. s a III. szám ú telepeket. Jelenleg művelés alatt 
állanak ai 3— 4 m. vastag V-ös számú s a 10—20 
m. vastag III-as számú telep. E bányamű még fel
tárás alatt áll, napi termelése, melyet régi hagya
tékokból ad ki, 1000—1200 q között mozog, be
rendezései oly mérvűek lesznek, hogy évi termelése 
2 5  millió q lesz.

E bányam ű csapásmejiti kiterjedése közel 2000 
m. leend.

Az egyes müvek gépberendezései még ideig
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lenes jellegűek, melyeket a végleges erőközpont el
készítése után végleges berendezésekkel cseré
lünk fel.

2. Fejtés.

A különböző vastagságú ^s dőlésű telepeket 
különböző, részbein kombinált féjtési módokkal kell 
lefejteni.

A III. s z á m ú  10—20 m. v a s t a g  t e l e p  l e 
f e j t é s  e.

E telep a csimpatárói és a Lónyay bánya ke
leti részét kivéve, laposan dől 5°-tól 25-ig. (A csimpa
tárói részen e telep dőlése 45—65° között inga
dozik.)

ból, mint a szállító közszintből kiindűlólag egy füg
gőleges síkban, keresztezések hajtatnak' a fedüig. 
A fedütől szám ított 4 0 m. távolban e két egym ás
feletti keresztezés egy feltöréssel köttetik össze. Ez
zel a fejtésre való. előkészítés befejezést nyert s 
m ost a szállitószinten felváltva minden második ke
resztvágatban a fedőn m egtelepitjük a fejtést, még 
pedig jobbra-balra 7*5—7*5 m.-t véve. A fejtések 
m agassága 3 5  m., szélessége 4 m. Az így elké
szült fejtést guritókon á t tömedékeljük s ezután a 
tömedéken állva, lesz az első főtepászta ismét meg
kezdve.

Ha a főte melletti 4. m. vastagság egészen 
fel a határig  le lett fejtve, akkor ismét a talpon 
kezdődik a 2-ik sorozat. Itt a fejtés kezdetén, amint

5. kép. II. számú
„A Bánya“ i észére készült eredeti felvétel.

E dőlések szerint kétféle fejtésm ödot vagyunk 
kénytelenek alkalmazni. A meredekfen dűlő telep
részeken az o 1 d a 1 f ő t e p á s z t a  r e n d s z e r t  hasz
náljuk, mely főbb vonásaiban a következő.

A telepben minden 30 m. függőleges magas
ságban egy főfeltáró és szállító folyosót hajtunk a 
fekürészen. E szállító  folyosóból kiindűlólag, a dő
lésben a telep kiterjedése szerint egy, vagy több 
sikló lesz felhajtva és pedig 20 m. függőleges ma
gasságig, úgy, hogy a 30 m. függőleges m agassá
got a közbeigtatott két szint 3 fejtési szintre osztja. 
Minden 10 m. függőleges m agasság négy 3 5 m. ma
gas fejtőpásztát ad. A közszintek felett 8 m. ma
gasan a fedüpadbam lesz hajtva a megfelelő töm e
dék közle. Midőn igy a csapásmenti kihajtások m eg
vannak, a legífelső közszinten úgy a tömedék vágat-

aknaház Zsieczen.

az felfelé halad, a széndöntés számára egy guritót 
kell kihagyni a tömedékben.

A l a p o s a n  d ű l ő  III-as s z á m ú  t e l e p  l e 
f e j t é s e .  Itt a  legfelső közszintből minden 20 m. 
távolban egy feltörést hajtunk ki a felső töm edé- 
kig. E feltörések összeköttetnek egy táróval s két 
gurító távolságának közepén, a telep feküjéig ke
resztezünk. Erre a feküre elkészül a töm edék gu
rító s midőn tömedék szerezhető, a keresztezés mel
lett megkezdődnek a haránt oldalfejtések. A töm e
dékelés közvetlen a fejtő pászta mögött, azzal egy 
irányban halad előre. A fejtés talpa be lesz desz- 
kázva, s ha m ár a telep egy ilyen oldalpásztával 
a feküig kifejtetett, a szénguritokát összekötő köz
iéből kiindűlólag a telep fedüjéig lesznek a kereszt- 
pászták kiszedve és  betömedékelve. Ha ilyen mó
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dón ’oidalpásztákkal egy 3 5 m. magas szint már 
kifejtetett, a szénguritókból kiindulólag ismét az ösz- 
szekötő táró lesz kihajtva s kezdődik a tömedék 
alatti következő 3*5 m. magas szelet kiszedése. Ezen 
szelet tömedékelésére a felette lévő tömedékguri- 
tók szolgálnak.

Az V-ös s z á m ú  3—4 m. v a s t a g  t e l e p  
l e f e j t é s e .  Ezen telepinél, ha menedeken dől, a 
szállító közszintek minden 30 m.-ben lesznek ki
hajtva, azután minden szinten 25 m. távolra egy
mástól kihajtatnak a fejtési feltörések, ennek meg
történte 'után megkezdődik jobbra 12*5 m., balra 
12*5 m. hosszban a felülről lefelé a töréses fejtés.

úttal, részint a bányák központjából, Lónyaybányá- 
ról kiinduló kötélpályával szállítják a .petrozsényi 
rendes nyomtávolságú vasúti állomásra. A mel
lékvölgyek bányáitól kiinduló és Lónyabányán 
összefutó keskenyvágányu vasutak szállítják a 
szenet és adják át minden átrakodás nélkül ko
csikkal együtt az emlitett acélkötélpálya állomásá
nak azon egyszerű módon, hogy a szénnel telt csillét 
a kötélpálya kerekeken futó függesztő készülékei 
leemelik a vasúti csillekerekekről, mig a vissza
érkező üres csilleládákat az üres kerékvázakra te
szik le. (6. kép.)

A sodronypálya leadóállomása a normál-

6. kép. A kötélpálya feladó állomása a Lónyay állomáson. 
„A Bánya“ részére készült eredeti felvétel.

A légveZetés végett minden fejtés talpán egy lég- 
csatorna lesz kihagyva.

Ott, hol ezen telep laposan dől: a rendes 
csapásmenti pillérfejtéssel lesz a telep lefejtve s az 
egyes pillérek magassága 10 m.

A többi fedütelepek lefejtése szintén közön
séges csapásmenti pillérfejtéssel történik, de az egyes 
pillérek magassága ßO m.

Sujtólég bányáinkban ez ideig alig1 mutatko
zott, de mennyisége a mélységgel előreláthatólag 
nőni fog. Elővigyázatból azonban a kettős szitával 
ellátott biztonsági bányalámpák használata már most 
is csaknem kizárólagos.

A termelt szenet részben keskenyvágányu vas-

vágányu pályaudvaron van, hol a szén egyenesen 
az épülőben levő nagyszabású osztályozó műbe jut. 
Ez a szenet megtisztítja a még esetleg közte maradt 
palától és egyéb mellékkőzetdaraboktól és a keres
kedelmi követelményeknek megfelelő nagyságú da
rabokból álló osztályozott szenet állit elő. A ma 
szokásos szénfajták a következők:

1. Darabos szén, mely 10 cm.-nél nagyobb.
2. Kockaszén, mely 7 cm.-nél nagyobb.
3. Diószén, mely 3 cm.-nél nagyobb.
4. Mogyorószén, mely 1 cm.-nél nagyobb; ille

tőleg ilyen Nyílású rostákon át nem esik.
5. Aprószén, mely 1 cm.-nél kisebb ; tehát ilyen 

rostán még átesik.
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Ezenkívül van még u. n. aknaszén, amelyet 
osztályozás nélkül úgy szállítanak tovább, amint az 
a bányából kikerül. Végül u. n. rostált aknaszán, a 
melyet úgy nyernek, hogy csak az 1 cm.-es nyíláson 
áteső szenet rostálják ki az aknaszénből.

Minthogy az osztályozó építése még nincs be
fejezve, a petrozsényi állami bányák ez idő szemit 
kizárólag rostálatlan aknaszenet szállítanak.

4 km. hosszú. Szállítóképessége évi 5 millió q 
és üzeme olcsóbb, mint bármely más szállítási esz
közé. A pálya, mint neve is mutatja, két acélhuzal- 
kötélből áll, melyek egyikén a teli csillék haladnak 
előre, másikán a kiürítettek vissza. Vastartó szer
kezetekre (7. kép.) van függesztve és akadályt 
nem ismerve, hegyen-völgyön áthatad1 nyílegyenes 
irányban. A csilléket a vontató kötelek húzzák, me-

t.. kép. Védőhid és vastartó a kincstári kötélpályánál.
„A Bányátt" részére készült eredeti felvétel.. Ezen kincstári kötélpályát a kölni J. Pohlig cég  építette.

Az osztályozó mü oly módon csoportosított és 
közös hajtóművel ‘mozgásba hozható* rostákból áll, 
hogy a legnagyobb-nyílású rostán át nem hulló szén 
egyenesen a vasúti > kocsikba, az áthulló pedig fo
kozatosan kisebb nyílású rostákba kerül s addig ha
lad tovább,, mig annak minden darabja, osztályozva, 
az illető rosták végei alatt álló külön-külön vasúti 
kocsikba kerül..

Hogy fogalmunk légyen egy ilyen berendezés 
arányairól, megemlítjük,, hogy a petrozsényinek lé
tesítési költsége 340.000 K-t tesz ki, amely azonban 
csak 5,000.000 q-ra s zó tS ä termelés emelkedésével 
tükörképének kiépítése van tervbe véve.

Maga a kötélpálya, melyről föntebb volt szó,

lyekhez ezek, könnyen oldhatói kapcsolókészülékek
kel vannak megerősítve. A csilléknek' egymástól való 
távolságát fölfelé a plálya teherbírása, lefelé az üzem 
változó szükséglete szabja meg, mely bár szűk ha
tárok közt, állandóan ingadozik. A pályakötelet a 
végállomásokon, szükség esetén (hosszabb pályák
nál) közbülső, u. n. feszitő állomásokon berendezett 
feszitőmüvek tartják kifeszitve, melyek lényegileg a 
kötél végére akasztott sulyokból állanak. A pályák 
végén függő sínekkel képezett állomásokra jut a 
csille, ahol váltókkal és kitérőkkel van lehetővé téve 
a csillék elvezetése, kiürítése, rendezése és feladása.

A vontatókötelet ott, hol a szállítás nem elég 
nagy lejtésű pályán folyik, mint itt is, gépi erő húzza,.



46 A Bánya 1909. december 25. (51—52. sz.)

8. kép. Védohid a zsieczi vasút fölött. A Pollacsek és Sch^iber-féle? a kincstári kötélpálya és vasút egy
pontban kereszteződnek.

„A Bánya“ részére készült eredeti felvétel.

9. kép. Fenti érdekes keresztezés más oldalról nézve.
„A Bánya“ részére készült eredeti felvétel. a  kincstári kötélpályát a köln i-j. Pohiig cég  építette.
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mig ott a teli csilléknek á felfelé haladó üresekkel 
szemben érvényesülő túlsúlya.

Egyetlen nehézsége a kötélpályának az ujabb 
iparrendészet támasztotta ama súlyos követelmény, 
hogy ott, hol a kötélpálya utak, házak, vagy lakott 
területek felett vezet el, költséges védőmüveket kell 
épiteni. Ilyen védőhidat mutat be 7. képünk, to
vábbá egyet a kincstári vasút fölött 8. képünk. 
Ugyané képen látható & Pollacsek-Scheiber-féle fa
ipari vállalat )30 km. hosszú kötélpályájával való 
kereszteződés is, melynek az: előbbi felül tér ki s 
azt megfelelően erős és nagy híddal védi. (9. kép.)

dig teljesen készen mutatunk be. Bemutatjuk továbbá 
a tárolói hidat és alagutat. (14. kép.)

így visszafelé haladva, ismét a bányákhoz ju
tottunk, hol a nagyobb szintkülönbségeket siklóik 
közvetítik. Csimpatárón egy, Lónyabányán három 
egymás fölött fekvő sikló közvetíti a szállítást; 
ezeken át kerül le t. i. a szén a gőzmozdonyos 
vasút szintjére, mig az utóbb említett két sikló közti 
pálya leszállításra van berendezve. (15. és 16. kép.)

Ugyancsak lóerővel szállítják ki a szelhet a felső 
csimpai tárón, ellenben a rövidebb tárókon emberi 
erővel.

10. kép. 80 m.-es vasbeton völgyhíd építés közben. 
„A Bánya“ részére készült eredeti felvétel.

A vasutszallitást az egyes bányamuvektől a 
lónyai állomásig s részben innen az államvasuti vo
nalig is, összesen 37 3 km. hosszúságú keskenyvá- 
gányu vasúton 6 db. 50 HP mozdony teljesiti. A 
tervezett 10 millió q szén egyik felét tehát Lónyáról 
a kötélpálya, másik felét a keskenyvágájiyu vasút, 
melyre az anyag és személyszállítás miatt amúgy 
is szükség van, szállítja le egészen Petrozsényig. 
A vasút nyomtávolsága 790 mm., a bányacsillék 
7 q szenet fogadnak be.

A hegyes vidékeken épült vasúti vonalak szin
tén (nagyszabású építészeti müveket mutatnak fel, 
de ezeknek itt csak legnagyszerübbikéről, a lónya— 
csimpai vonal 80 m. hosszú vasbetonhidjáról em
lékezünk meg, melyet 10. és 11. képünkön az épí
tés különböző stádiumaiban, a 12.-en és 13.-on pe-

A bányaüzem erőszükségletének céljait most 
még csak egy 200/lóerős ideiglenes villamos köz
pont szolgálja. Ez áll két db egyenkint 100 HP 
compound félstabil lokomobilból, melyek mindegyike 
egy három fázisú dinamót hajt, melyek 3000 Volt 
feszültségű s egyenkint 19 Ampér erősségű elektro
mos áramot adnak.

Ezek látják el a függőleges és lejtős aknák 
elektromos vitláit, az elektromosan hajtott szelel- 
tetők s centrifugális szivattyúk motorait erőáram
mal, még pedig a három mélyítés és feltárás alatt 
lévő függőleges aknát, egyenkint 16 HP, három 
feltárás alatt lévő lejtős aknát, egyenkint 12 HP 
erős elektromos vitlával. Van ezenkívül 6 db elektro
motorral hajtott exhaustor, egyenkint 60 m3 percen- 
kinti levegő-szivóképességgel.
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Centrifugális szivattyúk egyenként 250 perc
liter teljesítéssel 100' m. magasságra, 6 aknában 
látják el a vizemelést.

Végül a sodronykötélpálya hajtására (30 HP) 
sl a világításhoz adja az ideiglenes központ az 
áramot. (8. kép.)

Természetes, hogy ez csak a legelső rendű szük
ségletek fedezésére szolgálhat, mint aknaszállitás, 
szellőztetés és vizemelés.

A jövő lé,vben felállítandó^ végleges erőköz
pontnak lesz feladata majd az üzem fejlődésével 
gyorsan fokozódó szükségletet jobban kielégíteni,

Babcox-Viícox rendszerű* láncrostélytüzeléses kazán
ból fog állni.

A Feltner-rendíszerü szénosztályozót a Maschi
nenbau Actiengesellschaft épiti. A nagy vasúti ko
csik rendezése az osztályozónál kötélvontatással tör
ténik.

Tehát, mint látjuk, ez ‘idő szerint az összes 
bányamunkák kézi erővel folynak, ami kezdetben 
másként nem is képzelhető, de viszont a jövőben 
épp ily kevéssé állhatna meg.

Az egyes üzemek s hivatalos helyiségek tele
fonnal vannak összekötve; telefon állomás 17 van.

11. kép. 80 méteres vasbeton völgyhíd épitésközbenj A híd testének betonozása, 
„A;.Bánya“ részére készült eredeti felvétel.

továbbá majd az izomerőt a bányamunkánál is 
a lehetőségig — pótolni, miáltal a termelés olcsóbbá, 
a bányamunka jcevésbbé fárasztóvá válik.

A villamos központ 3700 lóerő kifejtésére lesz 
berendezve olyképen, hogy további 3700 lóerő tar
talékul fog szolgálni. Ez a szénosztályozó mellett, 
a kötélpályaleadóállomásánál, hol alkalmas tér és 
víz áll rendelkezésre, épül és a jövő év őszén 
készül el. Építési költsége 1,120.674 K lesz, hozzá- 
fóghatót az országban alig találhatunk.

Az 5000 Volt feszültségű áramot két turbo- 
generator fejleszti, a kazántelep pedig nyolc drb.

Téglagyár és mészkőtelep.
A lóinyaí—petrozsényi állami vasút mellett épül 

az állami téglagyár egy körkemencével, 4 milliói tégla 
és 2 millió fedőcserép évi termelésre.

E téglagyárnak az a nagy előnye is lesz, hogy 
a bányákból kikerülő meddő anyagot, a márgát és 
palát fogja feldolgozni.

A petrozsény—lányai iparvasutból elágazolag 
épül egy 4 km. hosszú szárnyvonal a Tája völgybe, 
hol kitűnő minőségű mészkövet fog az államkincs
tár fejteni s égetni. E mészkő úgy mészégetésré, 
mint építőkőnek s útépítésre kitünően felel még.
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Üzemi épületek.
Az egyes üzemeknél lévő mérnöki, altiszti, iro

dákon, anyagraktár épületeken kivül, eddig fel
épült az ideiglenes villamos központ épülete, zsle- 
cen a Il-ik számú akna épülete, Lónyay állomáson 
egy mozdonyszin 6 mozdony számára, a petrillai 
állomáson egy nagy lakatos, kovács, gépjavító mű
hely, asztalos műhely.

Építés alatt van az elektromos központ 7400 
lóerőre, kazánház 8 kazánra, szénosztályozó mü, 
üzemfőnöki épület.

Az állami szénbányászat megalapítás óta l4/2 
év alatt épült Petrilla község határában lévő Lónyayj, 
Wekerle, alsórescolai, zsieci bányagyarmatban négy 
egyenkint négyszobás tisztilakház, két kettős altiszti 
lakóház (21. kép) 2—2 szobával, 447 kettős mun
kásház, egyenkint 1 szoba, 1 konyha s egy kam
rával. Minden munkásházhoz tartozik egy-egy 120 
m2 kert, 40 m2 udvar.

Van a régi Lónyay-gyarmatban egy tiszti
lakás, négy altiszti lakóház, 18 munkásház négy- 
négycsalád részére, udvarral s nagy kerttel, végül

12. kép. A 80 m.-es völgyhíd képen. 
„A Bánya“ részére készült eredeti felvétel.

1910-ben felépül Alsócsimpatárón az akna s a 
zsieci 1-ső sz. akna háza.

Bányahivatal tisztiíakások.
A m. kir. bányahivatal székhelye Petrozsény.
A .rjé.gi. Deák-telepen van Petrozsényben van 

a bányahiv^tal, a hivatalfőnöki lakás (18. kép) és 
nyolc tisztviselői (19., 20. kép), továbbá 316 csalá
dos munkásnak való lakás, az állami postaépület 
az állami elemi iskolák, egy ref. és e;gy g. kath. 
templom, egy kisdedóvoda, állami bányakórház.

24 legényszoba.
Tervben van még 500 kettős munkásház épí

tése. \ 
A munkásházak építése részint vállalatban, ré

szint házi kezelésben végeztetett, még pedig téglá
ból, betonból és fából, a viszonyok alakulásának 
megfelelően.

De az állam nemcsak a bányák üzeméről, a 
termelésről gondoskodik, hanem kiterjeszti figyel
mét a munkásnép jogos anyagi és erkölcsi igényei
nek lehető kielégítésére is. Természetes, hogy ebbeli
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lä. kép. A lúd látképe. 
„A Bánya“ részére készült eredeti felvétel.

14. kép. Tárolói hid az alagúttal.
„A Bánya“ részére készült eredeti felvétel.



1Ó09. december 25. (61—52. sz.) A Bányá 51

15. kép. ,A csimpai sikló 
„A Bánya“ rcszére készült eredeti felvétel.
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gondoskodásában nem mehetett messze túl azon a 
határon, amit a társulatoknál hosszú időn át ki
alakult ilyen u. n. munkásjóléti intézmények keretei 
jelöltek meg, de ezek a jelenlegi szociális követel
ményeknek egyébként teljesen meg is felelnek.

Ez intézmények legfontosabbjai:
1. A társpénztárak vagy társládák arra valók, 

hogy a munkást és hozzátartozóit betegség és rok
kantság, illetőleg elhalálozás esetére ingyen gyógy
kezelésben* illetőleg ellátásban részesítse. E cél való
sítására a munkás keresetének 3—6 o/o -át, a kincs
tár pedig mint munkaadó, eltérőleg a társulatoktól,

munkás kisebb házi szükségleteit a maga és családja 
munkája árán képes fedezni.

A telepek ezenkívül el vannak látva egészséges 
ivóvizet szolgáltató vízvezetékkel és fürdőkkel, to
vábbá iskolákkal, élelemtárakkal, kaszinóval, kugli- 
zóval, ugy, hogy a munkás összes egészségi és tár
sadalmi szükségleteit könnyen kielégítheti és távol
tarthatja magát a korcsmáktól és meg van védve az 
ilyen helyeken nagyon elharapódzó üzérkedések zsa
rolásától. Iskola és tanítói lakások építésére Petro- 
zsényben 200.000 koronányi összeg áll rendelke
zésére.

17# kép. Ideiglenes villamos központ Zsieczen. 
„A Bánya“ részére készült eredeti felvétel.

melyek §nnél sokkal kisebb összeget fizetnek be, 
ugyanekkora összegekkel járul társpénztárai bevé
telének gyarapításához.

2. Munkáslakások. Minthogy a szénbányászat 
nagyszámú munkáskezet, még pedig ugy foglalkoz
tat, hogy azoknak teljes munkaerejét igénybe veszi, 
munkásainak lakásairól is maga gondoskodik. E 
célból munkástelepeket épit, melyek két-két család 
elhelyezésére szolgáló kettős lakóházakból és le
génylakásoknak alkalmas kaszárnyákból állanak. Ez 
utóbbiak egy-egy családi lakást is foglalnak maguk
ban, melynek lakója lakása fejében 'köteles a ka
szárnya lakóit élelmezni. (2., 22., 23 kép.)

A munkástelepek lakásaihoz külön-külön' mel
lékhelyiségek, ólak és kertek tartoznak, ugy, hogy a

3. Az élelemtárak szövetkezeti alapon vannak 
szervezve és ezek a munkások összes élelmi és ruhá
zati cikkeit olcsón, nyereség nélkül' beszerzik és áru- 
stiják. Korlátolt hitelt is nyújtanak a munkásnak s 
megóvják az uzsorától és könnyelmű adósságcsi- 
nálástól. i

Hogy egy kifejlődött szénbányászat mily óriási 
néptömeget von körébe, tájékozásul közöljük, hogy 
10 millió q szén kitermeléséhez ez idő szerint 6000 
munkás szükséges. Munkásonként csak 3 családtagot 
számítva, a lakosság számát ez a termelésemelke
dés 18.000 lélekkel növeli. A Zsil völgy lakossága, 
román őslakosokból és bevándorlottakból áll. A 7 
vallásfelekezethez tartozó heterogén lakosság mai 
száma 38.000.



1909. december 25. (51—52. sz.) A Bánya 53

[18. kép. Hivatalfonöki lakás. 
„A Bánya“ részére készült eredeti felvétel.

19. kép. 4 szobás tiszti lakóház a Wekerle-telepen.
„A Bánya“ részére készült eredeti felvétel.
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20. kép. 3 szobás tisztilakás Petrozsényban. 
„A Bánya“ részére készült2eredeti felvétel, **

21. kép. Kettős altiszti lakás a Wekerle-telepen.
„A Bánya“ részére készült eredeti felvétel.
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22. kép. Wekerle telep. 
,.A Bánya“ részérelkészült eredeti felvétel.

23. kép. Lónyay telep az Arzuluj vasútról.
„A Bánya“ részére készült eredeti felvétel.
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Maga a szénszállítás a Zsil völgyében napon
ként 70 tehervonat elindítását teszi szükségessé. 
Az évi személyforgalom pedig 600.000-re tehető.

Az állami bányászat megindítása a piski-petro- 
zsényi vonatnak kétvágányúvá leendő kiépítését 
teszi szükségessé és egyúttal gyorsvonati forgalom 
behozatalát sürgetik az érdekelt bányavállalkozók.

.Hogy mit jelent ez az akció a magyar köz
művelődés és a magyar állameszme szempontjából, 
atX talán vázolnom is fölösleges. M a g y a r o k  a 
a tisztviselők, m a g y a r o k  az altisztek és m a

g y a r  a munkástörzsnek egy igen jelentékeny része. 
M a g y a r o k  az iskolák, melyeknek fentartása rész
ben szintén a munkaadókat terheli. Kell-e ennél is 
több garancia arra, hogy ezek a szénbányavidékek 
a magyarság erőteljes emporiumaivá és a műve
lődés központjaivá váljanak? Hol van az a kultúr
intézmény, mely olyan rohamosan tudna ekkora er
kölcsi tőkéket felhalmozni, mint ezek a »közönséges 
üzletek« ?

Íme az éremnek másik, az akció ellenfeleitől 
oly kevéssé méltatott oldala!

Vrdnik
A vrdniki bánya megvétele.

A Horvát-Szlavonországok területén levő Vrdnik 
község határában fekvő Pongrátz-féle magánszénbányát 
— mint ez az állami kőszénbányászat fejlődéséről szóló 
törvény indokolásából kitűnik — 1907 október 31-én vá
sároltuk meg s azonnal állami kezelésbe vettük át.

A szénbánya a hozzátartozó jogosítványokkal és a 
ruma—vrdniki helyi érdekű vasúttal együtt ajánltatván 
fel az államnak megvételre, a kincstár elővételi jogát
2,600.000 , K erejéig biztosítottuk és a bánya termelőképes
ségének, értékének és jövedelmezőségének szakszerű meg
állapítását egy elsőrendű szakértőkből összeállított bizott
ságra bízták, mely a bányát bejárva, azt felbecsülte és 
összegyüjtvén s vételre vonatkozó adatokat, a bányaterü
letről kitermelhető szénmennyiséget 120 millió q-ra be
csülte, de hangsúlyozta, hogy a tényleges eredmények

jóval felül fogják haladni az óvatosan végzett becslési 
adatokat, amit az ujabb geológiai felvételt igazolt is, 
amennyiben az ismételt becslés legalább 300 millió q szén 
előfordulását konstatálta.

A vételár gyanánt követelt 2,600,000 K ennélfogva 
elfogadható lévén,'a bányát a kincstár részére megsze
reztük, miután már maga ez az igen alacsony becslés a 
vételt kedvező teszi, különösen ha figyelembe veszszük a 
bányával együtt átvett ingó és ingatlan vagyon értékét.

Vételár gyanánt ugyanis kifizettetett :
1,937.200 K -  fill.

662 800 „ —
27.616 „ 67 „
32.645 „ 21 „

1. a bányaműért
2. a vasutért ... ..........
3. vasúti szelvénykamatok fejében
4. 5<y0 kamat a két vételár után...
5. a leszámolásnál különfélékért

Összesen 2,662.035' K 15 fill.

1. kép. Vrdn;k látképe.
, A Bánya“ részére készült eredeti felvétel.
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Ezzel szemben átvétetett:
1. Ingatlan :

bányabirtok... 1,430. 04 K 93 fill.
épületek ... 188.400 „ —
gépberendezés 145.760 „ —
üzemi épületek 47.264 n — n
földbirtok ... ... 19.375 „ — „

1,831 104 K 93 fill.
2. Ingóság:

leltári tárgy 63.745 K — fill.
anyag ... 32.512 „ —
élelemtár 9.838 „ — „ 106.095 K 07. fill.

3. Ruma—vrdniki h. é. vasútnak
részvényei ... 662.800 „ — „

2^600.000 K — fill.

I 94 fii. ingó és 
228.763 „ — „ értékpapir

átvétetett ezenkivül
a társpénztár... ... 1.618 K 94 fii. ingó és

vagyonnal
azaz összesen 230.3S2 K 86 fill. értékkel.
Ezen adatok szerint a vételár fejében kifizetett 

2,662.035 K 15 fillérből csakis a bányabirtokért fölvett
1,430.304 K 17 fillér amortizálandó, mely amortizálás biz
tosítására már az óvatosságból csak 120 millió q-ra be. 
csült szénkészlet is elegendő. Ennek figyelembevételével 
a vétel előnyősnek tekintendő, már csak azért is, mert a 
vrdniki szén keresett és a barna szenek között minőség 
tekintetében jó helyet foglal el.

A vétel perfektuálása után elrendelt ujabb próba
fúrások igen kielégítő eredménynyel jártak, a mennyiben 
aránylag nem nagy mélységben a. terület több „pontján

lefejtésre érdemes vastagságban több széntelepet állapí
tottak meg, ugy, hogy az állam javára a Fruska Gora 
hegység déli lejtőjén a területet szénkihasználásra eddig 
5175 zárkutatmánynyal biztosítottuk, sőt további zárkutat- 
mányokkal az eddig lefoglalt területet bővítjük is, mert a 
m. kir. államvasutak által India és Vinkovce vasútállomá
sokon eszközölt mélyfúrásokkal hasonlóképen lefejtésre 
érdemes vastagságban jó minőségű szén jelenléte állapít
tatott meg, ami arra enged következtetni, hogy a Sze- 
rémségnek a Fruska Gorától délfelé a Száváig eső része 
egész terjedelmében széntelepeket tartalmaz.

Ezen most emlitett körülmények indítottak főképen 
arra, hogy a Száva folyóig kiépített rumaklenéki helyi 
érdekű vasutat is az államkincstar javára megszereztük. 
Mert nemcsak a vrdniki szénnek biztosítottunk ezáltal 
utat is, hanem a Száva környékén feltételezett széntelepek 
termékeinek olcsó és gyors szállítása is minden más be
folyástól menten biztosítva van, ha az emlitett helyi érdekű 
vasút az állam tulajdonát képezi.

Miután pedig az elsőbbségi részvények nagy részét 
sikerül névértéken alul megszerezni s a törzsrészvényeket 
ráadásul kapni, ezt a vételt már ma is előnyösnek tekint
hetjük és a befektetett tőke megfelelő kamatozását biz
tosítva látjuk. Ha pedig, amint reméljük, ezen területen a 
szén előfordulása az eddiginél nagyobb lesz, ugy termé
szetszerűleg a vasút jövedelmezősége is megfelelően 
emelkedni fog.

Ami e bányák beruházási programmját illeti, meg 
kell jegyeznünk, hogy a vrdniki bányakerületben a talp

2. kép. Trachit kőbánya.
„A Bánya“ részére készült eredeti felvétel. !
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duzzadás ellen kell küzdeni, ezért a széntelepet kisebb 
pillérekre kell beosztani, hogy egy főaknamezőre 20—25 
millió q szénnél több ne essék.

Az évi széntermelés mennyiségiét 4,000.000 q-ra fel
véve, telepitendő lesz 3 főakna 1J0, 180 és 250 méter 
mélységre.

Vrdniken legalább is 300 munkáslakásra lesz szük
ség, de szaporítani kell a tiszti és altiszti lakásokat 
is, gondoskodni kell továbbá megfelelő iskolaépületről» 
kórház és vendéglőről, végül a kívánalomnak megfelelő 
szállitópályákról és eszközökről.

1908-ban 726.629 K 38 fillérre rugó uj beruházás 
engedélyeztetett és hajtatott végre. Az 1910—11 években

A vrdniki bánya jelene.
„A Bánya“ számára irta: Ifj. Schmidt Lajos m. kir. főmér

nök, a vrdniki kőszénbányahivatal főnöke.

Ott, ahol a gazdag, bőven termő szerémi sík
ság a karcsú, büszke Fruskagóra lábához simuí, 
fekszik egy gazdag oázis, Vrdnik vagy Verdnik, 
azaz Rednek, mint ahogy a török hódoltság előtt 
ezen vidéken lakó magyarok ezen helyet nevezték. 
(1. kép.)

3. kép. Gusztáv akna. 
„A Bánya“ részére készült eredeti felvétel.

szükséges beruházások összege 5 834.426 K 28 f-t tesz ki. 
Ebből különösen ki kell emelnünk a 441.180 K költséggel 
építés alatt levő uj villamos központot egy uj osztályozó 
müvei 300.000 K költséggel. Ezenkívül 2 akna van építés 
alatt: A déli főakna 678.910 K, az északi akna 573.300 
korona költséggel. A Gusztáv-akna mélyítése és berende
zése ezenkívül 69.500 K-ba kerül. 4 segédaknára egyenként 
a következő összegek palimiáltattak:

I. számú segédaknára 48.000 K
II. „ 38.000 „
III. „ 90.500 „
IV. „ „ -  35.000 „ 

Különböző felépítményekre, amelyek mind a bánya
telep hygíénikés és kulturális fellendítésére hivatvák, van 
szánva azon összeg, amely a többi beruházásokkal együtt 
3,934.426 K 28 fillért teszen ki. A ruma-vrdniki vasút át
vétele folytán szükségessé vált bővítési munkák 1,900 000 
koronát tesznek ki.

Gazdag szőlő és szilvatermő vidék ez, hol a 
földművelő nép egy-két holdból megélhet; gazdag 
ez a föld nemcsak felül, délvidéki napsugarak 
alatt, de dúsgazdag belül is, a föld alatt; hatalmas 
széntelépet takar a talají, mely szén telep már 1846. 
•óta terelte magára az itteni földbirtokosok figyel
mét; 3 és fél, négy és fél, sőt 7 m. vastag, 5000 
Caloriás oligocén szén rejtőzik Vrdnik—Jazak—írig 
községek közt elterülő 10 Km2 területen. Ezen oli- 
goczén szén mennyisége 275 millió q-ra tehető.

Hozzá simulnak ezen oligoczén medencéhez 
délről a pontusi szenek, melyek jobbára 3000 Ca
loriás lignitek, amelyek mérhétlen tömegekben az 
egész szerémi síkság alatt ki ’ vannak fejlődve, kö
zel a Száva medréig. A vrdniki szénmedence észak
ról néhol jelentéktelen vékony, de 7500 Caloriás 
szénmedencékkel határos, melyek a Fruskagóra te
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tején és északi lejtőjén elenyésző vastagságú sze
net tartalmaznak, de a Fruskagóra déli lejtőjén, te
hát oligocén szénmedenoónk alatt eddig feltárva 
nincsenek, azonban valószinüség szerint ott is meg
vannak. A verdniki szénmedence déli határain ki
váló mészkőbányák vannak, melyek tiszta lajtha- 
mészkövének égetése által messze vidékek mész- 
szükségletét van hivatva fedezni; a szénmedence 
nyugati és északi határain gazdag kvarctrachit kvar- 
cit, diórit, kiváló szép szerpentin, sőt márvány,! szép 
kőipart biztosit. (2. kép.)

A kincstár értékes vételt csinált akkor, midőn 
ezen kiváló szénmedencét megszerezte; a szénin- 
ségben szenvedő Horvátország-Szlavonia ésaz-Al -

fokozta, mikor is egyúttal 3 akna mélyítéséhez lá
tott; ezen főaknák egyike, a déli főakna valóságos 
remeke a falazott kőaknáknak, mely nemcsak Ma
gyarországon, de Európaszerte a legszebb aknák 
egyike (9. kép). A másik két főakna négyszögletes 
és fával bélelt, de szintén szép alkotmányok. Egyik 
főakna már 214 m.-ben szénbe ért és nagy vagyont 
érő széntömeget biztosított. A másik két főakna 2 
és 4 hó múlva érnek szénbe, szintén messzeterje lő, 
nyugodt településü, priási szénpílléreket tárván fel. 
Ezen nagy aknák messzemenő jövőig biztosítják a 
fokozott széntermelést ;ugy, hogy egyéb aknákkal 
együtt |évi 3—3:5 millió q termelését lehetségessé 
teszik.

4. kép. Gusztáv akna rakodója. 
„A Bánya4* részére készült eredeti felvétel.

föld a bányák teljes kifejlődésével biztos támaszt | 
nyernek szénszükségleteik fedezésénél, mely szén- 
szükségletüket egyre mérsékeltebb áron biztosíthatja 
a kincstár. Jp hatással van ez :a vétel Szerbiára is, 
mivel ez a nagyon fejlődő ipám államocska szért- 
szükségletének fedezésénél is a niagyár államra van 
utalva, ami kiváló jó hatással van. a magunk meg- % 
kedveltetésére szerb testvéreink előtt.; Amily szeren
csés Verdnik fekvése a "szénelhelyezést illetőleg a 
közeli fejlődő gyáraknál, oly fontos az államvasutak 
szénszükségletének fedezésénél is.

1907. november 1-je óta, vagyis a bányaát-: 
vétel óta rohamosan kifejlődött Verdnik; a 
Qusztávakna (3., 4., 5. képek) termelését. 4 
segédakna (6. kép), két lejtakna (7. kép) 
és egy táró (8. kép) telepítésével lényegesen

Van ugyan még némi külfejtés (10. kép) is 
Verdniken, de ennek jelentősége ma már csekély.

Az aknák szállítógépeinek, ventilátorainak, 
szivattyúinak'(11. kép), a réselő és fúrógépeknek, 
a műhelyeknek és''egyéb üzemi gépeknek egységes 
erő táplálójául egy 3000 V-feszültségü, 3 fázisú ára- 

,rriot, szolgáló villanyos központ fog szolgálni, mely 
két darab 1000—1000 HP-ös generátorral lesz fel
szerelve !ugy, hogy 2000 HP-ig expandálhat az erő- 
fogyásztás. A villanyos központ generátorait gőz
turbinák bájtjáig Remek alkotmánya lesz ez hazai 
ipárunknaTí.

'A ' szénosztályozásra egy kiváló berendezésű, 
’ vásépÚetben lévő ; szénosztályozó épül, mely a 
szénpiac messzemenő igényeit lesz hivatva kielé
gíteni.
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5. kép. Gusztáv akna gépháza. 
„A Bánya“ részére készült eredeti felvétel.

6. kép, 3. sz. segédakna.
„A Bánya“ részére készült eredeti felvétel.
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Az aknák szállítógépei mind villamos üzemüek 
lesznek, melyek a modem technika kiváló alkot
mányai, említésre méltó különösen a Déli főakna 
Ilgner-rendszerü szállítógépje, mely hazánknak első 
Ilgner-gépei közé tartozik.

A szivattyúk több 1000, 500 és 300 perclitert 
szolgáló turbinaszivattyuk, a ventilátorok közül 2 
drb. 2000 percköbméteres és a többi 500 és 300 
m^-es.

A munkások elhelyezése két telepen (13. kip) 
történik; az Ó-telep az egyik, mely lényegesen bő
vítve lett s kiváló vízvezetékkel, csatornázással és 
csinos épületekkel (14. kép) lett rövid idő alatt fel
szerelve, itt lakik az északi aknák munkásszemély
zete; az Uj-telepen, mely egy vadregényes fensi- 
kon ínyért elhelyezést, modern munkáslakok épül
tek, ahol a munkás kényelmes, tágas otthonában 
százszorosán kárpótolva van a földalatti munkáért.

:v. 7. kép. Zóra-akna.
„A Bánya“ ré sz re  készült eredeti felvétel.

A feltárások és elővájások gyorsítása s fgleg , 
nagyobb darabos-széntermelés elérhetése végett gé
pies fúrás és réselés üzeme van bevezetés alatt, ami 
sietős vágatoknál 3 m. napi teljesítményit biztosit 
s hozzá 4Qo/o darabos szenet szolgáltat.

A_ különféle aknák szén te rm elését benzin-moz- 
donyok, végtelen kötél szállítású pályák és egy 
sikló (12. kép) juttatják a szénosztályozóhoz.

Ha látja az ember az erőteljes, egészséges bányászt 
pozsgás, piros családja körében, beláthatja azt, hogy 
itt megelégedett a másutt szocializmussal eltelt imun- 
kásnép. Hiszen, ha azt tekintjük, hogy a családapa 
keresetéhez hozzájárul a buja földet megdolgozó 
családnak igen tekintélyes szerzeménye, belátható 
az, hogy a dolgos család vagyont gyűjthet, hiszen 
a nektárt öntő szőlő, a düs gyümölcs, a gazdag ka-



A Bánya“ részére készült eredeti felvétel.

9. kép. Déli főakna.
„A Bánya“ részére készült eredeti felvétel,



10. kép. Dubocasi külfejtés. Legelői jobbról van a bányafőnök. Kalapja kezében. 
„A Bánya** részére készült eredeti felvétel.



12. kép. Külszinü sikló. 
„A Bánya részére készült eredeti felvétele.

13. kép. Munkás-telep.
„A Bánya“ részére készült eredeti felvétel.
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14. kép. Munkáslakások. 
„A Bánya“ részére készült eredeti felvétel.

v
Jg. 15. kép. Iroda, élelemtár.

„A Bánya“̂ P* ~e készült eredeti felvétel.
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16. kép. Belső bányarakodó. 
„A Bánya“ részére'készült eredeti felvétel.

•••

____

17. kép. Fentartási munkahely.
„A Bánya“ részére]készült7eredeti felvétel.
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lász müveit bányászcsaládaink kezében nemcsak 
anyagi vagyont jelentenek, de a fáradt bányamun
kásnak szellemi szórakoztatást is adnak; és ha oly
kor kifáradtan inekiül a bányász a csábitó nektár
nak, nem csoda, ha buzgalma itt is ugy elragadja, 
mint a munkában.

A munkásjóléti intézmények egyre szaporod
nak, két nagy élelemtár (15. kép), két kiváló mun
kásvendéglő, egy modem kórház, egy csinos mun
kásfürdő, két fedett tekepálya, két nyilvános könyv
tár, két iskola, egy imaház, szép liget és sétányok
kal biró hatalmas erdő szolgálja a jólétet; messze 
vidékek keresik fel sa modern bányákat és építke
zéseket, melyek méltó utódjai a rómaiak által épí
tett Kula várának és a Rigómezőn elesett szent 
Lázár szerb cár múmiáját őrző, szép Ravanica ko
lostornak. Ott a dicső rómaiak állnak mintaképül, 
itt a Aörök hódoltság elől menekülő szerbek nyer
nek a Rednek lakta magyarság által szives vendég
látást, kiknek Mária Terézia hatalmas zárdát épít 
és nagy vagyont ad.

Az államvagyont képező bányabirtok sok bá
nyatelekből és számos zártkutatmányból áll; a mély 
fúrások egyre tágasabbá növelik a szénvagyon ha
tárát.

A bányatelep számos üzemi épülettel (15. kép),

nagyértékü leltári tárgyakkal, mintegy 150 hold in
gatlannal rendelkezik, továbbá a bányák tartozéka 
a Vrdnik-Rumai és a Ruma-Klenák-i vasút.

A munkások társládája virágzó' intézmény, an
nál is inkább, mert a magas kincstár ugyanolyan 
összeggel járul a társpénztárhoz, mint a befizeté
sek teljes összege; jelenlegi vagyona a .társládának
350.000 K, amely évenként mintegy 100.000 K-val 
emelkedik.

A munkások létszáma 1200—1300, mely emel
kedni fog 1600-ig, amikorra teljes üzembe jöhetnek 
a főaknák. Sok Amerikából visszavándorolt magyar 
állampolgár nyert elhelyezést a bányáknál. Testvéri 
szeretet fűzi óssze a különböző ajkú munkásokat, 
mert hiszen egyformán dobog a szive a szénkin
csért rajongó bányásznak ugy a veszélyben, mint 
az örömben. A sistergő sujtólég, a fejét elkábitó 
széngáz, a bánya rejtekeiből kikandikálói tűz, a 
bányászra leselkedő veszedelmek sokasága testvérré 
avatja az idegeneket és közös erővel nyert gazdag 
szénzsákmánynyal (16. kép) szállnak ki a sötét ak
nából a napsugaras föld felszínére, mert ők tud
ják, hogy édes hazájuk javát is mozdítják akkor 
elő, amidőn nehéz munkájuk (17. kép) révén hasz
not hajtottak. Minden munkás át van hatva annak 
tudatával, hogy ő állami munkás, ki, ha hasznot 
hajt, a közügyeket szolgálja.

Komló
A komlói kőszénbánya megvétele.

Miután a szénakció megindítása alkalmával különös 
gondunkat képezte az a körülmény, hogy a megszerzendő 
kőszénbányák földrajzi szempontból is oly helyen feküd
jenek, hogy az azokban termelt kőszénnek forgalomba 
való bocsátása által az egyes vidékek, de különösen az 
ipar és kereskedelem érdekei is kellőleg kielégittessenek, 
főleg pedig, hogy az államvasutak szénszükséglete jó és 
olcsón szállítható szénnel ellátható legyen, a túl a dunai 
részben is igyekeztünk olyan kőszén bányát megszerezni, 
melynek üzeme ugy jövedelmezőség szempontjából, mint

a szénnek jó minőségénél fogva haszonnal legyen mű
velhető. A törvény indoklásából kitűnik, hogy ilyen bányá
nak bizonyult a Dunántuli köszénbánya részvénytársaság 
tulajdonában levő és jelenleg is üzemben álló komlói bá
nya, mely a pécsi bányavidék körzetébe tartozik s igen 
jó minőségű fekete kőszenet szolgáltat.

A részvénytársaság a bányát a kincstárnak vételre 
felajánlotta. A bányát műszaki közegeink által megvizs
gáltatván, a bánya minden tekintetben jónak bizonyult 
és miután a bányában elegendő és jó minőségű szén van, 
annak megvételét etsatároztuk és a részvénytársasággal

1. kép. Komló.
„A Bánya“ részére készült eredi felvétel.
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hosszas alkudozások után 2,484.962 K vételárban állapod
tak meg.

1. A műszaki vélemény szerint a bányának összes 
széntartalma 98,560.000 q-ra van felvéve, a miből 21/2 
millió q lefejtésre már teljesen elő van készítve.

A műszaki becslésnél a lefejtésre előkészített szén 
q-kint 80 f-rel, a többi szénnek értéke q-kint csak két 
f-rel számíttatott s ez alapon is az összes szénmennyiség 
penzbeli értéke 2,071.200 K tehető, Ehhez hozzászámítandó 
a bánya összes felszerelése a most meglévő épületekkel 
üzemi felszerelésekkel 30%*os értékcsökkenés levonása 
mellett, valamint hozzászámitandók az ingóságok, raktá
rak, irodák és egyéb más felszerelések, melyeknek össz
értéke 471.457 K-ra van a műszaki véleményben becsülve 
úgy, hogy az összes érték 2,542.651 K-ra tehető.

A társládáknak mintegy 150.000 K-t levő vagyona 
ezen értékelésbe beszámítva nincsen.

A vétel ilyképen már egymagában véve előnyösnek 
tekinthető, de azonkivül alapos reményem van, hogy a 
folytatandó mélyfúrások még jóval nagyobb szénmennyi
séget fognak megállapítani.

A szállítóakna felszereltetik a követelményeknek 
megfelelő szállítógéppel, aknatorony nyal s szükséges épü
letekkel s a termelvény leszállítására egy 1350 méter 
hosszú sodronykötélpálya van tervbevéve, mely az akná
tól a komlói állomás közelében felállítandó szénosztályo
zóhoz fog vezetni.

Az;l*5 millió q szén kitermeléséhez a következő 
munkáslétszámra s munkásgyarmatra lesz szükség.

A jelenlegi munkásgyarmat 400.000 q szén kiterme- 
léséhez^elegendő. így fenmarad egy oly nagy bányagyar
mat telepítése, 'melyben 1,100.000 q szén kitermelésére 
szükséges munkáslétszám lenne elhelyezhető.

Egy munkás évi termelését 2000 q-val véve, lesz
1,100.000 , , , . , , . , , .----------- =  550 munkasra szükség, minden munkaslakasra
2000 q ' '

körülbelül 15 munkást számítva, szükség leend 360 la
kásra, a munkáslakásokból 4 jön egy fedél alá, tehát 90 
munkásház volna építendő. A munkáslétszám felügyele
tére s a munkálatok vezetésére .szükséges tiszti és altiszti 
személyzet elhelyezésére 30 lakás lesz szükséges 2—3—4 
szobával tervezve. Mindeme bányaberendezési, felszerelési

2. kép. Állami elemi iskola.

Komlói beruházások indokolása.
A „Dunántuli kőszénbánya r.-t.“ komlói szénterüle

tén eszközölt fúrások által eddig 19*3 m. vastag széntelep- 
összlet lett konstatálva, 17 m. vastag tiszta szénnel.

A formációcsapás irányában mért kiterjedése a fú
rások s a bányamivelés által több kilométernyi terjedése 
létt konstatálva s a bányamivelés számítási alapjául jelen
leg 98 millió q szénvagyon tekinthető. A szénvagyon 
kihasználására először egy évi 15 millió q szén kiterme
lésére berendezett aknatelepités lesz tervbe véve. Az 
aknatelepités á következő munkálatok, gépészeti, szállítási 
s munkásgyarmatpsitási befektetésekkel lesz összekötve.

Az akna a komlói állomástól 1500 m. távolra a 
budafai határban a nagykomló budafai határtól körülbelül 
250 m. távolra 400 m. mélységre van tervezve s ezen 400 
m. mélységben egy 210 m. hosszú keresztvágattal az át
fúrt telepek megütve s fejtésre előkészítve.

Az aknán a szállítás gyors lebonyolítására s bánya
munkálatok gyors, a modern technika követelményeinek 
megfelelő kivitelére uj gépészeti berendezésekre lesz 
szükség és pedig egy 1000 lóerejü villamos központra, 
felszerelve a kellő számú s fűtőfelületű kazánokkal, hajtó
géppel, dynamoval, mely villamos, központ fogja adni az 
erőt, a szükséges vitlák, fúrógépek, nagy és kis bánya- 
ventilátorok, szénosztályozó mü, sodronykötélpálya s egyéb 
szükséges mühelyi munkagépek hajtására.

3. kép. Főnöki lakás.

s gyarmatosító munkálatokat hat osztályba sorozhatjuk s a 
munkálatok természeténél fogva a következőképen, cso
portosítva.

Az egyes berendezések körülbelüli költségei igy 
oszlanak meg :
Aknafelszerelés és bányarendezés 1,089.000 K
Külberendezések és üzemépületek ... 317.000 „
Villamos erőátvitel és pedig:
Villamos központ és kazánház... 339.000 „
Villamos berendezés ... 90.000 „
A bányagyarmat összköltsége ... 955.U00 „
Ennek részére 40 kát. hold vétele... ^  80.000 „ 
1300 m. hosszú normál vasúti vágánya... 125.000 „

A komlói m/'kir. bányamű rövid leirása.
„A Bánya“ számára irta: Schmidt Jenő főmérnök, a 

komlói kőszénbányahivatal főnöke.

Baranya megyének legszebb vidéken, a Mecsek- 
hegységnek tövében fekszik Komló község. (1. kép.)

A községi lakosok csaknem kivétel nélkül ma
gyarok voltak még egy évszázaddal ezelőtt is, iga
zolja ezt magyar hangzású nevük, míg ma teljesen 
el vannak németesedve. Ezen változtatni van hivatva 
az állami iskola, (2. kép) mert a fiatalabb nemzedék 
kivétel nélkül magyarul beszél, s természetszerűleg 
az örögebbje se ellensége a magyarosodásnak.
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4. kép. Szénosztályozó.

A bányászat e községben ezelőtt 12 áyvel kez
dődött, mikor jánosi Engel Gyula szakértők által 
megállapittatta, hogy a pécsi lyas szénmedence 
eruptiv kőzetek által megszakítva folytatódik Romlón.

Komló és Budafa községek-között a rétegek 
gyűrődése hegyet képez s ott a produktiv alsó lyas 1 
rétegek csakis 40—50 m. vastag tertiär réteg által 
vannak fedve.

Ezen gyürődött részben kezdték meg a bányá
szatot több tárnával, miután azonban a tárnák csak 
kis pillérmagasságot biztosítottal?, telepítettek a 
100 m. mély Anna-aknát.

Az Anna-akna 2. km. hossziu I szinti Vágatával

6 fejtésre érdemes telepet tárt fel, melyek 6800— 
7300 caloriával biró terményt adnak.

A széntelepek feltárása után épült a főnöki 
lakás (3 kép), a bányatelep osztályozómü (4 kép), 
melyben a szén 6-féle minőségűre osztályoztatik.

A bánya termelése évi 350.000 q volt mely 
termelést a kincstár évi 2 millió q-ra fogja fel
emelni.

A termelés emelése végett az állam egy uj 
350 m. mély akna telepítését vette tervbe, mely te
lepítés előmunkálataiként fúrólyukakat mélyített. E 
fúrólyukak a; jelenleg feltárt 6 telepen kivül ezeknek

5. kép. Komlói régi munkás lakóházak.
„A Bánya“ részére készült eredeti felvétel.
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a feküjében egy 13 m. vastag széntelepet állapí
tottak meg, az uj akna tehát ugy telepíttetik, hogy 
ezen vastag telep is lefejthető legyen, de e 
vastag telep magasabb szintekben fekvő részei az 
Anna-akna élettartamát is előreláthatólag meg fog
ják hosszabbítani.

Az uj akna Komló vasúti állomástól 1000 m.

állomáson építendő uj osztályözómübe, mely kötél
pálya egyúttal a vasúton érkező faanyagot az ak
nához fogja felszállitani.

Az aknaszállitógépet a légakna ventilátorát, 
légsüritőgépeket mind villamos erő fogja hajtani, 
mely villamos erőt a vasúti állomáson építendő 
1500 lovas központban fogja termelni. A villamos

m
6. kép. Komlói régi munkástelep. 

„A Bánya“ részére készült eredeti felvétel.

távolságban Komló és Budafa községek határán 
fog lemélyittetni, s köralaku szelvényben beton- 
téglákkal kifalaztatni.

Az akna, tekintettel a vékony telepek telepek 
elővájási munkálataiból kikerülő meddőre emeletes 
szállitókassal láttatnék el, mely 10 m.-es gyorsaság
gal egyszerre 4 drb, egyenként 5 q szenet tartal
mazó vascsillét fog a napra kiszállítani.

A külre érkező csille kötélpályán jut a vasúti

központ 3 drb 500 lóerős egységből' fog állani, 
melyből 1000 lóerő az állandó szükséglet fedezé
sére, 500 lóerő pedig tartalékul szolgál.

A munkások részére a vasúti állomás feletti 
fensikon uj munkástelep van építés alatt, mely 
egyelőre 180 kettős munkáslakásból, 6 altiszti éi 
6 tiszti lakásból fog állani. (5., 6. kép.)

A bánya alkalmazottainak élelmi cikkekkel való 
ellátására fogyasztási szövetkezet alakíttatott.

Bozovics
A z almásvölgyi bányajogositványok megszerzése.

Az Almásvölgyben Bozovics környékén az elrendelt 
és részben még folyamatban levő mélyfúrások eredmény
nyel jártak, mint a törvény indokolása előadja.

A széntelepek feltárása végett folytatott mélyfúrá
sok és egyéb kutatómunkálatokkal az Almásvölgy me
dencéjében mintegy 200 millió q jó minőségű szénmeny- 
nyiséget állapítottak meg, mely tény alapján a kőszénki- 
aknázási jogok megszereztettek:
1. Mayerhoffer-féle „Theue Recht,, elnevezésű 

adományozott bányatelek ... 20 000 K
2. Benke Gyula 629 zártkutatmánya.................  1,200.000
3. Özv. Deutsch I. Józsefné 6 zártkutatmánya 16.000
4. Aestjjhalen Viola 41 zártkutatmánya 62.000
5. Szabó Gusztáv 53 zártkutatmánya 42.0C0
6. Novakovics Miklós 5 zártkutatmánya..........  10.000
7. Novakovics Miklós és Balog László 89 zárt

kutatmánya ......................... 55.000
8. Schnell János 1 zártkutatmánya 4.000 „
9. Dannenbaum Richárd 1 zártkutatmánya ... 2.000 „

10. Frinku Pavel 3 zártkutatmánya... 4.000
11. Kremser Sebestyén 3 zártkutatmánya 12.000
12. Jenky Vazul 1 zártkutatmánya 1.500
13. Rzehák Ernő 11 zártkutatmánya ... 55.000
14. Matesseran Jenő Bozovics I. cimü bánya

telke ................................  23.000
15. Matesseran Jenő 8 zártkutatmánya 12.000
16. Hanicska Mihály:

Szerencse fel I. \
Szerencse fel II. i bányatelkei 150.000 
Alexander j
Hanicska Mihály 5 zártkutatmánya 10.000

Ezen most emlitett összeghez hozzáadandó még az 
ezen területek megszerzése körül közbenjárt Közvetítőnek
2 százalék províziója, mely az általa megszerzett jogosít
ványok után 28.430 K-t tesz ki és igy az almásvölgyi, 
szénterület megszerzésének költségei 1,706.930 K-ra rúgnak.

A zártkutatmányi jogyositványok vételára a már 
eddig konstatált szénmennyiséget tekintve is, jutányosnak 
tekinthető.
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1. kép. Bozovics látképe. 
„A Bánya“ részére készült eredeti felvétel.

Almásvölgy azon a vidékén a drága szén és rossz 
közlekedés miatt alig van ipar. A létesitendő berendezése
ket erre való tekintetből a mai szükségletnek megfelelően 
kivántuk keresztül vinni s ha a kereslet nagyobbodik, 
ujabb berendezésekkel kell a termelést-bövélni.

A feltáró munkálatok szerint, eltekintve egyes kisebb 
táróktól, tömeges termelést csakis aknamiveléssel lehet 
végezni s a mennyiben a telepek vastagsága csekély s 
csak részben mivelhetők le, egy aknából évi 1,000.000 q-nál 
nagyobb termelést várni nem lehet, miért is évi 3 millió 
q termeléshez 3 aknára lesz szükség átlag 75 m. mély
séggel.

A 3 akna termelése közös osztályozó- és rakodó- 
mübe szállíttatnék adhéziós, esetleg kötélpályán.

Mellőzzük a Bozovicson kiépítendő rendes nyomtávú 
vasúti vonal építési költségét, miután az nemcsak az állam 
kőszénbányászat érdekeit fogja szolgálni s igy kiépítése 
túlnyomóan a m. kir. államvasutak érdekében áll.

Bozovics vidéke munkaerő tekintetében kedvező 
helyzetben van, mert a községben s a környéken sok 
bányász lakik, kik munka hiányában az ország különböző 
bányáiban dolgoznak. E munkások, ha Bozovicson nagyobb 
bányászat kezdetnék, seregestől fognak visszatérni szülő
földjükre s miután nagy részének háza és némi földingat-

2. kép. Bozovics látképe madártávlatból.
„A Bánya“ részére készült eredeti felvétel.
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lana van, a 3 millió q évi termeléshez fölveendő 1500 
munkás közül körülbelül csak 360 lesz ellátandó lakással.

A bányászat erőszükségletének fedezésére központi 
villamos telep felállítása van tervbe véve a központi osztá
lyozó- és rakodómüvei együtt az épitendő vasútállomás 
közelében.

A berendezések; létesítéséhez szükséges beruházási 
hitel szükséglete együttvéve 2,207.180 K.

Az állam bozovicsi köszénbányái.
„A Bánya“ számára irta: Nickmann Richárd főmérnök, a

bozovicsi m. kir. kőszénbányahivatal főnöke.

F ö l d r a j z i  f e k v é s .  A bozovicsi szénbányák 
Krassó-Szörénymegye délkeleti részében, a Nera fo
lyó által alkotott széles, u. n. »Almás« völgyben 
feküsznek, Bozovics község határában, a községtől 
délnyugati irányban s mintegy 2 km. távolságra.

Bozovics nagyközségnek 5000 román ajkú 
lakosa van, maga a község járási székhely főszolga- 
birósággal, járásbírósággal, adóhivatallal, állami és 
községi elemi iskolával, négy pénzintézettel. Mond
hatni, hogy Krassó-Szörény vármegye ezen részé
nek kereskedelmi gócpontja. (1., 2., 3. kép.)

Legközelebbi vasúti állomása az orsovai vonal 
Jablanica állomása, nyugat felől Anina, illetve Ora- 
vica állomás. Említésre méltó épülete a Mária Te
rézia idejében épült kaszárnya, melyben a határ
őrvidék polgárosítása óta hivatalok nyernA elhe
lyezést. (4. kép.)

Bozovics vidéke hazánk legszebbikei közé so
rolható. A mintegy 20 km. hosszú és 7 km. széles 
»Almás«-völgyet észak és nyugat felől a Semenik 
nevű 1400 m. lés a Plesiva nevű 1144 m. magas 
hegység, dél és kelet felől az Almás és Szretinye 
hegyláncolat (1100—1400 m. magas kúpokkal) ve
szi körül, mely hegységnek oldaláról bő vizű pata
kok folynak az »Almás«-völgy közepén hömpölygő 
Nera folyóba.

T ö r t é n e l m i  a d a t o k :  Bozovics a történe
lemben 1484-ben fordul elő. Almás-völgy a közép
kori okmányokban »Haimos« kerület neve alatt fordul 
elő. A r é g i  o k m á n y o k  t a n ú s á g a  s z e r i n t ,  
amint azt az azokban előforduló helységnevek és 
birtokosok nevei igazolják, ' m a g y a r  v i d é k  v o l t  
(•)•,• -így a Bozovicstól keletre fekvő »Bánya« köz
ség és az ennek közelében fekvő Rudária község 
is, mely Gerlistye néven fordul elő régi okmányok
ban. Ezen község volt a báró Gerlicyeknek szék
helye.

A lakosság a múlt században aranymosással 
foglalkozott, jelenleg földműveléssel, állattenyésztés
sel, szilvatermeléssel foglalkozik és sokan a hu
nyadmegyei szén- és vasbanyákban dolgoznak.

B á n y a ü z e m .  Az almásvölgyi mediterrán- 
koru szénmedence mintegy 20 km. hosszú és 7 km. 
széles. Benne a széntelepek a geologusok túlnyomó

véleménye szerint uszadék fának elszenesedése ál
tal keletkeztek és ennek ja. származásnak tudható 
be az a körülmény, hogy a medence tetepei nem 
egyöntetűen, hanem a fát összehordó folyók men
tén öbölszerüen képződtek ki. Ezenkívül későbbi, 
vulkáni hatások a medence legtöbb részén az ere
deti települést oly mértékben összezavarták, hogy 
bányászatra csak a lygidia völgyet találták a ku
tatások és mélyfúrások gazdaságilag is alkalmasnak.

A tapasztalások alapján indultak meg a feltá
rások és elővájások, két tírónak, egy altárónak és 
három függélyes aknának megtelepítésével. Az ak- 
naszállitások gépberendezése még ideiglenes jellegű 
s egyelőre két drb. 35 lóerős gőzgépből s egy drb. 
18 lóerejü benzinmotorból áll, melyeket a beruhá
zási törvény programmja megfelelő állandó beren 
dezéssel fog helyettesíteni.

A műveletek most. még szűk mederben ha
ladnak, mert a bozovicsi szén értékesítésének alap- 
feltétele, a vasút, hiányzik.

Bozovics Ugyanis mintegy 42 km. távolságra

3. kép. Főtéri részlet.
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4. kép. Állami hivatalok kincstári épülete.

fekszik a budapest—orsovai fővonal Jablanica ál
lomásától s az idáig kiépítendő vasútvonal kiviteli 
módja még beható megfontolás Jís tervezés tárgyát 
kell, hogy képezze. _  -

A vonal kiépítését nemcsak a bozovicsi mint
egy 200 millió q szén kitermelése és értékesítése te
szi szükségessé, hanem erdőgazdasága és e nem
zetiségi vidék bekapcsolása a magyar kultura erő
forrásaiba.

A bozovicsi széntelepek vastagsága 1—4 m. 
között változik, de ismeretes annak 8 m.-es vas
tagsága is. Minősége ipari célokra teljesen^ alkal
massá teszi s a különböző munkahelyekről vett pró
bák adatai következők:

Kén Hamu Nedvesség Caloria
1.6 4.2 9.2 4740
2.3 14.7 13.3 4650
1.5 6.00 9.6 5723
0.6 2.4 7.6 6377
0.6 4.— 9.0 5866
0.5 2.7 9.4 5974
0.6 2.7 9.9 5458
0.6 3.4 10.2 5938
4.4 3.9 13.2 5193
1.3 7.8 11.2 5945
1.0 5.2 10.3 5586

B á n y á s z a t .  Ami a bányászatot: illeti, a mély
fúrások által konstatált szénteíepek feltárása végett

5. kép. Az első épületek. Kovács, lakatos műhely I. sz. aknánál.
„A Bánya részére készült eredeti felvétel.
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telepítettek egy altáró és három függélyes aknát, 
amelyekkel a széntelepeket el is érték, úgyhogy & 
csapásirányu feltárás kezdetét vette. Ezen feltárások 
összes hossza 440 m. Mivel azonban vasút hiányá
ban a szén nem értékesíthető, fejtésre való előkészí
tést nem eszközöltek.

Az aknaszállitást 2 drb 35 HP gőzgép és egy 
18 HP benzinmotor eszközli.

S z é n t e r m e l é s :  Mint már említettük, a 
széntermelést megkezdeni vasút hiányában nem le
hetett. A tengelylyel való, fuvarozás szintén nem1 
lehetséges, mert a vasúti állomások oly távol fe- 
küsznek, hogy a tengelyfuvar költsége az értékesí
tést lehetetlenné teszi.

E g y é b  b e r e n d e z é s .  A bányaüzemnél 
szükséges fűrészáruk az I. számú akna mellett lé
tesített keret- és körfürészszel ellátott telepen ké
szülnek. A telep |é venként 6000 m3 fát képes fel
dolgozni. Hajtóereje egy 45 HP. lokomobil, van 
továbbá egy javítóműhely, azután kovács-, lakatos-, 
bádogosmühely, egy asztalos- és ácsmühely, me
lyekben a bányaüzemekhez szükséges tárgyak javít
tatnak, illetve készíttetnek (5., 6. kép).

V i l l a m o s  e r ő á t v i t e l :  Egyelőre egy ideig
lenes villamos központ létesül, mely a három akna 
ventillátorját, szivattyúját és a mühelygépeket fogja 
ellátni elektromos erővel.

T e l e f o n h á l ó z a t :  A bozovicsi kaszárnyá
ban elhelyezett hivatal az altáróval és az I. sz. ak
nával van telefonhálózattal összekötve.

G y a r m a t o s í t á s :  Minthogy az üzemhez 
szükséges összes munkásokat a helybeli lakosság
ból nem kaphatjuk, a szükséges többi munkások 
részére létesül egy 300 lakásból álló telep, mely
hez a vidéki munkások részére szolgáló 10 háló
terem csatlakozik. Építünk továbbá 18 altiszti, 4 ke
zelőtiszti, 4 mérnöki és egy orvosi lakást.

M u n k á s v i s z o n y o k :  Amidőn az állam a

bányákat feltárni kezdte, idevaló munkásokat alkal
mazott, de midőn az aknák mélyítése kezdetét vette, 
idegen munkásokat vettek fel, mivel az itteniek ily 
nehéz és veszélyes munkához nem voltak alkalmaz
hatók.

Jellemzi az itteni munkásokat a vándorlási 
kedv. Legtöbben hosszabb-rovidebb ideig való itt- 
tartózkodás után más üzemekhez költöznek, de rö
vid idő múlva ismét visszatérnek. A bányamunká
sok legnagyobb része 12 óráig, a veszélyesebb és 
nehezebb munkánál 8 óráig dolgoznak.

I s ko l á k : ,  A munkásteleppel kapcsolatosan 
létesittetik három tantermes elemi iskola 3 tan
erővel.

K ó r h á z :  Kórházi kezelést igénylő betegek be
fogadására a munkástelep szomszédságában kórház 
létesül 8 ágygyal, külön tiszti és altiszti szobával, 
ápolói lakással, fürdőkkel. Az egészségügyi szolgá
latot a bányaorvos, ápoló és szülésznő teljesíti.

É l e l m e z é s i  r a k t á r :  Hogy a bányatele
pen lakó hivatalnokok és munkások élelmi szerek
kel olcsón legyenek elláthatók, részvénytársasági 
alapon fogyasztási szövetkezet létesül. Ezen raktár
ban élelmicikkeken kivül háztartási és ruházati cikkek 
is kapháfók lesznek. Az eladás haszon nélkül, csu
pán a kezelési költségek hozzászámitásával tör
ténik. i

T á r s p é n z t á r :  Nálunk az általános érvény
ben lévő kincstári társpénztári szabályok vannak 
érvényben. Ezen szabályok értelmében a társpénz
tár tagjait és azok családtagjait betegtség esetén 
díjtalan orvosi kezelésben, a gyógyszereknek díjta
lan nyyjtásához, betegsegélyző pénzek, kifizetésében, 
rendkivüli pénzsegélyekben, állandó rokkantság vagy 
szolgálati idejének leszolgálása után nyugdíjban, 
halál esetén temetési költségekben, végre az özve
gyeket és árvákat ellátásban részesíti.,

6. kép. Műhelyek az I. sz. aknánál.
„A Bánya“ részére készült eredeti felvétel.
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R Heinzelmann-féle vasgyár bányatársulat
kohótelepe és vasöntödéje; Hizsnyóviz.

Gömörvármegyében, a Pelsöcz—murányi h. é. 
vasút vonalán, a Murán y völgyében fekszik és 1845 
óta számottevő tényezője a magyar vasipamak. Ere
detileg a gömörrákósi, nandrási és licei bányák árc- 
termelésének kohósitására volt basirozva, mely bá
nyákhoz 70-es évek áfa a Szirvashegyi vasércz- 
bányák járulnak s az 1898. évben utóbbiak a kohó
teleppel sodronykötélpályával kapcsoltatván össze, az 
ezen időpont óta túlnyomó részben az utóbbiak fe
dezik a kohótelep érczszükségletét.

A kohótelep a 90-es évek folyamán átép í
tetett, amennyiben a régi pilléres olvasztók helyett
3 teljesen modern rendszerű, léghevitőkkel, gáztü
zelésű kazánokkal és gáztisztitjókkal felszerelt vaskö
penyes olvasztó állíttatott fel, melynek évi termelési 
képessége 120.000 métermázsa nyersvas.

A kohók jelenleg tisztá;n faszénnel előállított 
öntödei szürke nyersvasat gyártanak, melynek leg
nagyobb része a kohótelep1 mellé épített ojitödébén 
használtatok fel és pedig részben közvetlen a magas 
olvasztóban történő öntés, részben pedig kupoló ke

mencékben történő átömlesztés utján. Ez utóbbiak 
száma 4. Az utolsó esztendőkben ugy a kohóüzem, 
mint az öntöde is a rríodem igényeknek megfelelő- 
leg, villamos centráléval láttatott el, mely hivatva van 
az üzemet szolgáló elektromos futódarukat és mun
kagépek motorjait energiával ellátni.

Az öntödéhez csatlakozik a modell asztalos 
műhely, továbbá a mechanikai műhely, hol a nyers 
öntmények kikészítését végző vasgyaluk, eszterga- 
és "fúrógépek, kályha- és tűzhely-szerelők nyertek

elhelyezést; tovább a csőpróbáló műhely, a kátrá- 
nyozó ;:telep, csőraktár és végül a saját iparvány 
mellett épített 1000 m2-és kereskedelmi árucsarnok.

A tisztviselők száma 18, összes munkáslétszám
600.

Az öntödei termelés főbb czikkei: öntött vas 
karmantyus és karimás csövek, csőalakdarabok, min
dennemű gép- és építészeti öntvény, kályhák, tűz
helyek és kereskedelmi Jíhi.

A kifogástalan minpség szakszerű biztosítására 
chemiaj laboratórium is van berendezve.
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ALLGEMEINE SCHÜRF-
DÜSSELDOM-

Az „M“ fúrógép (gőzzel és sűrített levegővel)
gőzzel vagy sűrített levegővel hozza mozgásba és hydraulikus tolattyuval van ellátva. A kép 
megmutatja, hogy mint állítják fel a gépet. A szivattyút azonban oldalán is lehet felállítani.

Hogy a rudazat munkáját a hydraulikus tolattyu ne zavarja, a gépet az "állványon 
visszatolják.

Ezen fúrógép közepes mélységek megfúrására kis terjedelménél és teljesítőképes
ségénél fogva igen alkalmas, ép úgy földalatti és külfejtési feltárásokra is. T. i. ezen 
fúrógépnél vésővel is dolgozhatni, úgy, hogy kemény kőzeteket, melyeket gyémántkoroná
val megfúrni nem akarnak, ilykép vésővel is át lehet ütni. Szijüzemre lévén berendezve, 
különösen oly bányák részére alkalmatos ez a gép, melyek villamos erővel rendelkeznek, s igy 
500 m.-es mélyfúrások könnyedén végezhetők vele. A bányában sűrített levegővel dolgozva, 
a gépnek területe 1,2X2,2 m.

Ez a berendezés kívánatra ezekben a méretekben is szállítható:
Lyukbőség 53 mm. Magátmérő 35 mm.

62 40
72 50
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GESELLSCHAFT m. b. H.
HANSÁHAUS

„Ka“ fúrógép (gőzzel és sűrített levegővel.)
Ez a fúrógép hét gőzcylinderes. Különösen alkalmas oly',, bányák részére, ahol ren

delkeznek sűrített levegővel, mikor is 3 atm. elegendő. A gép elhelyezhető bármely szegletben 
és nagyon csekély terület kell felállítására. Felszerelési idő 15—20 perc.

Ez a berendezés kívánatra felállitható^ejméretben:
Lyukbőség 93 mm- Magátmérő 67 mm.
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A marosujvári

Ilgner rendszerű aknaszállitógép.
A legelső Ilgner rendszerű aknaszállitógép 

Magyarországon a marosujvári magyar királyi fő
bányahivatal sóbányatelepén lett fölállítva. Eredeti
leg forgóáramu motorral hajtott szállítógép lett ter
vezve, de tekintettel arra, hogy ebbén äz esetben 
kicsiny lévén az elektromos centrálé, á  motor be
kapcsolása és kikapcsolása esetén nagy lökések' ke-

dig nem egyéb, mint egy úgynevezett motordinamó 
és egy avval összeépített nagy lenditőkerák. Már 
cnost a primärdinamo áramot ad a motordinamó 
motorjának, ez hajtja egyfelől a lenditőkereket, 
másfelől pedig egy egyenáramú dinamógépet. Ez 
*z egyenáramú dinamógép adja azután az áramot 
a ^szállítógép motorának és a berendezés olyan,

. ■ -te*

letkeiztek volna a dynamóban, az aknafelvonót Ilgner 
rendszere szerint készítették.

Ezen rendszer elve a következő:
A szállítógép egy elektromotor által hajtatik, 

amely azonban az áramot nem egyenesen a dina
mótól veszi, hanem azt egy közbeiktatott oly szer
kezet által nyeri, mely munkát felhalmozni és mun
kát ismét leadni képes. Ennek a berendezésnek 
célja az, hogy a szállítógép motorja az üzem ter
mészetében rejlő lökéseket vissza ne adja a di
namóhoz, hanem azokat felfogja a fentemlitett 
munkaraktározó berendezés. Ez a berendezés pe-

hogy a motordinamó gerjesztésének, azaz feszültsé
gének szabályozásával nemcsak indítani, leállítani 
és rezerválni lehet a szállítógép motorát, hanem an
nak sebességét nagy határok közt szabályozni is 
lehet. Ez tehát egy másik előnye a fent leirt rend
szernek. Mig a szállítógép motoránál az áram fel
vétele időszakos és lökésszerűen változó, addig helye
sen beosztott üzemnél a motordinamó motorának 
áramfelvétele, azaz a primärdinamo áramleadása 
majdnem állandó.

A marosujvári sóbánya szállítógépénél a mo
to rdinamó áll egy háromfázisú motorból, mely per
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cenként 810 fordulat és 3000 volt mellett 55 HP 
közepes teljesitménynyel bir. Ez közvetlenül van 
kapcsolva egy külső gerjesztésü egyenáramú dina
móval, melynek teljesítménye 300 volt és 200 amp.; 
továbbá egy kis 60 voltos és 6 Kw teljesítményű 
gerjesztő géppel. Ez a gépcsoport tengelykötés se
gítségével acéllenditő kerékkel van kapcsolva, mely

ének súlya 3.5 tonna, és így kb. 500.000 kgm. energia 
felvételére alkalmas.

A szállítógépet kétszeres fogaskerékáttétel se
gítségével egy külső gerjesztésü egyenáramú motor 
hajtja, melynek legnagyobb teljesítménye 75 HP 600 
fordulat mellett.

A szállítógép normális szállító sebessége 2 m. 
másodpercenként, .amely azonban, ha szükséges, 
még fokozható. ^

Az akna mélysége 120 m., egy kas súlya 710 
kg; a csille súlya 300 kg., a Rakomány súlya 1400 kg.

A. szállítógép két kötéldobbal bír, az egyik 
fel van ékelve, a második^állítható; átmérőjük 250Ó 
mm. A mötorkerék nyers bőrből készült, a többi 
kerékék öntöttvasból. Az ékelt dobon lévő fék, mint 
üzemfék lesz használva, az állítható dobon lévő pe
dig színtváltoztatásnál, az előtéttengelyen levő fék 
pedig.mint biztonsági fék van kiképezve, használható 
azonban a biztonsági féktől teljesen, függetlenül mint 
üzemfék is. A biztonsági fék" önműködően* a kö
vetkező esetekben jön működésbe:

1. ha bármely okból az áram elmarad,
2.. tulemelésnél. A szállítógép mélységmutatója

ugyanis abban az esetben, ha a gépkezelő a motort 
nem kapcsolja ki kellő időben, az indító emeltyűt 
középre állítja, — miáltal a motor dinamó feszült
ségét kisebbítvén, a szállítógép motorának fordulat
számát is kisebbíti, úgy hogy a szállitósebesség is 
kisebb lesz — és a vészféket meghúzó sulylyal ter
helt emeltyűt, melyet egy kilincs tart, elereszti. Ezen 
kilincs a fékemeltyüt akkor is elereszti, ha a kilincs
csel összekapcsolt elektromágnes elveszíti húzó
erejét. Az indító emeltyű továbbá úgy van össze
kapcsolva az üzemfékkel, hogy indítás előtt elő
ször az üzemféket lazítani kell és csak akkor lehet 
előre vagy hátra tolni, amint a jobb- vagy bal
oldalon lévő kötéldobhoz tartozó szállitókast 
emelni kell.

Az inditóemeítyü középre állítása alkalmával 
pedig az üzemfék önmüködőleg be lesz kapcsolva.

Ezen szállítógép, melyet a Ganz, és Társa cég 
a Ganz-féle villamossági r. t.-gal együttesen szállí
tott 1908. október 15-ike óta van kifogástalan üzem
ben. Az üzemeredmények azt mutatják, hogy dacára 
annak, hogy a szállítógép motorának megterhelése 
lökésszerűen változik, a centralá megterhelése 
a beiktatott lendítő tömeg következtében igen las
san elfolyó hullámok alakjában változik. Ezen hul
lámok amplitudje kisebb-nagyobb, a szerint, amint 
a szállítások gyorsabban, vagy lassabban követkéz* 
nek egymás után.

A második Ilgner rendszerű szállítógép, amelyet 
szintén a Ganz-féle gyárak készítenek, Szalánkon 
lesz jövő év első hónapjában felállítva.
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Fúrási eredmények megállapítása széntelepeknél
a Trauzl és Társa wieni cég szabadalmazott „Rapid" furórendszere szerint.

( M a g y . s z a b .  1 14 01 , O s z t r .  s z a b .  1477, N é m e t  b i r .  s z a b .  1 01 45 0 , A n g o l  s z a b .  1 3 5 3 6 , A m . E g y e s .  Á ll . 6 3 1 4 2 3 , O r o s z  s z a b .  5 8 0 5 ,
R o m á n  s z a b .  9 37 .)

Irta: Tecklenburg, titkos bányatanácsos, Darmstadtban.

M e g j e l e n t  a  „ B e r g -  u n d  H ü t t e n m ä n n i s c h e n  Z e i t u n g  » G lü c k a u f«  1 905 . é v i  3 3 - ik  s z á m á b a n .

A szenet kereső mélyfúrásoknál, melyeknél 
manapság már egyre nagyobb mélységek eléré
sére törekszenek, jnem annyira a fúrás gyors ke
resztülvitele fontos, mint inkább az egyes telepek 
mélységének, valamint a közbeeső anyagok minő
ségének és vastagságának pontos meghatározása, 
mert éppen ezen körülmények képezik- a fúrás vol- 
taképeni főcélját. Hogy ezen főfeltételek az ismert 
szárazfuró módszerek utján megközelítőleg kielégítő 
módon sem teljesíthetők, annak oka a furóiszap ki
hozatalinak ismert módszereiben rejlő hiányosság
ban fekszik, miért is a szárazfuró-rendszerek olyan 
esetekben, hol a fúrás célja a rétegek pontos meg
állapítására, .irányul, egyáltalán, nem, vagy csak rit
kán jöhetnek tekintetbe. Azonban még az öblítő 
fúrások mindegyikével sem lehet kifogástalan ered
ményeket étérní; mert még ennek a csoportnak leg
eszményibb tipuSá, a gyémántfurás, amely tömör kő
zetrétegekben az azokbain elérhető magok által oly 
kitűnő feltárásokat szolgáltat, sem ér el eredményt 
puha vagy porhanyós rétegekben, tehát éppen olyan 
kőzetekben, amelyek a szén közelében legtöbbnyire 
találhatók. A múlt század1 kilencvenes éveiben köz
ismertté lett »Rapid« gyorsütő-öblitéses furórend- 
szert Trauzl és társa wieni cég ellátta egy, csak ezen 
rendszernél használható önműködő felhajtásu mag- 
furókészülékkel, amely mélyfúrások utján gyorsan 
és biztosan meghatározza a keresztülfurt rétegeknek 
vastagságát és anyagát.

E rendszernél tudvalevőleg feszes és szilárd 
rudazattal dolgoznak és a szerszámok 80—100 mm.- 
nyi emeléssel és 100—120 percenkénti ütéssel mű
ködnek. A rétegek megállapítása céljából e fúrás
nál az úgynevezett fordított öblítés használatos; 
ennél az öblítésnél az öblitőár a jól tömitett csőveze
ték és rudazat között vezettetik be a fúrólyukba és a 
csőalaku furórudazatban nagy gyorsasággal emel
kedik fel a magasságba, úgy hogy a fúrási próbák, 
illetőleg furómag darabjai 500—1000 méternyi mély
ségből 4—8 perc alatt jutnak a felszínre. Ez által 
majdnem lehetetlen egy telepet észrevétlenül át
fúrni, de ellenben lehetséges ä rétegek vastagságát 
pontosan megállapítani.

A furómester, aki a szerszám forgatása miatt 
a rudazattal folyton érintkezésben áll, az átfúrandó 
réteg váltakozását ezek keménységéből, illetőleg az 
ütés vagy lökés hangjából tudja megítélni, mert a 
furóvésőknek az ütés következtében bekövetkező 
megrendülése a merev rudazaton egyenletesen to-

vábbvezetcdik. Az ütés például homokkőben, mész
kőben vagy szilárd palában keményebben és han
gosabban hallik, szénben azonban lágy és tompa 
hangot ad. Ezenkívül a 'futópróbák nagy mélységből 
is olyan gyorsan jönnek a felszínre, hogy még a 
legvigyázatlanabb furómester is nyomban tájékoz
tatva van az átfúrt rétegek minőségéről.

A munkában követett eljárás a voltaképeni 
szénréteg vastagságának meghatározásánál ennél
fogva J a  következő:

Ha a fúróval elértek oly rétegeket, amelyek
ben szén várható, úgy csakis egy »furókoronának« 
nevezett furóvesővel dolgoznak. Amint pedigi a fúrás 
előrehaladásával az ütés lágyabb és enyhébb lesz, 
nem szabad a vésőt mélyebbre ereszteni. Mindazon
által a furókészülék mozgásban marad és mind
addig , erős öblögetés folyik, mig az utolsó futó
próbák is kiöblítettek és felül már tiszta viz folyik 
ki. A fúrólyukat ekkor egészen a tövéig, nevezetesen 
a megfúrt telepig elcsövezik, hogy a felső rétegek 
leválása lehetetlenné ne tegye a telepből vett pró
bák anyagának biztos megállapítását. Erre a futó- 
lyukat ismét fordított öblögétissel mindaddig tisz
títják, mig belőle egész tiszta viz folyik ki, mire 
a szerszámot kihúzzák.

A magfuró koronát, melynek alsó része éles, 
vésőalaku fogakkal van ellátva, rácsavarják a »nehéz 
rudakra«, ezeket pedig a csöves rudazatra és ily 
módon eresztik be ismét a fúrólyukba és óvatosan 
ráállitják az immár megérintett telepre.

A fúrólyukba való beeresztés előtt minden egyes 
szerszámot megmérnek, hogy a szántelep mélysé
gét pontosan megállapíthassák. A furóruda^to t oda
fent megfeszítik, azon részét pedig, amely a cső
vezetékből kiáll, záróperselybe vezetik. Ezen rész 
méterbeosztással van ellátva. Erre a fordított víz
öblítést erős nyomással megkezdik és a mozgásba 
hozott szerszámot egyenletesen mélyebbre eresztik. 
A kőzetnek összezúzott darabjai az öblögetőviz ár
jával a rudazat űrén át felszínre kerülnek, ahol eze
ket durva vásznon, vagy pedig sürü drótszitán gyűj
tik. Ezen darabokból ítélik meg az átfúrt rétegek 
minőségét. Ha a viz rövid idő múlva fekete és a 
szita berakódik összezúzott szénnel, akkor szén
telepet fúrtak meg.

Az igy feltárt telep átfúrása következőképen 
történik az ellenőrző személy jelenlétében:

Miután a furószerszám körülbelül 10 centi
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méterrel a szénben előrehaladt, a lökőfuró koroná
ját nem bocsájtják le tovább, hanem a fúrólyukat 
addig öblögetik, mig felül tiszta viz ömlik ki. A 
szitán gyűjtött szenet megőrzik és újból 10 centi
méterrel továbbfurják, ezen eljárást mindaddig foly
tatják, mig az egész telepet átfúrták.-A vastagságot 
a rudazatba vésett métermértéken olvassák le. Ezen
kívül ellenőrizhető ez még a szitán összegyűjtött 
jzéndarabok súlyából és köbtartalmából is. A mag- 
íurókorona belsejében bármikor elhelyezhető egy

rétegmérő (Strataméter), mely lehetővé teszi a ré
tegek lejtésének és irányának meghatározását. A ké
szüléket akként is lehet felszerelni, hogy nagyobb 
átmérőjű magdarabok kifurása bizonyos meghatá
rozott mélységekben is lehetséges.

Érc vagy bármely más telep keresésénél e 
rendszerrel ugyanily megbízható eredmények érhe
tők el. Ehhez járul még, hogy ezen megszakítatlan 
magnyerésnél lényegesen kisebb a költség, mint a 
gyémántfurásnál.
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P ra k fa lv i  v a s -  é s  a c é lg y á r .
„Gróf Csáky László

praKfalvi vas- é s  a c é l g y á r
részvénytársaság“.

Igazgatóság: Budapest, IX., Csillag-u. 4. v  Gy á r :  P r a k f a l v á n ,  Göl n i cvöl gy .
♦

Prakfalváról a Gölnicvölgy ezen kies fekvésű 
helységéről, a legutóbbi időkig kevesen tudtak. 
Peddig ez gazdasági szempontból valósággal tör
ténelmi n evezetességü hely. Ott van a magyar vas
gyártás igazi bölcsője, az első vashámor, amely ha
zánk területén létesült. Annál érdekesebb ez a 
körülmény, mert főúri család birtoka e gyár, pedig 
sajnosan köztudomású Magyarországon az, hogy fő
uraink mindenkor távol tartották magukat minden 
nemzeti vagyonosodás főrugójától, az ipartól és 
kereskedelemtől.

Valljuk meg őszintén, hogy a gróf Csáky- 
család sem a s z í v ó s ,  öntudatos iparosnak féltő 
gondosságával és minden akadályon keresztülhatoló 
munkabírásával vezette a gyárat. Gyárukkal keve
set törődtek, külföldiek bérelték, akik értették gyárt
mányaikat még a külföldön is elhelyezni. Termé
szetesen a közeleső Galíciában találtak legjobb 
piacra.

1906-ban nevezetes fordulat következett be a 
gyár történetében.

A Csáky-családot, amely örökös főispánt ad 
Szepesvármegyének, megérintette az ujabb idők 
szele: Egyik tagja tényleg felcsapott vasgyárosnak 
és praktikusabb érzésű igazgatót véve maga mellé, 
egyszerre fellendítette a gyárat, világos tanúbizony
ságául ajnnak, hogy a fejlődés lehetősége, szóval

egy virágzó vasgyári üzem alapja mindenkor meg 
volt. Akkor épült egy magas olvasztó is.

Igen érdekes ennek a gyárnak történetében 
az is, hogy régi virágzásának tetőpontját asszony 
vezetése alatt *érte el. A múlt században ugyanis 
gróf Csáky István özvegye, szül. Luzsánszky Lud
milla asszony, a fejlődés addig nem ismert fokára 
emelte a gyárat. Ellátta az egész felvidéket, az összes 
közelfekvő vármegyék és Galícia megbízható el
látója volt. Épült egy hengermű és lemezgyár is, a 
mely a lemezszükségletet elégítette ki. Fedezni volt

képes Meczenzéf, Stoósz és Gölnicbánya akkor vi
rágzó iparának egész vas-^és acélszükségletét. Egy 
szóval ez a gyár tette lehetővé, hogy a^felvidáki 
vármegyék számtalan szeg-, lánc-sodrony-, kapa- és 
késgyára nemcsak hogy fentarthatta magát, hanem 
virágzásnak is indult. így volt ez azokban az idők
ben, amikor a közforgalmi viszonyokat még nem 
a vasutak dirigálták. Akkoriban a prakfalvi gyárat, 
azon a félreeső, gyönyörű völgyben felkereste és 
megtalálta mindenki.

Amióta azonban a vasutak igazgatják a gazda
sági é let vérkeringését, távolesvén a fővonaltól, 
sokat vesztett nemzeti jelentőségéből ez a törté
nelmi nevezetességü gyártelep. A mai vezetőség 
azonban tudott segíteni ezen a nehéz állapoton és 
amit elvesztett hazánkban — főképen helyi jelen
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tőség szempontjából — azt nehéz munkával és ki
tartással tudta pótolni az ország egyéb részeiben, 
külföldi relációkban, nevezetesen Romániában.

Ennek az erős munkának és főkép a gyár
vezetők körültekintésének köszönhető, hogy azok
ban a nehéz időkben, amikor a hazai vasgyárak 
egyre-másra szüntették be üzemüket, a prakfalvi 
gyárat, hol a körülményekhez való simulással, hol 
alkalmazkodással a változott viszonyokhoz, hol nagy 
áldozatkészséggel fenn tudták tartani.

Amikor a múlt században Európát háborúk 
dúlták, Uchatius-lövegeket gyártott Prakfalva; be
következvén a gazdasági fellendülés időszaka, a 
vasút érdekli főképen a gyárat, vvaggonöntvényeket 
állitván elő. És mi lehet szebb bizonyítéka a gyár 
üzleti készségének, ha nem az, hogy még ma is 
erősen kultiválja ezt az üzem ágat a prakfalvi vasgyár.

De hát ez mind jobbára csak küzdelem vala. 
Mint a mérleg serpenyője, ugy billent fel és alá 
a gyár változó szerencséje. Megváltásszámba ment 
hát az, midőn 1907. julius 1-én létrejött a

Gróf Csáky László 

praKfalvi  v a s -  é s  a c é l g y á r
részvénytársaság,

amely tulajdonába véve a vasgyárat, nyomban meg
felelő tőkével megkezdte a gyár kibővítését és min
den irányban való modernizálását.

Okos üzleti politikát követve, nem szakítottak 
a régi tradíciókkal. A régi üzemágakat nem hagyták 
abba, hanem ellenkezőleg fejlesztették és hogy ezt 
megtehessék, gyönyörű magas olvasztót építettek,

amely ma már üzemben is van. A prakfalvi gyár 
ilykép aránylag oly rövid idő alatt világhírnévre 
tett szert. Megszerezte ezt részére tégelyöntésü szer
számacélja, amelylyel mint úttörő jelent meg a vas
ipar terén és ez annál figyelemreméltóbb, mert ezzel 
a prakfalvai az egyetlen hazai magán-iparvállalat, 
mely szerszámacélt állit elő.

Ezt a gyártási módot nagy nehézséggel te
remtette meg, de a gyártott acél módfelett haszna
vehető és igazán elsőrendű minőségű. Egyszerűen 
nem versenyezhet semmiféle más acél, p. o. az 5/0 
»Ajax« gyorsesztergaacéllal és a szab. rugós- és 
transmissziós pörölyökkel. Ezekkel egyszerűen frap
páns sikereket ért el. Ma már hazánk minden szá
mottevő acélt feldolgozó gyára állandó megrendelője 
a gyárnak, de Olaszországba is beférkőzött a gyár, 
mert a parallel próbákon mindenütt a világ leg
jobb gyorsesztergaacéljának bizonyult.

Gyártanak azonban Prakfalván mindezeken 
kivül vaslemezeket, sajtolt lapátokat és általában 
mindenféle jobb szerszámfélét.

A szállítóképesség tekintetében semmiféle ag
gály sem merülhet fel. Az ár dolgában pedig szo
lid kereskedők mintaképe amellett, hogy a verseny- 
képesség fokozása is kiváló gondját képezi a gyár
vezetőségnek.

Látnivaló tehát, hogy az a rövid 1—2 esztendő 
eredménye, melyet az uj gyár vezetőfárfiai produ
káltak, nemzetgazdasági szempontból módfelett ál
dásos volt az országra. Ezek a férfiak biztos garan
ciái annak, hogy a parkfalvi vas- és acélgyár ha
zánk egyik számottevő ipartelepévé fog fejlődni.



84 A Bánya 1909. december 25. (51—52. sz.)

Bányam unkáknak vállalati utón való foganatosítása .
Az utolsó évtizedben főleg a nagy szénter

meléssel biró államok szénbányavállalatainál mind
inkább általánosabbá lett a*meddőbeni munkáknak, 
igy az aknamélyitésnek, hosszabb tárnák és kereszt
vágatok hajtásának külön ily munkákkal kizárólag 
foglalkozó vállalkozók általi foganatosittatása.

E tény az első pillanatban meglepő, de a tárgy- 
gyal behatóbban foglalkozva s az ezen utón elért 
eredményeket mérlegelve, szembeszökők amaz elő
nyök, melyek e munkák ily utón való végrehajtása 
mellett a bányák üzemére s közvetve a vállalatokra 
háramlanak.

A fentemlitett előnyök a következők:
I. A bánya vezetősége teljes figyelmét a pro

duktiv műveletekre koncentrálhatja.
I. A kiadott munkáknak befejezési időpontjá

val, mint szerződésileg biztosítottal, nyugodtan szá
molhat.

III. A munka foganatosításával járó költségek 
előzetesen lesznek megállapítva s igy ilyirányu na
gyobb meglepetésektől a vállalat munka közben 
meg van óva.

IV. A nagyobb bányamunka vállalkozó cégek 
ma már az aknamélyitéshez s a tárnák és kereszt- 
vágatok hajtásához szükséges teljes gépészeti fel
szereléssel rendelkeznek, mely körülmény megkíméli 
a bányavállalatokat oly speciális gépek és szerszá
mok beszerzésétől, melyeket talán egy esetbeni hasz
nálat után hosszú időre kénytelenek volnának raktá
rozni.

Ugyanezen ok lehetővé teszi kisebb bánya- 
vállalatoknak is ily munkák foganatosítását, melyek 
különben éppen a szükséges gépészeti befektetések 
költségeitől visszariadva, a céltudatos meddő mun
kákat primitívebb, de az üzemet állandóan terhelő 
munkák foganatosításával pótolják.

Kizárólag ily munkákkal foglalkozó vállalko
zás különleges üzemvezetőket és munkás csapato
kat nevelt, kik állandóan egynemű munkánál foglal

koztatva, műszakonként a rendes bányászmunkás 
csapatokkal szemben sokkal nagyobb műszakon
kén t teljesítményt érhetnek el. Ez főleg ott érvé
nyesül, ahol valamely üzemzavarnak elhárítása, vagy 
pl. a fejtőhelyeknek gyors szaporításából kifolyólag 
a meddőbenii munkák vállalati utón nagy teljesít
mény szavatossággal lesznek foganatosítva.

Természetes, hogy a munkáknak ily körülmé
nyek közötti végrehajtása lényegesen drágább a 
rendes előhaladással megállapított munkával szem
ben, de ha a kitűzött cél s az ezzel elért erkölcsi 
vagy anyagi eredmény ezt feléri, úgy mindenesetre 
célszerű a munkának ily utón való végeztetése.

Angliában, Belgiumban, Franciaországban és 
Németországban számos ily cég létezik, melyek nagy 
sikeredet elérve, anyagi jólétet is biztosítottak ma
guknak, mi minden esetre arra enged következtetni, 
hogy a bányavállalatok igényei is ki lettek elégítve 
és anyagi előnyeiket a meddő munkák vállalkozói 
utón való foganatosításánál megtalálták.

Az ütolsó évben a világ vasiparának mint egyik 
fő szénfogyasztónak gyönge foglalkozásával kar
öltve a néűiet^szénbányászat intenzív munkájában 
szintén némi visszaesés állott be. Ez ösztönözhette 
a német bányavállalkozókat ujabb munkatér kere
sésére s ezzel magyarázható meg ama tény, hogy 
hazánkban, főleg az utolsó hónapokban a német 
bányavállalkozók munkakeresési törekvése megket
tőződött. Sajnos, hogy" eddig hazánkban ilyirányu 
magyar vállalat még nem létesült, mert feltételez
hető, hogy az, ^céltudatos munka mellett, fényesen 
prosperálhatna.*)

N .

*) Mint értesültünk és4«punk mai számának hírrovata 
végén fel is említjük* épen e napokban iktáfta a buda
pesti kir. keresk. és váltótörvényszék cégjegyzékébe az 
első magyar aknamélyitő és bányamunka vállalkozó céget.

A szerk.
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Magyar Siemens - Schuckert - Művek
Igazgatóság Budapesten. ■ villamossági részvénytársaság ■

A Magyar Siemens-Schuckert-Müvek nemcsak 
központi villamos világítási, erőátviteli és vasúti 
telepeket épit, hanem számtal?n különleges, a vil
lamos technikába vágó problémákkal is foglalkozik, 
melyek közül jelen esetben a villamos követfej tő 
gépeket akarjuk megemlíteni.

Gyár P o z s o n y b a n .

A mai bányaüzem gazdaságossága főleg a 
jó gépészeti berendezésen múlik, m ert csakis azzal 
lehet olcsón termelni és az üzemet nehéz körül
mények között is fentartani. Tényleg alig van szá
m ottevő bányánk, mely ne igyekezne különösen az 
utóbbi évek ihindinkább rosszabbodó munkásviszo

nyaitól is szorítva, teljesen a gépi üzemre áttérni. 
Ma már villamosság mozgatja a gépeket és a Ma
gyar Siemens-Schuckert-Müveknek sikerült egyút
tal a bányaüzem legfontosabb és legkényesebb 
feladatát, a fejtést villamos fejtőgépekkel végezni. 
Az általuk gyárto tt villamos közetütő-furó, forgó- 
furók, réselő és hornyológépek könnyűek, kevés 
helyet foglalnak el, ide-odafszállitásuk és felállí
tásuk csak egy ember segédkezését veszi igénybe.

Amellett^ azonban, hogy e gépek könnyűek, ta r
tósak, durva kezeléssel szemben ellenállók, egy
szerű szerkezetűek és mindenféle munkára alkal
masak. Ma m ár a villamos fejtőgépek a legkülön
bözőbb üzemviszonyok között dolgoznak és a gya
korlat tüzpróbáját régen kiáltották. így terjednek 
hatalmas lépésekkel hódítva teret a villamos haj
tású közetfejtőgépek és jelenleg több mint 2000 
drb. van üzemben.
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R Raky-féle mélyfúró r.-t.

A Raky-féle módszer utáni mélyfúrások rendsze
rét Raky Antal találta fel és ezen rendszert a szabadal
mak egész sorával védték meg. Azon készülékek, 
amelyekkel a társaság Magyarországon dolgozik, Raky- 
féle szempontok szerint vannak szerkesztve ugyan, 
mindazonáltal egészen uj modellüek; Raky Antalnak a 
német törzscégből való kiválása óta ugyanis a szerke
zeten többféle változtatást tettek, amelyekkel részben 
tökéletesbbitették, részben pedig arra szolgáltak, hogy 
ezen szerkezeteket a Németországon kívüli hegyviszo
nyokhoz is alkalmazzák.

A Raky-féle társaság furórendszerének lényege a 
gyorsanütő fúrás vizöblögetéssel, esetleg gyémántfurás- 
sal kombinálva. A furókészüléknek elastikus és rugós 
felfüggesztése lehetővé teszi, hogy még tekintélyes mély
ségekben is percenként nagyszámú vésőütést végezhes
sünk, noha a furószerszám (rudazatvéső és nehezékrud) 
ig;m nagy sulyu. A vésőütések számától — mint ez 
köztudomású — függ a fúrás eredménye. Szembetűnő, 
hogy ezen körülmények e rendszernek bizonyos fölé
nyét jelentik a furásgyorsaság tekintetében éppúgy, mint 
kemény és nehéz hegyvidékek legyőzésében.

Az a készülék, amely az utánaengedést van hi
vatva végezni, olyaténképen van szerkesztve, hogy a 
furómester, aki a vésőnek az ütődését mindenkor érzi, 
forgatás közben minden megszakítás nélkül utána
engedhesse.

A Raky-féle furó-gém bármikor minden idővesz
teség nélkül felhasználható száraz- avagy szabadesésü 
fúrásra. Általában ez a rendszer közvetlen öblögetéssel 
dolgozik. Lehet azonban minden további nélkül az ellen
kezőt bekapcsolni, hogy éppúgy, mint más rendszerek
nél, ütővésővel nyerjünk *magpróbát.

Ezek a magpróbák köztudomás szerint nem töké
letesek, mert hosszabb dimensió alig nyerhető, más
részről pedig vésővel mag csakis igen kemény réte

gekből nyerhető, melyet legtöbbnyire nem lehet feltárni 
vonulatuk és esésük miatt.

Hogy kőzetekből kifogástalan mag gyorsan legyen 
kapható, minden egyes furó-gémen körforgókészülék 
van. Ez lehetővé teszi, hogy minden olyan rétegből, 
amelyből a mag nyerhető, folytonosan magot kapjunk 
és pedig a lágyabb rétegekből acélkorona, a keményeb
bekből gyémántkorona utján. Ezen készülékek szerke
zeti részei kitűnőek. Lehetséges az ütéses fúrási rend
szerről a körforgásszerü rendszerre való gyors átmenet. 
Ez utóbbinál az' utánaengedő készülék ugy van meg
szerkesztve, hogy a furókorona mindenféle előidézni 
nem akart nyomástól mentesítve van. Utóbbi időkben 
még egy javítás történt, amelylyel puha agyagból, már- 
gás agyagból, homokrétegekből stb. is kihozhatnak ma
got és pedig ugyanolyan elhelyezéssel, ahogyan a föld 
méhében voltak, sőt az esetleg bennük levő megköve
sedett anyagokat és növénylenyomatokat is.

Látnivaló, hogy nem a vállalat műszaki részén volt, 
ha Magyarországon mindeddig nem mutathat fel pénz
ügyi eredményeket. Ujabb értesülésünk szerint a rend
kivül nehéz äninai mélyfúrások immár jobban haladnak. 
Az egyik furólyuk már 700 méter mélységű és előre- 
láthatólag mihamarabb célt ér. A másik fúrólyukat, 
amelyet — mint bennünket megbízható helyről informál
nak — kovás és tüzköves 45° esésű calovien-ben olyan 
helyen mélyítik, ahol eddigelé egy vállalkozó sem volt 
képes előrehaladni. E helyütt is ezen nagy nehézségek 
dacára is most már kielégitöleg haladnak előre.

A társaság ezenkívül Pécsvárad körül két fúró
lyukat mélyít. Az egyikkel 400 méternél tarl, mig a 
másik, amelyet legközelebb kezdett meg, már 190 mé
ter mélységet ért ej.

Vgy hiszszük és reméljük, hogy a társaság a jö* 
vőben főbb eredményeket fog felmutathatni. Ennekokát 
pedig mi abban látjuk, hogy a társaság vezetésében 
éppen a közelmúltban üdvös változás állott be.

fi teherautomobilok kérdése Magyarországon.
Irta: Reiman Gyula, a „Helios“ részvénytársaság igazgatója.

Mig a nyugat nagy iparos államaiban gépkocsi 
nélkül nemcsak a nagyobb városok, de a nagyobb ipari, 
kereskedelmi és forgalmi vállatatok se képzelhetők el, 
nálunk, sajnos, e tekintetben még a kezdet kezdetén 
vagyunk. Bezzeg külföldön a munkások százezrei jutnak 
kenyérhez a gépkocsi gyárakban; bányák, gyárak, keres
kedőházak hatalmasan fellendülnek termékeiknek és áru
iknak gépkocsin való gyors szállítása által; fürdőket, 
nyaralótelepeket nyitnak meg autóbusz segélyével.

Hogy e kérdés nálunk a gépkocsi javára a köz
felfogásban még el nem dőlt, annak okát nemcsak a 
műszaki téren való általános tájékozatlanságunkban, 
hanem főleg azon néhány helytelen alapon végzett kísér
letben kereshetjük, melyek ugyan az újítások bevezetésé
nek dicsérendő szándékával tétettek, de a gépkocsiknak 
az üzem és helyiviszonyoknak meg nem felelő válasz
tása által, kudarccal kellett hogy végződjenek.

Csak egy esetre akarok ezúttal röviden rámutatni 
gróf Károlyi László káposztásmegyeri tejgazdaságának 
kísérletére, amely a tejtermékeknek a fővárosba gép
kocsival való szállítását célozta.

E kísérlet negativ ere^ménynyel végződött és a 
kudarc oka a gépkocsinak meg nem felelő választásában 
rejlett. A Károlyi uradalom kocsijai ugyanis tulkönnyüek 
voltak teherhordásra, amennyiben közönséges luxus
kocsikat alakítottak át teherszállításra.

Pedig a gépkocsi épen a haszonhajtó üzemeknél 
kitünően bevált és a lóvontatásnál sokkalta olcsóbb, hogy 
jó eredmény biztosítható legyen, legfontosabb a gyárt
mány megválasztása; a gépkocsi typusának és a lóerő
számnak megállapítása másodrendű kérdés, melynek 
megoldása nem okoz különös nehézséget. Annál inkább 
okozhat fejtörést az első kérdés, hogy t. i. számos 
szolgálatkész automobilgyár közül melyiket válasszuk. 
Aki nem ismeri tökéletesen a forgalomban lévő gép
kocsik szerkezeti sajátságait, az egyes typusok jó és 
kevésbbé jó tulajdonságait, teljesítő képességét, megbíz
hatóságát, a gyár alapításától kezdve elért eredményeit, 
az ̂ egyáltalában nem tud eligazodni a márkát illetőleg. 
Mert minden gyár mutat elismerő leveleket, hivatkozik 
versenyeredményekre stb. Erre vonatkozólag irányelvül 
kimondható, hogy csak azon gyár állíthat elő megbíz
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ható teher automobilokat, vagy omnibuszokat, amely 
kizárólag ezek szerkesztésével foglalkozik. Olyan gyár, 
mely luxuskocsikat és teherautomobilokat egyaránt gyárt, 
igazán jó teherautomobilt sohasem fog előállíthatni. 
Mert ezek a gyárak a teherautomobilokat is a luxus
kocsik mintájára építik, csakhogy az alvázat és tenge
lyeket valamivel erősebbre méretezik, holott egy gazda* 
ságos tizemü, kifogástalan teherautomobilnak teljesen 
más szerkesztési elvek alapján kell épülnie, minta luxus
gépeknek.

És valóban, a tapasztalat is azt mutatja, hogy 
valahányszor egy luxuskocsigyárból és egy speciell teher
kocsigyárból kikerült teherautomobilok mérték össze 
erejüket, mindig az utóbbiak lettek a győztesek, így 
üzembiztonság, mint gazdaságosság és tartósság szem
pontjából. A dolgon mit sem változtat az, ha a luxus- 
automobilgyár a teherkocsik gyártására egy második 
gyárat tart üzemben, sőt ez még kedvezőtlenebb, mert 
ennek ^a, második gyárnak bizonyára nincsenek oly 
tökéletéíí szerszámgépei ̂ és begyakorlott, jól fizetett mun
kásai, mint a törzsgyár. Példaképen ott van a Lorraine- 
Dietrich gyár Argenteuil-i gyártelepe, mely — bár a 
törzsgyár igen jó nevű — egyáltalában nem örvend 
népszerűségnek.

A speciálisan teherautomobilokat készítő gyárak 
gépeivel, mint pl. Brillié, Saurer, Delahay, Büssing — 
sohasem jártak rossz tapasztalatok. Hogy hazai példákra 
utaljak, meg kell említenem a Moson-Magyaróvár között 
közlekedő Automobil-omnibusz vállalatot, melyet Süveges 
János lakatosmester tart fenn 2 Büssing-omnibusszal. 
A kocsik több, mint egy éve vannak üzemben, üzem
zavar sohasem fordult' elő és a vállalat a csekély üzem
költségek kö etkeztében szépen jövedelmez.

Érdekes és tanulságos például szolgálnak a Win- 
dics-Graetz Lajos herceg sárospataki uradalmai által 
vásárolt ugyancsak Büssing-féle automttbilvonattal tett 
kísérletek, melyek fényesen bizonyítják a gépkocsiüzem
nek a lóvontatással szemben való gazdaságos és meg
bízható voltát. Ez az áutomobilvonat egy 32 lóerős 6 
tonna hordképességü teherautomobilból és egy hozzája- 
-kap^solható 5 tonna hordképességü függelék kocsiból 
áll, a hasznos megterhelés tehát 11,000 kg tett ki. A 
vonat napi teljesítménye vasabroncSozásu kerekeken 
100 kilométer, gummiabroncsozásu kerekeken átlag 120 
km, volt.

A megejtett kísérletek alapján a Büssing-gépkocsik 
üzeméről az alábbi igen tanulságos üzemköltségszámitást 
lehetett összeállítani, melyből kitűnik, hogy* a rentabili
tás annál nagyobb, illetve az üzemköltségek km.-kint 
annál kisebbek, mennél jobban használatik ki a 
gépkocsi, vagyis mennél nagyobb naponkint meg
tett útja.

Üzemköltségszámitás:
/. Üzemfeltételek

Beszerzés: 1 db. -Büssing-féle 10—11,000 kg. hord
képességü teherautomobil-vonat, mely áll 1 db. 32 lóerős 
5—6000 kg. hasznos teherbírású gépkocsiból tömör gumi
abroncsozással és 1 drb. 500(i kg. hurdképességü függelék- 
kocsiból vasabroncsozással.

Üzemnapok száma az évben : 300.
Napi teljesítmény: 40 km.; illetve 80 km.; illetve 

120 km.

Évi összteljesítmény: 12,000 km.; illetve 24,000 km.; 
illetve 36,000 km.
II. Befektetés:
1 drb Büssing-féle 5—6 tonnás 32 H.

gépkocsi tömör gummiabroncsozással K 28,060.—
1 5 tonnás függelékkocsi vasabroncsozással 3 >500.—

A 11 tonnás Büssing automobilvonatéra 31,560.—
III. Üzemköltségek ha a 40 km. 80 km. 120 km.

gép naponta megtesz
Vezető fizetése évi . . K 2,000.- K 2,000.— K 2,000.—
Benzinfogyasztás 0.6 kg.

1 km.-re; 1 kg. ára
104 fillér . . . . 1,008.— 2,016.— 3,024.—

Kenőanyagok 4 fillér 1
km.-re.................... „ 480.- „ 960.- „ 1,440.—

Karbantartás (biztosí
tás, javítás) 6 fill.
1 km.-re . . . . 720.— 1,440.— 2,160.—

Gummifogyasztás 20 fil
lér 1 k.-mre. 2,400.— 4,800.— „ 7,200.-

Amortizáció a gépkocsi
árából gummik nél
kül (K 24.500); 12
1/2%, illetve 15°/«,
illetve 2C% . . 2,062.— 3,675.— 4,900.—

Amortizáció a függelék-
kocsiból 10% . . . 350.- 350.— 350.—

Kamat, a befektetés
4%-a . . . . 1,260.— 1,260.— 1,260.—

Biztosítás tűz és szava
tosság (baleset, sé
rülés) ellen 2°/°. . * 490.- „ 490.- „ 490. -

Összes évi üzemköltség K 11,770.— K 16,991.— „ 22,824.— 
A megterhelt automobil vonatnak 1 km.-nyi útja kerül, 

ha a kocsi megtesz naponta 40 km.-t; 80 km.-t. 120 km.-t.
96 fillérbe 71 fillérbe 63 fillérbe 

Minthogy a Büssing-féle teherautomobil vonat minden 
útját 1,000 kg. hasznos teherrel teheti meg, de fölvéve, 
hogy utjának csupán felét teszi meg hasznos teherrel, tehát 
a fél útját üresen számítjuk úgy ICO kg.-nak 1 km.-nyire 
való szállítása és az üres kocsinak visszafelé teendő 1 km.- 
nyi útja együtt összesen kerül ^

18 fillérbe 13 fillérbe 11 fillérbe.
Tehát a Büssing-gépkocsi üzeme oly olcsó, hogy 

á benzin és olajfogyásztason kivül, még a kocsi amorti
zációját, biztosítását és a kezelő személyzet fizetését 
is beleértve, 1000 kg.-nak 1 km-re való szállítása csak 
18—11 fillérbe kerül, aszerint, amint a gépkocsi naponta 
40—120 km. utat tesz meg. Az eredmény tehát a Büs- 
sing-gépkocsinál azt mutatja, hogy az üzem a lóvontatás
nál sokszorta olcsóbb. Megjegyzendő, hogy a gépkocsi 
rossz és elhanyagolt utakon járt és még se volt soha 
semmi fennakadása.

Most már elképzelhető, hogy nagyobb üzemü gyára
ink, bányáink százezreket takaríthatnának meg, a gép
kocsival való szállítással. Ezért a legnagyobb mértékben 
dicsérendő a székesfőváros elhatározása, mellyel a sürgős 
építkezések előmozdítására, teherautomobilokat állított a 
téglaszállitás szolgálatába és ezzel oly példát szolgál
tatott, amely automobilizmusunk tejlődésére rendkívül 
előnyös hatást fog gyakorolni. Ha tekintetbe vesszük, 
hogy a többi városi üzem is, mint például a szemét- 
fuvarozás, öntözés, seprés, tűzoltóság stb. gépkocsi 
üzemmé fog nemsokára átalakíttatni, úgy bátran jósol
hatunk a teherautomobiloknak szép karriert a fővárosban.
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x  HflZfll HÍREK
Régi bánya — „Telkibánya.“ Néhai jó Kinizsi 

Pál szép bányabirtoka és városa volt az abaujtorna- 
megyei Telkibánya. Város volt ez a mai falu, jogokkal, 
szabadalmakkal, mint a hajdan dúskáló, most szomorú 
pusztulásnak indult bányavárosaink. Ott van még Telki
bányán a régi nagytemplom, rajta az egykori, örökre 
elmúlt nagyság egyetlen dokumentuma:

„Régen város volt ez helyen, Zsigmond király 
idejében. Két templomok, nagy tőtések. Aranybányák 
és sok ércek. Az mély árok bizonyítja — Bonfinius 
szent irja, de a dúló, rabló csehök, elpusztiták a 
pártütők.“

Akkoriban, amikor még vigan ásták a hegyet, 
még szerencsétlenségek is estenek. így megírja a kró
nikás, hogy:

„Egyik igen gazdag aranybányája a Kánya 
hegyben — a Veresvizi aranybánya, beomlott, 360 
kincsásó bányászt temetve el örökre megmenthetetle- 
nül kövei közé.

Pediglen, ha megszünteték vala az bányászko
dást. egy alkamatossággal igen gazáag arany és 
ezüst bányára találtak volna, igen örültek rajta és 
mindinkább neki édesedvén erősen ásták ugyannyira, 
hogy semmi támaszt és Stömpölt a felettek vafó bol
tozat alá nem hánytanak, hanem csak az arany és 
ezüst ásásának estenek.“

Hogy kipusztult Telkibányából a nemesfémbányá
szat, végkép elszegényedett a város, sőt ezen mivoltából 
is kivetkőzött. Megpróbálkoztak még utóbb más bányá
szati ággal. Ez lett volna a híres „kaolin-bánya“, mely
nek anyagát porcellán-, kőedény- és majolika-gyár 
dolgozta volna fel. A városnak volt hires vastartalmú 
fürdője is, de hát ez mind nem tudott boldogulni. Az 
ősbányászat bealkonyulása óta megszűnt ott az élet s 
Telkibánya aligha lesz még valaha olyan boldog bánya
város, mint Zsigmond király s ura, törökverő jó Kinizsi 
Pál idején.

Egy furcsa nevű „bányatársu la tró l.“ Azért 
tettük macskakörmök közé e „bányatársulatot“, 
m ert nagyon erősködött egy időben azért, hogy 
„bányatársaságnak“ ism ertessék el. De hát ez 
m eghiúsult egy erős judiciummal biró bányakapi
tányunk éleslátásán. A társaság, azaz hogy társulat 
m egelégedett volna ezen ép oly egyszerűen, mint 
feltűnően hangzó elnevezéssel:

„M agyar M ontantársaság“
Ez ugyan névnek, társasági címnek eléggé furcsa 
kis név. Mert ugyan micsoda csodabogár az a 
„Aíű/zta/z“-társaság, amely egy füst alatt mindjárt 
azt is el akarja hitetni magáról, hogy „Magyar“. 
Ellenben keresztüllátott a szitán a fentemlitett 
bányakapitány, akinek első pillantásra szembeötlött 
az az erős akarás, hogy „m agyarénak  is, „montan“- 
nak is akar neveztetni a kérdéses vállalat, főkép 
pedig mindenáron „társaság“ kiván lenni s annak 
tekintetni. Itt kezdődött az az erős vita, amelynek 
vége az lett, hogy a társaság felvette és m egtart
hatta ugyan eredetileg felvett cimét, de megtol- 
dották hivatalosan ugy, hogy nevét illetőleg aligha 
akad párja az országban. H ang/ik pedig ez a név 
a következőkép
„M agyar M ontantársaság cégű bányatársü la t.“

Déry Károly nyugalomban. Tevékeny, munkás fér
fiú vonult nyugalomba Déry Károly kir. tanácsos, a 
Dunagőzhajózási társaság kőszénbányái elárusító hiva
talának igazgatója személyében. A társulatnál eltöl
tött harmincz évi működése után önként szánta el ma
gát arra, hogy megválik állásától, amelynek csak diszt 
szerzett. A társulat bányatermékeinek térfoglalása ha
zánkban, valamint a szomszéd államokban való térhódí
tása Déry Károly nevéhez fűződik. Szoros kapcsolatban 
van személyével a Magyar Bánya- és Kohóvállalatok 
Egyesületének megteremtése is. Élénken résztvett min
dig az Országos Bányászati és Kohászati Egyesület 
működésében is és nagy része van az egyesület szék
helyének Budapestre való áthelyezésében. Derekas mun
kájáért már régen általános rokonszenv és tisztelet 
övezi különösen eredményes munkálkodását. Déry Ká
roly egyénisége bizonyára nem' az, aki most absolut 
pihenésnek adná át magát. Okvetlenül megtalálja műkö
dési körét a hazai bányászat javára.

Gróf Csák/ 'László halála. Gróf Csáky László a 
prakfalvi vas- és acélgyár elnöke — mint értesülünk — 
elhunyt. Fia > volt gróf Csáky Albin volt közoktatásügyi 
miniszter és főrendiházi elnöknek. Az elhunyt gróf rava
talára cjiszes koszorút helyezett a gyárigazgatóság, mely 
testületileg jelenik meg temetésén.

Uj főiskolát'tanársegéd. A pénzügyminisztérium ve
zetésével megbízott m. kir. miniszterelnök Lencsó Vilmos 
okleveles középiskolai tanárt a selmeczbányai m. kir. bá
nyászati és erdészeti főiskolához ideiglenes minőségben 
tanársegéddé nevezte ki..

Hültl JózseLhalála. A magyar bányászat érdemes 
tagja hunyt eT Hültl József személyében f. é. december 
17-én Budapesten, 78 éves korában. Élete utolsó nap
jait nyugalomban töltötte, de a bányászat iránt mindvégig 
meleg érdeklődést tanúsított. Nagyájon a m. kir. és 
társulati bányamüigazgatóság vezetője volt, onnan hívták 
meg a pénzügyminisztériumba osztálytanácsosnak, ahon
nan a selmeci bányaigazgatóság élére került. Selmeci 
működésére leginkább világot vet az, hogy a város 
díszpolgárává választotta. Temetése nagy részvéttel ment 
végbe a kerepesi-uti halottasházból e hó 19-én. Meg
jelentek ott a bányászat kiválóságai, többek közt: gróf 
Teleki Géza, az „0. M. B. és K. E.“ elnöke és Farbaky 
István az 0. M. B. és K. E. képviseletében, Gränzenstein 
Béla nyug. pénzügyi államtitkár, Mály Sándor min. 
tanácsos, a pénzügyminisztérium bányászati osztályának 
főnöke, az osztály élén. Számos koszorút helyeztek a 
ravatalra az „érdemes bányásznak* pénzügyminisztéri
umi kartársai: jelen volt még az elhunyt sok barátja 
és tisztelője. A selmeci bányaigazgatóságot a temetésen 
Kachelmann Farkas bányatanácsos képviselte.

Bányahatósági kinevezések. A pénzügyminisztérium 
vezetésével megbízott m. kir. miniszterelnök Schweiger Jenő 
bányabiztost VIII. fizetési osztályú főbányabiztossá, ifj. 
Girgercsik Géza bányaesküdtet bányabiztossá és Vas János 
végzett jog- és bányamérnökhelyettest bányaesküdté ne
vezte ki.

Kinevézések. A pénzügyminisztérium vezetésével 
megbízott m. kir. miniszterelnök az állami szénbányászat
nál Símkó Gyula és Pap Jusztin m. kir. segédmérnököket 
a VIII. fizetési osztály első fokozatába és Nagy Mihály és
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Sartoris Lajos m. kir. mérnökgyakornokokat a VIII. fize
tési osztály harmadik fokozatába segédmérnökökké ne
vezte ki.

A N ándoraltáró vizmentesitése. A körmöcbányai 
Nándor altáró már szinte köztudatba ment át azon 
nagy áldozatkészségnél fogva, amit a kincstár ennek 
vizmentesitére szánt. Érről most lapunk egy olvasója 
következőket jelenti:

„A Nádor-altárói üzemekre vonatkozólag bátor
kodom említeni, hogy északi bányadalmunkban, a 
Ludovika-aknán kivül, mely ez év folyamán, ezen 
altárónak beható vágata által, a bányavizektől mente
sítetett, az elmúlt hétben a második, vagyis a Mária- 
segits-akna is bekapcsoltatott s ezen aknának feneke 
ez 'idő szerint épen úgy mint a Ludovika-akna, teljesen 
szár&zr Ezáltal azon előnyben részesülünk, hogy fejté
seink, melyek jelenleg' csak az úgynevezett ó-mély 
altárói szintig terjednek, ezen szint alól is 105 m.-nyi 
mélységig lesznek telepíthetők, ha majd a-Mária-segits- 
akna ezen víztelenített része ki lesz takarítva.

A Nándor-altáró tehát mindinkább megfelel 
rendeltetésének s azt hiszem, hogy a kormány által 
engedélyezett gépfurásberendezés létesítése után, 
melyen most már lázasan dolgozunk, rövid 3 vagy
4 év múlva északi bányadalmunknak ez időszerint 
vízben álló, hozzáférhetetlen része és ércdus kőzetei 
fel lesznek tárva 3 a körmöcbányai nemesfémbányá
szat kétségkívül lucrativ üzletté fog válni.

A bányászok egészségügyére nem^ csekély fontos" 
sággal bir, miféle tápszerekhez jui_az"élelemtárakban? 
Az a fokozott gondosság és figyelem, amivel az élelem
tárakban megválogatják a beszerzett élelmiszereket, még 
mindig nem elég, nem egy izben a hangzatos reklám teszi 
elfogadhatóvá a kérdéses élelmi cikket, nem pedig jósága, 
tápereje és tisztasága. Ott vannak pl. a különféle mustá
rok vagy növényi konzervjk, valóságos odúkban, pince- 
helyiségekben „gyártják“. Epen ezért feivjuk fel mi ehelyütt 
a közfigyelmet arra, hogy dr. Mocnik Lajos konzervgyá- 
rostól szerezzék be szükségleteiket az élelemtárak, mert 
legelső sorban is orvos, tehát a modern hygiéae követel
ményeit szigorúan szem előtt tartó, megbízható ember a 
gyárosuk. Mustárja, amelyet francia mintára készít, a 
legjobb és legizletesebb magyar mustár, azonfelül feltét
lenül tiszta és egészséges: Van valódi mustból készült édes 
mustárja, mely a legtökéletesebb eledelizesitő. A magyar 
bányák és kohók bizonyára hazafiasan cselekszenek, ha 
telepeiken a selejtes, rossz és egészségre ártalmas ausztriai 
mustárt kiszorítják egy becsületes magyar orvos elsőrangú 
gyártmányaival.

Uj bányapalota. A Magyar Általános Kőszénbánya 
r.-t. — mint értesülünk — a fővárosi közmunkák taná
csától megvásárolta a Rudolf-rakpart egyik legszebb 
telkét, hogy rajta palotát építsen. A telek az Országház- 
téren az Andrássy-szobor előtt van s ;négy utca szegé
lyezi. Ezt a telektömböt kettéhasitották. A „Mák“ a 
Dunapart felé eső részt vette meg s itt építi fel három 
utcára nyiló négyemeletes palotáját, alighanem Sebes
tyén Géza műépítész terve szerint. Az építéshez, ha az 
időjárás kedvez, már februárban hozzáfognak s 1911. 
május 1-én odaköltözik„ a Magyar Általános az Erzsé- 
bet-tér 19. sz. alatti ócska bérházbó!.

A nyersolaj szállítás díjkedvezménye. Az Or
szágos Iparegyesület a minap tárgyalta a debreceni 
kereskedelmi és iparkamarának és több gyárvállalatnak 
megkeresését, amelyek az egyesület közbenjárását 
kérik, hogy a nyersolaj szállítására december 31-ig 
adott kedvezményes díjtételek január 1-én is hosszab- 
bittassanak meg. Ebben az ügyben az egyesület már

egyizben fölterjesztést intézett a kereskedelemügyi mi
niszterhez, de a miniszter a kérelmet nem találta telje
síthetőnek. Szende Lajos, a Magyar Általános Kőszén
bánya rt. vezérigazgatója, tiltakozott a ráfogás ellen, 
hogy a szénbányák nem termelnének eleget. Ők a szük
ségletet igenis tudják fedezni, miért is a kedvezmény 
további megadása nincs indokolva. Utal arra is, hogy 
ha a szénbányák idegen tüzelő anyagok versenye mel
lett esetleg kénytelenek munkásaik egy részét elbocsá
tani, akkor szénhiány idején igazán képtelenek lesznek 
a szükségletet fedezni. Véleménye szerint a nyersolaj
kedvezmények meghosszabbítása csak pillanatnyi nyere
ség az iparra nézve, de állandó hasznot nem jelent. — 
Hivatkozott arra is, hogy ma a magyar bányáknak tíz
ezer vaggon szenük van eladásra készen, tehát szén
bőséggel állunk szemben, amire még a nyersolaj ver
senyét is rászabadítani nem szabad. Kifogásolja azt is, 
hogy a kormány egy osztrák tüzelőanyagnak adjon 
díjkedvezményeket. Ullmann Adolf szerint tényleg szén
bőség van Magyarországon és a szénbányák teljes mun
káslétszámmal rendelkeznek, úgyhogy a szükségletet 
képesek kielégíteni. Mégis különösen a felső vidéken 
számos vállalat földrajzi fekvésénél fogva kénytelen kül
földi szenet és olajat behozni. Az államvasuttól ma, mi
kor bevételeit kénytelen emelni, nem lehet kívánni, hogy 
a szénszállítás kedvéért tarifáit felforgassa. A tarifaeme
lésnél a vasút a bányákkal szemben méltányosan járt 
el, mikor díjtételeit mindössze 2—4 fillérrel emelte. 
Teljesen objektive meg kell azonban állapítani azt is, 
hogy a szénbányák nem szállították le áraikat oly mér
tékben, amint azt kellett volna. Minthogy számos válla
lat a szénhiány idején nyersolajfütésre berendezkedett, 
ezeket nem lehet most valóságos büntetéssel sújtani. 
Közvetítő javaslatot tesz, hogy az egyesület irjon fel a 
kereskedelemügyi miniszterhez, hogy a nyersolajra adott 
díjkedvezményt hosszabbítsa meg azokra a gyárakra 
nézve, amelyek ez év végéig olajfütésre berendezkedtek. 
Ezt az indítványt el is fogadták.

Réz Mármarosban. A máramarosi fémbánya társulat 
totosbányai Szent Miklós bányájának egyik kutató akná
jában 36 m.-es érc-eret találtak. Átlagosan 6°/o-os réztar
talmat rejt magában a telér, viszont a válaszérc 18°/o-ot. 
A társaság elhatározta, hogy nagyobb ércelőkészitő művet 
létesít modern magas olvasztóval s ő fogja a rezet ki
választani.

A román-szerződés megújítása. A Magyar Vas
művek és Gépgyárak Országos Egyesülete a magyar 
iparra súlyos esetnek tartja, ha az év hátralevő néhány 
napja alatt a románszerződés meg nem ujittatnék. Indo
kolja ezt azzal, hogy a hazai iparnak az a része, mely 
Romániába exportál, illetve amely gyártmányai részére 
meghódította a román-piacot, ezen szállítás lehetőségétől 
el fogna esni. Hazai iparunk ezáltal kimondhatatlan kárt 
szenvedne, amennyiben kiviteli piacunk egy számotte
vővel kevesbednék, pedig már károsodtunk azáltal is, 
hogy a szerb vámháboru, mely már hosszú idő óta fo
lyik, még mindig nem nyert befejezést.

A handlovaí bánya vasutai a Salgótarjáni tulaj
donában. A kereskedelemügyi miniszter november 29-én 
a nyugatmagyarországi kőszénbánya részvénytársaság
nak f. évi november hó 19-én a Salgótarjáni kőszén
bánya részvénytársasággal együttesen hozzá benyújtott 
felterjesztésében tett azon jelentést, hogy a nagybélic- 
privigyei h. é. vasút Koós állomásától Cigel községig, 
továbbá a m. kir. államvasutak Turcsek állomásától 
Handlova községig, valamint a nagybélic—privigyei h. 
é. vasút Privigye állomásából kiindűlólag Szebidrázs 
község érintésével Cigel községig végül Handlova község
től Szklenó község érintésével a m. kir, államvasutak 
Stubnya állomásáig és Handlova, illetve Ujgyarmat község
től Garamkürtös és Kislócsa községek érintésével a 
garamberzence—lévai h. é. vasút Garamszentkereszt
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állomásáig vezetendő szabványos nyomtávú helyi érdekű 
vasútvonalakra előzőleg adott előmunkálati engedélyek 
alapján szerzett összes jogait és vállalt kötelezettségeit 
a Salgótarjáni kőszénbánya részvénytársaság cégre 
ruházta át, tudomásul vette. Egyúttal az előmunkálati 
engedélyek érvényét további egy év tartamára meg
hosszabbította.

Hirek Vajdahunyadról. A vajdahunyadi vasgyá
ron keresztül való átjárást a közönség számára eddig 
szolgalmi jog biztosította, amely 1886 óta telekkönyviig 
is be volt kebelezve. A szolgalmi jogot most a vasgyár 
megváltotta, mert az örökös járás-kelés a vasgyár üze
mét károsan befolyásolta, másrészt veszélyessé is vált 
már a járókelőkre. — Vajdahunyadon a legelső virilista 
a vasgyár 12.772 K adóval.

Uj kísérleti állomás. Mint értesülünk, a kormány 
kísérleti állomást kíván létesíteni bányarobbanások ta
nulmányozására. Ilyen állomások már vannak külföldön 
s most nálunk ezt a kormány iniciativájára és költségére 
vették tervbe. Megjegyezhetjük persze, hogy mint min
den okos dolgot, a válságos politikai helyzet, ennek 
megvalósítását is tartóztatja.

Uj brikettgyár. Magyar brikettgyár r.-t cég alatt 
Budapesten részvénytársaságot alapítottak a berlini J. 
Bossig és Friedländer-Fould cégek. E társaság célja 
vas- és acélhulladékoknak a Rónay-féle szabadalom 
szerint való brikettezése. A Rónay-féle szabadalom tulaj
donosa Rónay Károly, tehetséges magyar hazánkfia, aki 
elsőrendű mérnök. Az ő brikettezési eljárásán alapulnak 
az osztrák sóbányák brikettező gépei is.

A tarackvölgyi bányák. Stahl Mór máramarosszigeti 
lakos tarackvölgyi bányái kitünőeknek bizonyultak az ott 
járt francia geológusok szerint, akikkel sikerült is szerző
dést is kötnie.

Bánya-alapítás német tőkével. Megemlékeztünk 
már vagy két izben arról a „Beözönlő“ német tőkéről, 
mely 80,000 márka alaptőkével erdélyi rézbányák kiak
názására jött létre. Most már meg is alakult az akkor 
jelzett részvénytársaság A. G. zur Gewinnung und Aufar
beitung von Kupfererzen céggel. A vállalat igazgatóságá
nak tagjai Klausner Efraim Charlottenburgban és Brück 
Albert Budapesten.

Uj ólomárugyár. Az Első Magyar Fémtömlőgyár 
r,-t. Pozsony-Ligetfalu igazgatósága elhatározta, hogy 
az ipari célokra szolgáló ólomáruk, nevezetesen csövek 
és lemezek előállítását gyártása körébe felveszi. A szük
séges anyagi eszközöket tőkeemelés utján fogják be
szerezni. E célból az igazgatóság e hó 28-ára rendkívüli 
közgyűlést hivott össze, amely az alaptőkének 600.000 
koronáról 1,000.000 koronára való emelésén kivül az 
alapszabályok megfelelő változtatásáról és Rechnitz 
Béla vezérigazgatónak, valamint Pikier Károly igazgató
nak az igazgatóságba való beválasztásáról fog határozni.

A gépszijak áremelése. A gépszijgyárosok, tekintet
tel a nyersanyag áremelkedésére, a gépszijak árát újabban 
10—12%-kal ismét felemelték.

Az első magyar aknamélyítő és bányamunka
vállalkozó cég. Örömmel értesülünk, hogy Beck Károly 
mérnök, „Beck Károly aknamélyitő és bányamunka
vállalkozó Budapest, IX, Üllől-ut 25“ céggel a buda
pesti kereskedelmi és váltótörvényszéknél cégjegyeztette 
magát és e téren, mint úttörő magyar vállalkozó önálió 
működését megkezdette. Tekintettel hasonló külföldi 
cégek ügyeinek és azok által ‘elvállalt nagyobb bánya
munkák eredményes vezetése körül szerzett bő tapasz
talataira, üdvözöljük, hogy ezeket, mint önálló magyar 
bányamunkavállalkozó a hazai bányászat terén érvénye
síteni fogja.

Külön is felhívjuk olvasóink figyelm ét Eszte- 
gá r Béla gyógyszerész h irdetésére .

Hazánkban bizonyára a legismertebb mélyfúró- 
cégek egyike lesz az „Allgemeine Schürf-Gesellschaft“ 
düsseldorfi cég, amely a német furótársaságok egyik 
legelőkelőbbike. Ottani fúrási eredményei annyira töké
letesek, hogy Viktoria Lünen-ben — mint hallottuk — 
a legnehezebb talajviszonyok közt eszközlendő mély
fúrást, mint feltétlen garanciát nyújtóra, erre a cégre 
bízták. A Bismarck-Hütte viszont egy 600 méteres lejt
akna keresztülvitelével bizta'meg, A céget szolidságán 
és megbízhatóságán kívül sokoldalúsága is ajánlja. Ak
nák, fúrólyukak kiszárítása tekintetében pl. Heyse pro
fesszor tudományos munkájának anyagául kérte el a 
cégtől egy németországi elveszettnek hitt kálisó-bánya 
kiszáritási eljárását. Ami a cég fúrásait illeti, bármily 
hajlású szög alatt horizontálisan és vertikálisan is fúr, a 
mely fúrásaiért feltétlen garanciát is vállal. Fúrógépeinek 
specialis szabádalmai bizonyítják a sikeres fúrási ered
ményeket a legnehezebb kőzetekben is.

X Deutsch Bertalan-féle chamottegyár kálnói tele
peinek kiterjedése egyre nagyobb méreteket ölt. Ez volt 
az első chamottegyár az országban, amely bizony felis
merte azt a kötelességét, hogy a külföldi chamotte tér
hódítását paralizálja. Ez teljes mértékben sikerült is a gyár 
céltudatos vezetőségének. A gyár tűzálló téglái is mind
egyre keresettebbek. A gyártelep ujabb kiépítése most 
van folyamatban.

A merény— binti drótkötélpályát az ismert J. Pohlig 
cégnél renäelte meg a tulajdonos Oberschlesische Eisen
industrie A. G. Gleiwitzban. A drótkötélpálya hossza 4 és 
fél kmr lesz. Építéséhez tavaszszal kezd hozzá Páris Oszkár, 
a Pohlig cég agilis magyarországi vezérképviselője. 
Ehelyütt jegyezzük meg, hogy a kir. áll. kőszénbányák 
petrozsényi kötélpályáját is a Pohlig-cég építette.

Az Esztergom—Szászvári kőszénbánya r.-t. szászvári 
bányatelepén egy akna lemélyítésével a Frölich és Klüpfel 
céget bizta meg.

Pirkner és Székely. A reszelő- és szerszámgyár 
r.-t. e hó 5-^n rendkívüli közgyűlést tartott, amelynek 
egyfcllen tárgya Székely Ignác szerszámnagykereskedő
nek és [Pirkner Konrád gyárigazgatónak az igazgató
ságba való megválasztása volt. Nevezettek előzőleg meg
vették a részvények legnagyobb részét a III. kér. takarék- 
pénztártól, amely ugyanis birtokában volt a reszelő- és 
szerszámgyár rt. részvényeinek. Ezzel részünkről befeiez- 
hetnők a híradást, de ha mégis kiterjeszkedünk egy 
kissé e hir méltatására, teszszük ezt azért, mert nem 
lehet közömbös előttünk az, hogy mennyire sikerül végre 
a reszelő- és szerszámgyártást — ezt az eminens "köz- 
gazdasági tényezőt — Magyarországon meghonosítani, 
mikor milliók vándorolnak a külföldre évenkint reszelők- 
ért, szerszámokért. Számtalan próba történt már e téren, 
de kevés kivétellel minden kísérlet kudarccal végződött, 
elannyira, hogy már úgyszólván elérhetetlennek tartot
tuk e kérdés sikeres megoldását. A legutóbbi időben is 
tönkrement egy olyan vállalat, a melyről azi-hittük, hogy 
örökké fog élni. A reszelő- és szerszámgyár tehát 
Székely és Pirkner kezére került. Székely szerszám- 
nagykereskedő és szakmájában speciálista. Pirkner meg 
acélgyári igazgató. A közvélemény mindkettőjüket feltét
lenül alkalmasaknak tartja arra, hogy fentemlitett mizé
riákon segítsenek. A reszelő- és szerszámgyár életében 
mindig az volt a hiba és azért küzdött annyi zavarral, 
hogy vagy nem volt szakavatott kereskedelmi vezetője, 
vagy pedig a műszaki vezetőség nem állt feladata magas
latán. Fenti két egyén közül az egyik egész életében 
acéllal dolgozott, a másik ugyanazon idő alatt acélból 
készült szerszámoknak — sajnos eddigelé csak külföldi
eknek — szerzett piacot. Őket hivatott egyéneknek 
kénytelenek vagyunk elismerni. Ha tekintetbe vesszük 
még, hogy a gyár berendezése a korszellem maga'slatán 
áll és a két osztály két főművezetőjéül két e szakmában 
megöregedett művezetőt: Schnieáerert (potyilovi reszelő- 
müvek) és Leiámannt (fűrész- és szerszámgyár) szerződ
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tették, akkor minden óvatosságunk mellett is hiszünk 
abban, hogy van valami alapja annak a sokat korpoltált 
hírnek, hogy a Reszelő- és Szerszámgyárra uj, ered
ményes .aera derül.

Német-magyar magnezit r.-t. cimen 600 000 korona 
tőkével vállalat alakult Budapesten (V. kér., Zoltán-utca 6.), 
mely átvette az Ochtina-Sebőki bányatársaság és Sicher- 
mann A. Gy. Kassa melletti magnezit bányáját. Vezérigaz
gatóul Rauscher Józsefet .hívták meg.

Turul mészégető és agyagipar r.-t. cimen 100.000 
korona tőkével vállalat alakult Bánhidán. Igazgatóság: 
Dr. Konkoly-Tege Sándor, Konkoly Imre, Troykó Béla, 
Fischer Artur és Nobel Adolf.

K  KÜLFÖLDI HÍREK

Jápánország szénpiaca. Évi széntermelése 13 mil
lió tonnát meghalad, ennek közel 60°/o-át vagyis 7 mil
lión felül Kiushuban termelik ki. Kiushu termelésének 
több mint 35%-át, vagyis közel 2 5 millió tonnát Singa- 
poreba és északra exporlálják. A japán széntermelés 
irányítja Kelet szénpiacát. Japánország főbb szénbánya 
helyei Kiushun kivül Kiao, Hokkaido, Miike, Kaiping és 
Fushun. Utóbbi helyen jelenleg 2000 tonnát termelnek 
naponként, de a délmandzsuriai vasúttársaság a terme
lésnek fokozását tervezi napi 5000 tonnáig, ami 1912-től 
kezdve évi 1*8 millió tonnát fog kitenni. Ezen kivül 
nyitottak bányákat Oyama és Tagoban is. A társaság 
saját használatra 300.000 tonnát fogyaszt, a rejides fo
gyasztóknak 350.000 tonna jut, a^fenmasadó 1*15 millió 
tonna idegen piacra kerül. Ezeket ~az adatokat Colliery 
Guardian londoni levelezője közli Honkongból, akinek 
jelentése szerint Fushun széntermelési költsége cseké
lyebb s Kaiping-szén és még inkább a Kiushu-szén 
termelési költségénél. A külföldön tehát Fushun szénnek 
van jelenleg legjobb piaca.

Az európai szénbányák baleseteiről („Review of 
coaal mine accidents in Europe“) könyvet tfílolt ki a 
britt királyi bányászati bizottság, amely a The Eng. and 
Min. Journ. közlése szerint bőségesen illusztrálva, igen 
értékes gyakorlati kézikönyv s nemcsak sok hasznos 
tudnivalót foglal magában a bányabeli balesetek és azok 
megakadályozása felől, hanem számos angol és európai 
főbb szénbányamüvet is ösmertet, a'Bizottmány három 
tagjának — akik a könyvet irták — személyes bánya
vizsgálatai alapján.

Svédország kereskedelmi összeköttetése Ang
liával. A svéd kereskedelmi kamara kérdezvén a britt 
gyárosokat és kereskedőket, miért nem terjesztik ki 
kereskedelmi összeköttetéseiket Svédországgal, a The 
Mining Journal megállapítja a tényt, hogy aránylag "ke
vés angol cég küldi utazóját ide, holott németország 
utazók bőségesen vannak ott, A svéd kereskedelmi 
kamara (5. Lloyd’s Avenne, London E. C.), amelynek a 
svéd király a védnöke, számos osztályból áll, az angol
svéd kereskedelmi összeköttetés létesítésének a meg
könnyítésére egy hiteltudakozó osztálya szolgál, mely
nek segélyével a tagok érdekei biztosíttatnak. Újabban 
egy értesitő ágazattal is bővült a kamara, amely a 
tagokat a kereskedelem részleteiről és uj piacról stb. 
tájékoztatja.

Sztrájkok. Sydney, december 8. Minden közvetítő 
kísérlet sikertelen maradt, Wrigt érsek könyörgést bo

csátott ki azzal az imádsággal, hogy az igazságos meg
egyezés mielőbb létrejöhessen. A „Strike Congress“ 
megfontolás tárgyává teszi a „Labour Party“ telepítési 
javaslatát. A kormány ezidő szerint semmit sem tesz. 
Amennyiben a szénterhelő munkások a „Strike Congress“ 
határozatának, hogy t. i. engedjék meg az Unió embe
reinek a japán szén kezelését a „Palermo“ hajón, ellen
szegülnek — társaság közhírré tette, hogy ha a munkát 
délig meg nem kezdik, saját embereit fogja alkalma
zásba venni erre a célra, — A sydney-i húskonzerv tár
saság szerdán becsukja boltjait.

Melbourne, november 30. A munkaadók vissza- 
utasitották a húsvágók béremelési követeléseit, minek 
következtében a victoriai husexport-kereskedelmet bénu
lás fenyegeti.

St: Paul tMinnesota), december 2. Vasúti sztrájk 
következtében minden északnyugati ipar szenved az 
amerikai Egyesült Államokban. Körülbelül 20,000 váltó
állító szüntette be a munkát* A sztrájk több napi foly
tatása még több ezer munkást fog elvonni a szolgálat
tól. — Minneapolisban négy nagy malmot bezártak és 
éhséget jövendölnek. A sztrájk hatását legkomolyabban 
érzik Montanában, a nagykiterjedésü rézbányák és ol
vasztómüvek középpontjában. Az ércszállitás szünetel 
és a bányákat állítólag beszüntetik. A vasutak ma Chi
cagóból és más vidékekről sztrájktörőket hoznak. (The 
Mining Journal 1909. dec. 4.)

Az északamerikai Egyesült Államok rézkivite
léről a newyorki fémbeváltó hivatal jelenti, hogy az 
exportált középtermények és rézércek mennyisége finom 
rézre redukálva tonnákban (2240 font) kitett az 1905. 
évben — 239.863, az 1906. évben — 205.470, az 1907. 
évben — 228.836, az 1908. évben — 290.243 és az 1909. 
évben november hó végéig (11 hónap — 273.403 ton
nát. Ebben nincsenek beleszámítva a Britt-Északameri- 
kába és Mexikóba küldött hajószállitmányok, valamint a 
rézkénegek sem.

Mexikó uj bányatörvénye a szenátus asztalán 
fekszik. The Eng. and. Min. Journ. november, 21-éről 
jelenti, hogy Cacho szenátor a törvény számos rendel
kezése ellen nyilatkozott, de leszavazták. A javaslat 
fölött szakaszról-szakaszra szavaztak és minden való
színűség szerint be fogják cikkelyezni.

SZERKESZTŐI ÜZEMETEK.
M . J , . /  . . ö Arad. Mem szüntettük meg a 

támadást, mert nem is támadtuk azt a nagy vállalatot. Mi 
igenis szóvá tettük a tervezett tőkeemelés módját és ki
fogásolván az eljárást, nézetünknek leplezetlenül adtunk 
kifejezést. De ezzel távolról sem támadtuk magát a vál
lalatot, sőt ismételten elismertük kitűnő műszaki vezetését 
és hangsúlyoztuk, hogy a vállalat mily főfontosságu ténye
zője hazánk vasiparának. Kifogásoltuk indokoltan az igaz
gatóság eljárását, ezt tenni fogjuk, ha a tőkeemelés a ter
vezett módon ismét előterjesztetnék, de eszünk ágába nem 
fogna jutni, magát a vállalatot támadni.

T . r J . . .  s, Kocsád. Díjtalanul tesszük. De csak 
azokról a külföldi cégekről nyilatkozunk, a melyekkel köz
vetlen személyes összeköttetésben állunk. A nevezetes 
mérnök cime: Paris, 147, Kne Taitbont. — De az n cél* 
jából és az On érdekében sokkal inkább ajánljuk Önnek 
a Baneth and Co londoni céget, a melynek Párisban is van 
fióküzlete és ilyes közvetítésekre különösen ajánlható.

B . . J . . Budapest. Szívesen „ e m lé k e z ü n k  régi
ekről Ezekről irni Ön mindenesetre a legilletékesebb, 
hiszen 1868-ban Ön ringatta a minisztériumban a bölcsőt. 
Nagy érdeklődéssel várjuk tanulmányát.

H . M . , Varasd. Köszönjük szives értesítését. 
Mi azt az urat jó vezető álláshoz juttattuk. „A karaván 
halad

V . . J . . , Budapest. Szinte hihetetlennek tart
juk. A zágrábi bányakapitányság ellen kaptunk ugyan
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már különösen az utóbbi időkben más oldalról is pana
szokat, de az Ön panasza oly életbevágó, hogy az ügy 
érdekében tartjuk a közlését elhalasztani. Várjuk meg 
a kért vizsgálat eredményét. Ha ez meglesz, szíveskedjék 
rendelkezésünkre bocsátani az összes iratokat és már most 
kijelenthetjük, hogy a legterjedelmesebb előadásnak is 
helyt fogunk adni féltve, hogy igaza van.

B . . Ö . /z, Técsö. Szívesen szolgálunk felvilágo
sítással, de a részvények értékére nem nyilatkozunk. Ilyes 
felvilágosítások, amik különben nem is felvilágosítások, nem 
tartoznak hatáskörünkbe. Mert egészen más, felvilágosítást 
adni arról, hogy valamely bányavállalat műszaki vezetése 
a technikai haladás színvonalán áll-e és egészen más az 
illető bányavállalat részvényeit értékelni. Ha ön e miatt 
hézagosnak mondja kimerítő levelünket, sajnáljuk, de állás
pontunktól nem térünk el.

E . . k. B * . t. Zs. bó. Karácsonyi számunk rop
pant előkészületei miatt képtelenek voltunk. Ha érdekli 
még, tessék jelezni. Egyébként mindenkor készséggel.

|  Aranybányaüzemnél kedvező feltételek mel-

Ilett több megbízható és kifogástalan előéletű bá- 
nyafelőr és felvigyázó alkalmazást nyerhet.

Bizonyitványmásolatokkal felszerelt pá
lyázatok a Rudai 12 Apostol Bányatársulat-hoz, 
Brád, (Hunyad vm.) intézendok. (b. 2 4 4 /5 1 - 5 2 )Perfektiós-csapok5agyifvékonyüfo:

ljadékok számára, vas-, réz-, bronz, antimon- 
olomban stb.
Különlegesség. — Tömeges-termelés.
Tessék csak a tartalmasabb árjegyzéket kérni 

a csapok, szellentyük. gőzgép-felszerelések bármely fajtájáról, vala- 
_  _  mint lóg- éz vizi-szivattyukról. — —
Armaturen* und Pumpenfabrik K e l l e r  & Co., Chemnitz b.
(B. 250/51-52)

c \Richard Voticky
KLADNO (C se h o r szá g )

r p ^ i-----------1 S z á l l í t s  '

l banya-bőröltönyöket |
Bányász részére nélkülözhetetlen. r

Kaktár mindenféle műszaki célokra szolgáló bőr- 
nemüekből. Bőrhajtószijak gyártása gyárüzemek 
(B, 2 2 3 145) részére. JJJ

Orenstein és Koppel
I P A R V A S U T A K  G Y Á R A  B U D A P E S T .  

Iroda: Gyár:

VI., Andrássy-ut 102. Pusztaszentlörinci nyaraló

I
Kotrógépek, bányakocsik, billenőko
csik, forditókorongok gyártása. Bá- 

nyasinek, kerékpárok, csapágyak 
::: szállítása.

M intaárjegyzék ingyen és bérm entve
(B. 10/4/II.) I

882/E. 1909. sz

Árverési hirdetmény.
>

Dobsina r. t. város zárt ajánlatokkal egy
bekötött nyilvános szóbeli árverés utján elad 
az" 191C—1912 a három egymásután követ
kező évre évenként 50.000 q, azaz ötvenezer 
m étermázsa vaércet helyt a város tulajdonát 
képező steinbergi, bingarteni és m aszörteri 
bányamezőkön.

A kikiáltási ár 70 fillér, azaz: hetven 
fillér métermázsánként.

A bánatpénz 300 korona.
A szállítás az 1910— 1912. évek folyamán 

havonként, lehetőleg egyenlő részletekben 
történik.

Az árverés határnapja 1909. évi decem
ber hó 29. napjának d. e. 10 órára a hely
beli városházán tűzetik ki, mely határnapig a 
bánatpénzzel ellátott Írásbeli zárt ajánlatok 
is elfogadtatnak.

A részletes feltételek a hivatalos ór.ák 
alatt a városi b. mérnöki hivatalban bárm i
kor m egtekinthetők.

Dobsina, 1909. évi november hó 27-én.

(B. 243/51-52)

Dr. Langhoffer
polgármester.

^  agy óbb bányavállalatnál egy föaknászi 
és egy aknászi állás azonnal betol- ^  

^  tendő. Románul tudó pályázók ajánlataikat ^  

^  eddigi működésűk és fizetési igényeik ^  

megjelölésével „Bánya 1804“ jeligére 

Jj| Blockner J. hirdetési irodájához, Budapest. ^  

IV., Sütő-utca 6. nyújtsák be.

Ruggyanta és acélbélyegzők.
Pecsétnyomók, szá- 
mozógépek stb. leg
jobb kivitelben ké

szíti

Geduldiger H.
vésnök

B U D A P E S T .  
VI., Váci-körut 17.

(9
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„STANDARD“
műszaki kereskedelmi részvénytársaság

ezelőtt

Pick és W interstein ■ Kuschnitzky és Grünhut
császári és királyi udvari szállitók 

Központ: Főüzletek:

Budapest Wien Prága. pium“ fa£rass,>
VI. kér., Teréz-körut 21. sz. b Z t . - P é t e r V a r

Sürgönyeim: PIOREENIT.

A bányaüzemek
szüks0gl”eti körébe eső mindennemű

műszaki cikkek nagykereskedése.
Olajok, szerszámok, csigasorok, emelőgépek,  
ruggyantaáruk, bányászlámpák, bányaöltönyök,

speciális báhyacsákányok

Hajtószíjak

Tömítések vetések díjtalanul

„GREEMIT“
a legjobb tömitőlemez.

(B 267/57/52)

Kérje árjegyzékünket és díjta

lan személyes látogatásunkat!
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=i DRÄGER

MENTO- 
készüléke

bányák és tűzo ltók  szám ára.
Német birodalmi és osztrák szab.>

Arany érem St. Lous 1904, ^ if f í íS tT ^  m'nt ^200 készülék
Lüttich 1905. forgalomban.

Dräger Oxigén tartánya ujra-töltésre legalkalmasabb.
Dräger Pulmotorja. Automatikus oxigénfejlesztő 

gépe mesterséges légzésre.
Dräger Hordágya friss levegő sisakkal.
Dräger Magas töltőszivattyuja komprimált oxigén

részére.
Dräger Villamos bányalámpája 12 órai világítás 

céljaira Vh N. K. lámpával.
Dräger Villamos sisaklámpája három órai világításra.
Dräger Záró ventilje acélkorongokra.

Költségvetés és árjegyzék ingyen és bérmentve,

Drägerwerk R. I.
I  í l f l P P k  Modern mentőkészülékek különle- 
LllUCtK« gességi gyára. ji^-^e=h ■—

| Képviselő kerestetik. |i .  191/51-52. II.)
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Gies-
9

iT ávbeszélő:

14-82 és 87-16.
'•> □□□□□□□□□□□□□□□□□□

Táviratcím:
„QÜILLERCJME 

BUDAPEST TELEFON“

F E L T E N  * G U IL L E A U M E
kábel-, sodrony- és sodronykötél - gyár részvény-társaság

Budapest, V., Vizafogó 1460.
r

Ólomkábelek
gyenge- és erősáramhoz, min
den célra és minden kivitelben.

Szerelvények. WC

Vil lany v i l á g í t á s i  
v e z e t é k e k

szigorúan a ,,Magyar mérnök- és 
építész - egylet“ szabványai szerint.

Okonitvezefékek eredeti védett kivitelben.

Sodronykötelek
szabadalmazott zárt- és spirális-szerkezetben légpályákhoz, továbbá minden 

szerkezetben bányacélokra, siklókhoz stb., stb.

Eléktrolytikus :: 
vörösrézhuzalok
csupaszon és ónozottán, munkavezetékek stb.

Ö bs Árajanlattal szívesen szolgálunk, bb
(B 261,51 j52)

S ő t .
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I Roessemann és Kühnetnann
■ Budapest, VI., Váci-ut 113—115. ■

Keskenyvágányu
szállítóberendezések bányák számára

m m m  m n o o o o «

Szab. görgös-csapágyak és kenőhüvelyes, göresapágyas kerékpárok.

a  v i l á g h í r ű  LÜBECKI KOTRÓGÉPGYÁR vezérképviselete

M agyarország és Ausztria részére.

Száraz- és vizikotrók Vételre és bérbe!
(B. 272/01—52)

Vágányok,

forditókorongok,

kerekek,

felvonók.

Bányacsillék,

fiiggővasutak,

sodronykötél
pályák,

mozdonyok.


