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A  háború előtti Magyarország Európa egyik legfontosabb bánya- 
cermelő országa volt. A  trianoni békében elvesztettük vasérckészletünk 
861%-át, szénkészletünk kalóriában számított 50% -át és úgyszólván ösz- 
szes többi bányatermékünket. Mindez mérhetetlenül sújtja közgazdasá

1 J e g y z e t :  1933 szeptember havában v i t é z  G ö m b ö s  G y u l a  miniszter« 
elnök úr felszólított, hogy a Csonkamagyarországon várható bányászati nyersanyagok 
felkutatása ügyében sürgősen részletes memorandumot terjesszek a kormány elé. Ugyan« 
csak a kormányelnők úr felkérésére, annak anyagát a kutatások propagálása végett a 
T ESZ , Nemzeti Munkahetének keretében rendezett Mérnőkkongresszuson 1933, nov. hó 
13-án tartott ülésén bemutattam. Arra való tekintettel, hogy e memorandum tárgya a leg
szorosabb kapcsolatban áll a m. kir. Földtani Intézet gyakorlati irányú működésével 
és annak mintegy programja, szükségesnek tartottam azt Évi Jelentésünkben közre
adni. L ó c z y  L a j o s  dr.
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gunkat. Éppen nagyfokú izoláltságunk, valamint a mai súlyos pénzügyi 
és gazdasági helyzet teszik aktuálissá, hogy behatóan foglalkozzunk 
azokkal a problémákkal, amelyeknek sikeres megoldása az államnak új 
bevételi forrásokat teremthetne. Ezek között első helyen áll a bánya
geológiai kutatásoknak erőteljes ütemben való folytatása.

Csonkamagyarország földjének geológiai kutatását 1867 óta első
sorban a m. kir. Földtani Intézet végzi. Kívüle főleg az egyetemek 
végeznek geológiai felvételeket, míg a nagy bányavállalatok a gyakor
lati szempontból fontosnak Ígérkező területeket bányászatilag kutatják 
át. Közvetve résztvesznek azonban a kutatásokban a magánosok is, akik 
geológusaink munkáját fontos bejelentésekkel támogatják.

Szénbányavállalataink érdeme főleg, hogy a világháború befejezése 
óta országunkban több új, eddig még kevéssé, vagy nem ismert szén- 
területet fúrtak meg, amelyekkel együtt most már szénkészletünk össze
sen kerek számban 1700 millió tonnára tehető. A  magántőke tárta fel 
alumínium-érceink nagy részét is. A  monopóliumok kutatását viszont 
maga a kincstár tartotta fenn magának.

A pénzügyi bányászati osztály vezetőjének, d r. B ö h m  F e r e n c  
miniszteri tanácsos úr megértő elhatározásának az eredménye, hogy a 
kincstár felismervén a bányakutatások nagy fontosságát, évenként jelen
tős összegeket fordít a geológiai kutatásokra és mélyfúrásokra. A  Föld
tani Intézet kitűnő szakemberekből álló gárdájával évről-évre előre meg
állapított és a Pénzügyminisztériumtól jóváhagyott tervezet alapján 
végzi a geológiai felvételeket, amelyek ma a petróleumra, földigázra, 
sóra, bauxitra, sőt az aranyra és a vasércekre is kiterjednek.

A szén és tőzeg.

A szén ma hazánk legfontosabb bányakincse, amelynek termelése 
az utolsó öt évben átlag 31.000 munkást foglalkoztatott és évente kerek 
számban 7 millió tonnát eredményezett 130 millió pengő értékben.

Történelmi Magyarország szénkészletét P a p p  K á r o l y  1910-ben 
14 1 millió tonna kőszénre, 1443 miihó tonna jobb minőségű barnaszénre 
és 133 millió tonna gyenge minőségű barnaszénre és lignitre, vagyis ösz- 
szesen 17 17  millió tonnára becsülte. Az ország megcsonkítása következ
tében P a p p  becslése szerint 1072 millió tonna szénkészletet vesztettünk 
el, amelynek leszámításával 645 miihó tonna maradt volna a mai 
Magyarország területén. Legnagyobb csapást széngazdaságunkra a zsil- 
völgyi medence 500 miihó tonna jól kokszolható és gázosítható 6000 
kalóriás fűtőértékű szenének elvesztése mérte.
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A világháborút követő nagy szén-ínségben beható szénkutatás in
dult meg az országban, amelynek eredményeképen kitűnt, hogy Csonka- 
magyarország szénkészlete jóval több, mint amennyinek azt P a p p 
1910-ben becsülte. A kutatások különösen a Bükk hegység és Mátra 
hegység aljában, valamint Borsodban nem remélt barnaszén és lignittele
pek megállapításával jártak.

Hazánk szénkészletének újabb felbecsülését a „Széngazdasági Tárca
közi Bizottság“-gal karöltve a m. kir. Földtani Intézet geológusai végez
ték 1923-tól 1931-ig terjedő időben. Különböző akadályok miatt azon
ban a munka sajnos a mai napig sem fejeződött be teljesen. E kutatások 
nyomán kiderült, hogy a Mecsek pécsi szénvidékén a P a p p  becsülte 
100 millió tonnával szemben V a d á s z  E l e m é r  megállapításai szerint
209.240.000 torma liász kőszenünk van. A borsodi szénterületen viszont 
S e h r  é t e r  Z o l t á n  adatai szerint P a p p  150 millió tonnájával szem
ben 347 millió tonna a barnaszén készlet. A  legnagyobb meglepetése
ket azonban a Mátra és a Bükkalja hozták, ahol P á 1 f  y becslése szerint 
az új fúrások alapján újabb 776 millió tonna lignitet tártak fel.

Ezzel szemben azonban R o z l o z s n i k  P á l  kimutatta, hogy 
Tatabánya vidékén ma már 95 millió tonnával kisebb a barnaszén kész
let, mint azt P a p p  számította.

Ha fentiekhez még hozzászámítjuk az újabban Bicske melletti 
Németegyházán megfúrt 40 millió tonna eocén barnaszenet és a V ár
palotán feltárt, t e l e g d i  R o t h  K á r o l y t ó l  100 millió tonnára be
csült barnaszenet, úgy Csonkamagyarország összes szénkészletét a Földtani 
Intézet becslése alapján 1704 millió tonnára tehetjük, amely mennyiség 
megközelíti Nagymagyarországnak, P a p p  becsülte, 17 17  millió tonna 
szénkészletét, azzal a különbséggel, hogy az újonnan felfedezett szenek 
nagyobbára gyenge minőségű barnaszenek és lignitek.

Sajnos, nincs sok reménységünk arra, hogy Hazánk földjén a zsil- 
völgyi szeneink pótlására alkalmas, jól kokszolható és gázosítható szene
ket találjunk. Bitumenben gazdag és ezért olaj-nyerésre rentábilisan al
kalmas ú. n. svél-szenünk is csak kevés van. (Jásd és Szapár vidékén kb.
600.000 tonna.)

Petróleum és földigáz.

A  Földtani Intézetnek ma egyik legfontosabb feladata a földigáz és 
a petróleum-kutatásoknak erőteljes folytatása. Fliszen nemcsak nemzet- 
védelmi szempontból, hanem mezőgazdaságunk és iparunk felvirágozta
tása érdekében is szükséges, hogy hazánk földjén szénhidrogéneket ter
meljünk.
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Csonkamagyar országon megvannak a komoly geológiai előfeltéte
lek arra, hogy produktív földigáz és petróleum-területek feltárását 
remélhessük. A  magyar medence-rendszert ugyanis a mezozoikumban és 
a harmadkorban többízben elöntötte részben vagy egészben a tenger, 
úgyhogy az egykori partvidéki lagúnákban és öblökben a szénhidrogé
nek organikus eredetű nyersanyagai lerakodhattak. Oly dús eredmé
nyeket, mint amilyeneket a romániai vagy a texasi petróleum-mezők 
nyújtottak, természetesen nem várhatunk azonban valószínű, hogy in
tenzív kutatás árán találunk az eghelli és gödingi olajmezőkhöz hasonló 
előfordulásokat.

E reményeinket nagymértékben támogatják azok a petróleum-szi
várgások és olajnyomok, amelyek az Alföld északi peremén Nagybátony, 
Recsk, Párád, Bogács és Tárd vidékén, valamint lent délen Harkány- 
fiirdőn ismeretesek. Ezenkívül Dél-Zalával szemben, a határról alig né
hány km-nyire fekvő iMuraközben kis petróleum-terület van, amely az 
utóbbi tíz évben cca 780 vagon nehéz olajat termelt.

Földigáz utáni kutatásaink már sokkal kedvezőbbek. Hiszen földi
gáz sokhelyütt van az Alföldön, sőt Somogybán és Tolnában is. Szá
mos artézi kutunkból ma kisebb-nagyobb mennyiségű földigáz tör elő, 
amelyet sok helyen felfognak és házi célokra: úgymint világításra, fű
tésre fel is használnak. Jóval nagyobb jelentőségűek azonban a kincstár 
tiszántúli mélyfúrásai, amelyek egyenként kb. napi 3000 m3 földigázt 
termelnek. Debrecenben és Hajdúszoboszlón a földigázt ma már világítási 
célokra, illetve villamos energia előállítására használják fel.

Ma már túlhaladottnak mondható az a felfogás, amely szénhidro
généi nk anyakőzetének a miocén slírt tekintette. Tiszántúli mélyfúrá
saink, köztük az Alföld félig kristályos kőzetű szikla-fenekébe lehatoló 
2032 m mély II. hajduszoboszlói gázkút, továbbá a bükkhegységi és a 
budapestvidéki rétegtani kutatások, valamint a szomszédos országokban 
végzett olajkutatások geológiai tanulságai ma már beigazolták, hogy az 
olaj és a gáz a paleogén, vagy a még ennél is idősebb képződmények
tő l származik.

A szénhidrogének anyakőzetéül szolgálhatnak hazánkban elsősorban 
az oligocénkori halpalák és a sós kiscelli agyagok. A  jásdi 50% bitu
ment tartalmazó oligocénkori piropisszit is erre vall. Ezenkívül különö
sen az Alföld északi részén az eocén foraminiferás mészkövekre, a kréta- 
flisre, sőt a bitumenes karbon mészkövekre és palákra is gondolhatunk. 
A  Dunántúlon viszont az alsómiocénen és oligocénen kívül az olaj anya
kőzetét inkább az alsórétakori fekete meszekben és a triászkori lemezes 
mészkövekben kell keresnünk, mivel mindkettő rendkívül bitumenes.
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Alkalmas rezervoár kőzeteink és az azokat elzáró agyagos képződ
ményeink ugyancsak vannak. Különösen a felső-oligocénkori homok
képződmények, melyek a felszínnel szemben többhelyütt medíterráni slír 
vagy pliocén agyagokkal jól zártak, jól raktározhatják a szénhidrogéneket.

A hegyszerkezet is alkalmasnak látszik néhol az akkumulációkra, 
bár regionális jellegű típusos redőzést alföldeink mélyén aligha várba* 
tunk. Nem annyira brahiantiklinálisokat és brahiszinklinálisokat, mint 
inkább a peremrészi és mélybeni törésekkel kapcsolatos, áttolódott 
asszimetrikus redőket és flexúra-alakulatokat lehet feltételeznünk alföl
déinek mélyén, amelyek szerencsés esetben produktív szénhidrogéneket is 
tartalmazhatnak.

Az alföldi és dunántúli szénhidrogénkutatások megindítása nagy
nevű elődöm, néhai B ö c k h H u g ó  nevéhez fűződik, aki elsősorban az 
Alföld közepén kezdte meg a kutatásokat.

Véleményem szerint, az egykori paleogénkori tengerek és száraz
földek elosztása után ítélve, a petróleumot főképen északon a Mátra és 
Bükk aljában, délen pedig a Dráva mentén, Zala-, Somogy- és Baranya 
megyék déli részében kell keresnünk. Javaslatomra ez évben a pénzügyi 
kormány elrendelte, hogy az óhármadkori tengerek egykori partjai 
mentén, a Mátra és Bükk aljában kutassunk. Ezévi felvételeink máris 
jelentős eredményekkel jártak, amennyiben Sály vidékén újabb fontos 
olajnyomokra bukkantunk.

Az idei nyáron a Dunántúlon az amerikai European Gas & Elec
tric Co. is megkezdte kutatásait, amely társasággal pénzügyi kormányunk 
szerződést kötött a szénhidrogének felkutatása és kiaknázása céljából.

A Főváros megbízásából Budapest környékén a Földtani Intézet 
végez geológiai kutatásokat földigázra, miután több pestkörnyéki artézi- 
kút jelentős gázömlést eredményezett.

A  fiatal üledékekkel vastagon feltöltött Alföldünkön azonban a geoló
giai kutatások magukban véve nem elegendők. Éppen ezért a költséges 
fúrások helyeinek kitűzése előtt szükség van arra is, hogy a szóbanforgó te
rületet különféle geofizikai módszerekkel tüzetesen megvizsgáljuk. A lkal
mazzuk a br. E ö t v ö s-féle torziós-ingaméréseket, amelyekkel a nehézségi 
erő regionális eltérései százmilliomod-résznyi pontossággal mutathatók ki, s 
így a mélyben elhelyezkedő képződmények sűrűségi viszonyairól nyer
hetünk felvilágosítást. Azonban a kimutatott maximumok és minimu
mok minéműségének megvilágítása céljából a magnetikus és szeizmikus 
módszerek alkalmazására is sok esetben szükség lesz a jövőben. Meg
jegyzem, hogy a hordalékokkal ugyancsak vastagon feltöltött Missisippi 
medencében az E ö t v ö s-féle inga-mérés és a szeizmikus reflexiós mód-
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szer együttes alkalmazásával kitűnő eredményeket érnek el a petróleum
társaságok.

A geofizikai vizsgálatok eredményeit ma már úgyszólván mindenütt 
a geológusok interpretálják. A gyakorlati érdekekre való tekintettel ép
pen ezért kívánatos volna, hogy a jövőben a geológiai és geofizikai inté
zet közt nálunk is szorosabb kapcsolat fejlődjék ki.

A cél elérését azonban csak a beható fúrási tevékenység biztosít
hatja. H a körültekintünk, azt tapasztaljuk, hogy a háború befejezése 
után a szomszéd államokban is lázas kutatás indult meg a szénhidrogének 
után. Így az újabb kutatások eredményeként Románia petróleum-terme
lése az 19 21. évi 1.2 millió tonnáról 1931-ben 6.6 millió tonnára emel
kedett. A  csehek a még általunk felfedezett egbelli petróleum-mezőn 385 
újabb fúrást létesítettek, aminek eredménye az volt, hogy Csehország 
petróleum-termelése ma már évi 14.000 vagonra rúg. Horvátországban 
a békekötés óta kb. 36.000 folyómétert fúrtak, aminek eredményeként a 
már általunk feltárt Muraközben kb. 800 vagon petróleumot termel
tek és az ugyancsak általunk felfedezett bujavicai gázmezőn 1.5 milliárd 
m3 földigáz-mennyiséget tártak fel. Lengyelországban a kutatások a 
Stryj-daszavai gazdag földigáz-mezők feltárásához vezettek. Ausztriá
ban a háború óta összesen 26.000 folyómétert fúrtak. Az eredmény itt 
sem maradt el, miután Oberlaanál gazdag földigáz-mezőt, Zistersdorfnál 
pedig produktív nyersolajat találtak.

Ezzel szemben Csonkamagyarországon eddig csupán nyolc 1000-nél 
mélyebb fúrást mélyesztettek, amelyek közül a karcagi, debreceni és 
hajduszoboszlói kincstári mélyfúrások már felhasználható mennyiségű 
földigázt is termelnek.

Hogy kutatásaink mielőbb meghozzák az eredményt, szaporítani 
kell a fúrások számát és gyorsítani kell a fúrási tevékenységet. 
Állandóan legalább 5— 6 fúrógarnitúrát, köztük néhány Rotary rendsze
rűt is üzemben kellene tartani.

Annyi bizonyos, hogy a magyar petróleum és földigáz feltárása 
nem lesz könnyű feladat és az első produktív kutak feltárásáig nehéz 
munkát kell végeznünk, de siker esetén olajszükségletünket a belföldről 
fedezhetjük.

Só.

A  konyhasót ma kénytelenek vagyunk külföldről behozni és ha az 
ára nem is valami magas, importja mégis jócskán terheli államháztar
tásunkat. (1930-ban só-behozatalunk 4,291.000 pengő volt.) A közel
múltban a lapok sokat írtak arról a nagy feltűnést keltő híradásról,
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hogy az Alföld talajában többhelyütt hatalmas sórétegeket találtak. Saj
nos az Alföldön található ú. n. sziksó-fajták, amelyek csaknem mindig 
tartalmaznak kisebb-nagyobb mennyiségben konyhasót is, nem alkalma
sak a só nyerésére. Éppen így nem használhatjuk fel sótermelésre az ed
digi mélyfúrásainkban feltárt gyengén sós vizeket sem, mivel a konyhasó 
kiválasztása mindkét esetben csak oly költséges eljárással történ
hetnék, hogy annak gyakorlati kivitele szóba sem jöhet. Azonban erre 
nem is kell, hogy sor kerüljön, hiszen az eddigi nyomok alapján remé
nyünk van arra, hogy országunk területén sikerülni fog kiaknázható só
lerakódásokat találnunk.

A  tavaly megfúrt pestszenterzsé'beti sósvíz ,továbbá az egri jódos- 
sósvíz, a parádvidéki, sóshartyáni, kishartyáni, pásztói stb. sónyomok, 
amelyek kivétel nélkül mind az oligocénkori tengeri üledékekhez tartoz
nak, e reményt sok tekintetben támogatják.

A  sóra való kutatást a szénhidrogénekkel kapcsolatban végezzük, 
tekintettel közös előfordulásukra.

Ma már fel kell adnunk azt az idejét múlta optimisztikus felfogást, 
hogy az Alföld mélyén a mediterráni sós agyag — az ú. n. slír — álta
lános kifejlődésben mindenütt jelen van és néhol sótesteket is tartalmaz. 
Ügy a szénhidrogének, mint a só anyakőzete nézőpontjából — nézetem 
szerint — nem a miocén, hanem elsősorban az oligocénkori ú. n. kiscelli 
agyagok jöhetnek tekintetbe.

Vasérc.

Vessünk egy pillantást érckutatásainkra is, amelyek ugyancsak fon
tos feladatai a gyakorlati geológiának. Ma aranyra, bauxitra, vasra és 
mangánra kutatunk az országban mindenfelé.

Elvesztvén vasérc-készletünk 86%-át, már csak Csonkamagyar-- 
ország egyetlen vasérc-bányájában, Rudabányán folyik a termelés, ahol 
1930-ban mindössze 157.200 tonna vasércet nyertünk. Ezzel szemben 
ugyanakkor 436.652 tonna vasércet voltunk kénytelenek behozni 
nyolc és félmillió pengő értékben.

Rudabánya és Telekes vidékén mintegy 15 millió tonna jóminőségű 
39% -os barna vasérc-készletről van tudomásunk P a p p  K á r o l y  becs
lése alapján. Jobb minőségű vasérc feltárására ezenkívül csupán a Bükk- 
hegység ÉN y-i részén és Borsod egyéb vidékein lehet némi kilátásunk. 
Tapolcsány, Nekézseny, Uppony és Dédes községek határában a karbon 
palák -közt többhelyütt jóminőségű barna-vasérc és sziderit lép fel, ame
lyek még további kutatásra szorulnak. A meglévő feltárások alapján 
S c h r é t e r  Z o l t á n  ezek készletét kb. 0.3 millió tonnára becsüli.
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Sajnos, a szarvaskői i millió tonnára tehető wehrlit, magas, 
26— 32%-os vastartalmának ellenére sem alkalmazható vas-kiolvasz- 
tásra, 7— 12%  titánsav-tartalma miatt.

Nagyobb mennyiségű vasércet várhatunk a Dunántúlon, ahol azon
ban sajnos csupán gyenge-minűségű gyep-vasércek és a bauxitok fedőjé
ben fellépő ú. n. alumínium-vasércek szerepelnek, amelyeknek átlagos 
színvas-tartalma csak 22— 28% . Az eddigi kutatások szerint főleg a 
vérteshegységi Gánt vidékén, valamint a bakonyi Eplény, Malimba, Szőc 
és Úrkút vidékén lépnek fel ilyen alumínium-vasércek a bauxitok kísérő- 
jeként, amelyek összes készletét durva becsléssel 18— 20 millió tonnára 
tehetjük. Vasércben való szegénységünk miatt ezekre a silány vasércekre 
is feltétlenül sor fog kerülni, ha nem másért, úgy nemzetvédelmi okokból.

Végül meg kell említenem, hogy az Alföld keleti részén, az ország
határ közelében Bagamér, Nagyacsád és Penészlek környékén mocsári- 
vasércek lépnek fel, amelyeknek gyakorlati jelentősége azonban csekély.

Aluminium-érc.

Az aluminium-érc, vagyis a bauxit a szén után egyik legfontosabb 
bányakincsünk, óriási mennyiségekben található a Vértesben és a 
Bakonyban. A gánti és a halimbai gazdag bauxittelepek ma Európa 
leggazdagabb aluminiumérc-előfordulásai. A  bauxit, amely tisz
tátalan, többnyire sok vasat tartalmazó aluminium-hidroxid, tu
lajdonképpen sárga, vagy téglavörös agyaghoz hasonlít és merő
ben elüt az ércektől. Ennek tulajdonítható, hogy bauxitjaink nagy 
fontosságát geológusaink 1910-ig nem méltányolták, jóllehet azokat tér
képeiken mint régi laterit-képződményeket ki is jelölték. A  dunántúli 
bauxit-előfordulások túlnyomó része az alsó kréta és az eocén közti idő
ben keletkezett, amidőn a Bakony és a Vértes nagyrésze szárazföld volt. 
A  bauxit-telepek az eocénkori nummulinás mészkő és a mezozói kép- 
rr r\A  r-vn ím r e X r  ír 1-̂ » 1 A 1V» n t  Air

A  Földtani Intézet geológusai az utolsó években a kincstár megbízá
sából kutatva, a Bakonyban több kisebb bauxit-telepet fedez
tek fel, azonkívül a Villányi hegységben — a Harsány hegyen — is ki
váló minőségű krétakori bauxit-előfordulásokra bukkantak.

Meg kell említenem, hogy a geológusok kutató munkájával pár
huzamosan a laboratóriumokban is szorgos munka folyik. Vegyész- 
tehnológusaink ugyanis arra törekednek, hogy új gyártási módokat eszel
jenek ki, amelyek segélyével a kedvezőtlenebb vegyi összetételű bauxitok 
is jövedelmezően feldolgozhatok lennének. A mai gyártási módok mellett



BÁNyAGEOLÓGIAI KUTATÁSOK 455

ugyanis az alumínium-gyártás nézőpontjából csak az olyan bauxit vehető 
tekintetbe, amelynek összetétele legrosszabb esetben 4% SÍO2 és 52 — 
54% AI2O3 arányt mutat. H a az AbOs-tartalom kisebb, vagy pedig a 
kovasavtartalom nagyobb, úgy az érc fémaluminium nyerésére rentábili
san már nem dolgozható fel.

A  magasabb SiOs-tartalmú bauxitok tűzálló tégla és bauxitcement 
készítésére alkalmasak.

Dunántúli bauxitjainknak minőség szerint való osztályozása ma még 
csak Gánton lehetséges, ahol az ércet feltárták. A halimbai és a többi 
dunántúli bauxit-előfordulás még fúrások útján történő részletesebb fel
tárásra vár.

Nem szükséges reámutatnom, hogy a dunántúli aluminiumérc-elő- 
fordulásoknak mily óriási ipari és nemzetgazdasági jelentősége van. A z 
aluminium-fém és ötvözetei könnyű fajsúlyúak és kiváló kémiai tulajdon
ságuknál fogva egyre nagyobb szerepet játszanak a tehnikában. Hiszen 
a gépgyártásban, repülő-tehnikában és a hadifelszerelés gyártása terén 
egyre magasabb pozíciót foglal el az alumínium, úgyhogy hovatovább 
megérjük, hogy fokozatosan ki fogja szorítani a rezet, nikkelt, sót 
sok tekintetben az acélt is. E mellett a bauxitból készített ú. n. bauxit- 
cement egyre nagyobb versenytársa a portlandcementnek.

Sajnos a gánti bauxitjaink kohósítása külföldön történik, aminek 
oka az, hogy nincs olcsó elektromos energiánk, amely az aluminiumérc 
rentábilis kohósításának egyik legfőbb feltétele. Sajnos, nem lévén vizi- 
eronk, mint Németországnak, Svájcnak, vagy Svédországnak, bauxit
jaink nagyban történő itthoni kohósítása nem volna versenyképes. Olcsó 
energiaforás segítségével 243 millió tonna bauxitkészletünkkel ta

lán most Magyarország diktálna az egyre jobban fejlődő alumínium
iparban. Bauxitjaink itthoni sikeres jeldolgozását főként a földigáztól 
várhatjuk. Ha sikerül nagyszabású gázkutak feltárása útján olcsó elektro
mos energiát termelni, úgy reményünk lehet arra, hogy Magyarország 
Európa legfontosabb alumínium-termelő országává válik.

Mangán-érc.

Meg kell említenem mangánéc-kutatásainkat is. A Bakonyban, va
lamint a Mátra és Bükk alján többhelyütt mutatkoznak figyelemreméltó 
mangánérc-nyomok, amelyek még feltárásra várnak. Eddig csupán a 
bakonyi Úrkúton és Eplényben folyt mangán-bányászat, azonban ezek 
a bányák is, a mangán túlalacsony világpiaci ára folytán, súlyos nehéz
ségekkel küzdenek. Miután azonban vasgyáraink évi behozatala cca 800
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vagonra rúg, érdekünkben áll, hogy mangánérc-szükségletünket az itt
honi bányákból fedezzük.

Az említett bakonyi mangánérc-előfordulásaink főkép manganit és 
poliamt ásványokat tartalmaznak, azonban ritkábban szerepel piroluzit 
és pszilomalán is. Az elsőleges érc kora az alsó-liászba tehető, míg a 
másodlagos érctelepek az alsó krétában keletkeztek. Az úrkúti mangán- 
érc-bányafúrásokkal megállapított érckészlete, társulati becslés szerint, 4 
millió tonnára tehető. Az érc közepesen 38% mangánt tartalmaz.

Az ejpiényi, átlagosan 40% -os mangánérc-mennyiség L a c z k ó  
D e z s ő  szerint kb. 500.000 tonnára becsülhető.

A Bükk aljában Noszvaj, Eger és Demjén határában húzódó, nem
régen felismert mangánérc-vonulat oligocénkori. Készletét S e h r  é t e r  
Z o l t á n  legalább 6 millió tonnára becsüli. A  gyenge minőségű, kö
zepesen 20 % -os agyagos mangánérc megfelelő dúsítási eljárás útján idő
vel talán kitermelhető lesz.

Arany, ezüst, réz, ólom, cink.

Nemesebb ércelőfordulásokkal főleg az Alföld északi peremhegysé
geiben találkozunk.

A  Mátrában eddig háromféle ércelőfordulás ismeretes: 1. A
recsk—párád,—mátraderecskei arany-ezüst és rézterület, amelynek főérce 
a 48% rezet tartalmazó enargit és fakóérc. Az érc itt a paleogénkori 
biotitos amfibol-andezit tufáiban fordul elő, 2. A bajpataki kisebb ter- 
mésréz-előfordulásáról nevezetes érctermő, amely a karbon palákon át
tört diabázhoz fűződik. 3. A  gyöngyösoroszi cink-, réz- és ólomércterü- 
let, ahol az érc a neogénkori piroxén-andezitet átszelő telérekben talál
ható. Ezek közül eddig még csupán az elsőt fejtik, a világháború után 
újonnan megnyitott és a kincstártól 1926-ban megvásárolt recski bányá
ban, amelynek érckészletét V i t á l i s  I s t v á n  9 millió tonnára be> 
csülte. Megjegyzésre érdemes, hogy ez a modern felszerelésű egyetlen 
aranybányánk 1932-ben 82.5 kg színaranyat, 394 kg színezüstöt és 2749 
q színrezet termelt.

A  gyöngyösoroszi teléreket az Urikány-Zsilvölgyi Kőszénbánya Rt. 
részletesen feltárta, a további munka azonban a cink és rézércek roha
mos áresése miatt abbamaradt. Bizonyos reményünk lehet arany-, ezüst 
és antimonit-ércekre Telkibánya vidékén is, ahol a múltban bányászat 
folyt. Részletes kutatásokat végeztünk ezenkívül a kincstár részére 
arany-, ezüst-, réz-, valamint szulfidércekre és vasra a Börzsönyben és 
Cserhátban is, ezekhez azonban túlzott reményeket nem fűzhetünk. Meg
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említhetem még azt is, hogy Zala megyében néhol üledékes markazit és 
pirittelepek lépnek fel a pontusi rétegek között.

Beható kutatások folynak ezidőszerint aranyra a felső Dunavölgy- 
ben is. Kimutatták ugyanis, hogy nemcsak a recens dunai kavicsban, 
hanem a régi aluviális terraszokban is van finoman eloszlott aranypor.- 
Csak abban az esetben lehet nagybani aranymosásról szó, ha a m3-ként 
könnyen kimosható aranytartalom a 0.3 grammot meghaladja, feltéve, 
hogy az aranyeloszlás egyenletes s a baggerezés kiterjedt területeken, 
nagy telepvastagság mellett történhetik. Részletes fúrási hálózattal, több
ezer begyűjtött próba kimosható aranytartalmának megállapításával 
igyekszik ma a kincstár tiszta képet nyerni arról, hogy érdemes-e a felső 
Dunavölgyben modern, nagyszabású aranytermelésre berendezkedni 
vagy sem.

Annak ellenére, hogy az eddigi vizsgálatok helyenként a bányász
hatóság alsó határát már megállapították, a kutatás mai stádiumában 
még korántsem lehet végleges véleményt mondani a nagybani arany
mosás gazdaságos voltáról. Annyit azonban már most megállapíthatunk, 
hogy túlzott reményeket a felsődunai aranymosáshoz nem szabad fűz
nünk és megelégedhetünk azzal az eredménnyel, ha sikerül egy életképes 
új bányaipart meghonosítani, amely a tőkének szerény kereseti alkal
mat, néhány száz embernek pedig megélhetést nyújthat.

Megjegyzendő, hogy a felső-Duna mentén, különösen annak szabá
lyozása előtt, Kisbodak, Ásvány, Ráró és a szob-mosoni Duna mentén 
fekvő községek határában foglalkoztak egykoron aranymosással. Ma 
már azonban csak Ásványnál és Gönyünél találkozunk egy-két arany
mosóval, akik primitív berendezésekkel, fejenként és naponta 1 —2 pengő 
értékű aranyat képesek összegyűjteni.

Szénsav és savanyúvíz.

A Pénzügyminisztérium megbízásából 1931-ben balneológiái néző
pontból rendkívül értékes szénsavas ásványvíz-forrásokat és széndioxid- 
gáz-ömléseket tártunk fel Balatonfüred és Aszófő között, amelyek annál 
figyelemreméltóbbak, minthogy legfontosabb természetes savanyúvizein' 
két elvesztettük. A zalai Balatonpart mentén egyebütt is nyílik remény 
újabb savanyúvizek feltárására. Emellett ott, ahol nagyobb mennyiség
ben a száraz széndioxidgáz is fellép, mint pl. a füredi új savanyúvizek 
közelében, azt érdemes volna palackokba sűrítve kitermelni. A  füredi 
gázok 97— 98% -os tiszta széndioxidok.
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A balatonvidéki széndioxidgáz-kitörések és savanyúvizek valameny- 
nyien a balatonvidéki bazaltvulkánok posztvulkáni szénsavgáz-kitörései- 
vei kapcsolatosak.

Gázos forróvizek.

Igen fontosak mélyfúrásaink forróvizei is. A  budapesti artézi kút, 
valamint a debreceni, hajduszoboszlói, karcagi, tiszaörsi gázkutak álta
lában véve iooo m-es mélységekből nagymennyiségű 60— 8o° C  hőmér
sékletű földigázos ásványvizeket szolgáltatnak. E forróvizek, sajnos ma 
is nagyrészt kihasználatlanul folynak el. Magam is amellett vagyok, 
hogy Alföldünk forróvíz-kincsét fel kell használnunk balneológiái célo
kon kívül hóenergia nyerésére is. Az nemcsak a városok fűtésére, hanem 
rizstermelésre és kifejlett üvegházi ipar létesítésére is alapot nyújthatna.

Rizs, primőr és virágtermelés révén jó néhány milliót lehetne itt
hon tartani, sőt Hollandia mintájára a primőr és virágexportból tekinté
lyes jövedelmet érhetnénk el.

Már többen rámutattak annak a lehetőségére, hogy Budapesten 
részben forró artézi vízzel lehetne fűteni. Budapest levegőjét az északon 
és délen épült gyári negyedek megszennyezik és egészségtelenné teszik. 
E bajt méginkább tetézi az a körülmény, hogy a lakások és középületek 
fűtésénél kénytelenek vagyunk porosz szén helyett a sok esetben kén
gázokat is fejlesztő barna szeneinket felhasználni. Fővárosunk hely
telen felépítéséből származó súlyos hibát nagymennyiségű földigáz és 
forróvíz feltárása útján lehetne szerencsés esetben a legjobban leküzdeni.

Sem a forróvíz-, sem pedig földigázenergiánk kitermelése nem 
lesz kárára a magyar széntermelésnek, ellenben mindkettő sok 
tekintetben hivatva lesz az eddig külföldről importált magas kalóriájú 
kőszenet és antracitot pótolni.

A  Főváros vezetősége különben ma ismét komolyan foglalkozik az
zal az i d b .  L ó c z y  L a j o s t ó l  már 1912-ben felvetett tervvel, 
hogy 3—4 új mélyfúrással feltárandó forró artézi vízzel fűtse a fonto
sabb középületeket. Megjegyzendő, hogy az 1878-ban Z s i g m o n d y  
V i l m o s  által fúrt 970 m mély városligeti artézi kút 8 10 C-os fel
szökő forróvizet szolgáltat.

Fővárosunk az említett terv mellett beható geológiai vizsgálatokat 
végeztet a földigáz feltárása céljából is.
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Artézi víz.

Bányakincseink sorában kell megemlítenem artézi vizeinket is. A  
nyilvántartott artézi kutak száma az országban ma 6000 (valójában 
azonban ennél sokkal több van), melyek egészséges jó vízzel látják el 
Alföldünk nagyrészét.

Újabban felmerült az a terv, hogy felszökő, bővizű artézi vizeinket 
öntözésre is alkalmazzák. Sajnos, azok az eddigi vizsgálatok szerint ma
gas nátron-tartalmuk miatt e célra aligha lesznek alkalmasak, minthogy 
a szikesedést nagymértékben előmozdítanák.

A  m. kir. Földtani Intézet évtizedek óta behatóan foglalkozik ha
zánk artézi vizeinek kérdésével. Amennyire ez módjában áll, a fúrások- 
ról állandóan katasztert vezet és a fúrómintákat rendszeresen begyűjti. 
Tervbevettük azt is, hogy hazai artézi fúrásaink eddig begyűjtött és fel
dolgozott anyagát nagyszabású monográfiában mielőbb közrebocsátjuk.

A  hazai artézi vizekre vonatkozó kutatásaink azonban távolról sem 
elegendők, mert azokat összhangba kell hoznunk Alföldünk szerkezeté
nek kutatásával. Éppen ezért, ha további artézi-víz feltárásainkat cél
tudatosan és lelkiismeretesen akarjuk folytatni, úgy beható vizsgálatokat 
kell végeznünk az artézi víztartók és az azokat elválasztó vízrekesztő 
rétegösszletek elhelyezkedésére és tektonikájára vonatkozólag is, mert 
csak ezen az alapon lehet a további feltárások ügyében véglegesen állást 
foglalnunk.

Ezzel kapcsolatban azonban az általános vízellátás kérdésére is ki 
kell terjeszkednem. Azokon a vidékeken, ahol egészséges vizű források, 
vagy artézi kutak nincsenek, vízellátásunk sok helyt siralmasan elhanya
golt állapotban van. Hiszen az országban igen nagy azoknak a mező
városoknak és községeknek a száma, amelyek még ma is többnyire felü
leti talajvizekből táplálkozó, sok esetben fertőzött vizet kénytelenek hasz
nálni, amelyek a legkevésbbé sem alkalmasak az ivóvíz-ellátásra.

A népegészségügy nézőpontjából elodázhatatlanul fontos feladat az 
ivóvízellátás és a vízvizsgálat ügyének felkarolása és gyökeres rende
zése. E célból oly intézmény létesítésére volna szükség, amelynek feladata 
a víz mennyiségének, minőségének és használhatóságának rendszeres 
vizsgálatán kívül, a víz felkutatása és feltárása is lenne. Olyan ki
tűnően organizált vízkutató és vizsgáló intézetre gondolok, mint ami
lyen pl. ma az Amerikai Egyesült Államok földtani intézetének a kebe
lében is működik, amely a rendszeres vízvizsgálaton és kutatáson kívül a 
rendszeres hidrológiai kutatásokat is elvégzi.
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Addig is, míg hasonló vízkutató osztály nálunk is megszervezhető 
lesz, szükséges volna, hogy a belügyi kormánytól eszközölt mai ivóvíz
kutatások és a vízjeltárást célzó mélyfúrások, a kitűzött cél érdekében 
közvetlenebb geológiai véleményezés és ellenőrzés mellett történjenek, 
azonkívül a vízvizsgálatot végző állandó szolgálat is nagyobb mértékben 
kiépíttessék.

Üveg, agyag, cement és kőipari nyersanyagok.

Végül meg kell emlékeznem azokról a kutatásokról is, amelyeket 
geológusaink, főleg magánosok felkérésére végeznek. Eredményes kuta
tás folyik ma hazánk földjén üveghomokra, tűzálló fazekas-agyagra, 
diatomaceás palákra, kaolinra, építőkövekre, márványokra, útépítőkö
vekre (bazalt, andezit és gránit), cement-agyagokra, festékföldekre, ful- 
lerföldre, trasszra stb., stb.

Azonban e pontnál meg kell állanunk. Míg ugyanis a bányászati 
monopóliumok — mint a só, petróleum s földigáz — kutatásáról 
maga a kincstár gondoskodik, a szén és aluminiumércek feltárását a nagy 
tőke végzi, addig az üveg, agyag, cement és kőipari nyersanyagok fel
kutatásának és kitermelésének az ügyét ma még senki sem karolja fel 
elég rendszeresen. Pedig e termékekből és az azokból készült produktu
mokból 1930-ban 13  millió pengőre rúgó behozatalunk volt, jóllehet 
azok nagyrésze itthon is termelhető volna. Hogy néhány példát említ
sek, — bár van kitűnő fehér üveghomokunk, — üveggyáraink mégis a 
hohenbockai üveghomokot importálják.

A csiszoló és szigetelő-anyagok nagyrésze is külföldről jön be hoz
zánk, annak ellenére, hogy Zemplén, Hont és Nógrád megyékben, köze
lebbről megjelölve Tállyán, Szokolyán, Czekeházán, Szurdokpüspökin és 
Gyöngyöspatán elsőrangú diatomaceás paláink vannak. Ma azonban az 
a helyzet, hogy ezt a nyersanyagot tőlünk nagyrészt kiviszik Csehor
szágba, ahonnan az feldolgozva, mint izoláló és csiszolóanyag jóval drá
gább áron tér ismét vissza hazánkba.

Elsőrangú kőedény- és porcellánanyagaink, vagyis tűzálló fehérre égő 
fazekas-agyagunk és kaolinunk is van bőven. Hogy csak néhányat em
lítsek, a radványi, sárospataki, mádi, hollóházai és telkibányai kaolin- 
bányáink nagymennyiségű, jóminőségű kaolint és tűzálló fehér fazekas
agyagot termelnek. Azonban a Dunántúlon is többhelyütt van jóminő
ségű tűzálló fazekas-agyagunk.

És mindezeknek ellenére az itthoni üveg-, kőedény- és porcellán- 
ipar mégis pang. Pedig 1930-ban agyagárukért 6,000.000 pengőt, üveg- 
árukért pedig 10,000.000 pengőt fizettünk a külföldnek. Hiszen csupán



BÁNyAGEOLÓGIAI KUTATÁSOK 461

Csehországnak 1930-ban porcellánedényért 2 és % milliót, tűzálló tég
láért pedig 700.000 pengőt fizettünk. Kőbehozatalunk is évente több 
mint 6,000.000 pengőre rúg, jóllehet nincs hiány jó építő- és útépítő- 
kövekben. Mészköveink, bazaltjaink, andezitjeink, valamint homok
köveink és gránitjaink megérdemlik, hogy a jövőben több figyelmet for
dítsunk rájuk.

Ezek a kérdések a kereskedelmi tárcát is közelről érintik s ezért 
legcélszerűbb volna, ha a m. kir. Földtani Intézet közvetlenül a keres
kedelmi tárca terhére szakszerű geológiai kutatások és vegyvizsgálatok 
alapján a felsorolt nyersanyagokról pontos katasztert állítana össze és a 
begyűjtött és feldolgozott anyagot külön monográfiában adná közre. 
A  magántőkét adó- és tarifális kedvezmények, valamint útépítésekkel 
lehetne vállalkozásra serkenteni, amely talán részben a megfelelő isme
retek hiányában, részben pedig a nyersanyagoknak a világpiacon tapasz
talható nagy áresése következtében eddig távol tartotta magát azoknak 
nagyobbarányú kitermelésétől és itthoni feldolgozásától.

Fontos azonban, hogy a kereskede\emügyi és pénzügyi kormány 
tájékozott legyen a hazánkban lévő érc- és szénkészletekről is és azok
nak kitermelését is állandóan nyilvántartsa. Éppen ezért fontos volna, 
hogy a hazai szénvagy ónnak 192 3-ban elrendelt felbecslése is mielőbb 
befejeződjék. Emellett a hazai ércvagyon újbóli beható tanulmányozá
sára és összeírására is sürgős szükség volna.

Észszerű volna mennyiségi és minőségi becsléseken kívül bánya
telepeink gazdasági körülményeit is állandóan tekintetbe venni, hogy 
azoknak bányászhatósági viszonyait megállapíthassuk, miként az ma 
Németországban és az amerikai Egyesült Államokban is történik.

E tekintetben az 1834-ből származó bányatörvényünk is kiegészí
tésre szorul. Lehetővé kellene tenni ugyanis, hogy bányahatóságainknak 
ezentúl jogában és módjában álljon hivatalos geológus-szakértőkkel és 
bányamérnökökkel bármikor felülvizsgáltatni a bányatelepek feltáró és 
kitermelő munkálatait. Ily  módon a kormányhatalom állandóan pontos 
minőségi és mennyiségi becslések felett rendelkezhetnék, sőt a kitermelés 
előrehaladását is állandóan nyilvántarthatná.

Megjegyzem, hogy a legtöbb olyan államban, ahol már korszerű bá
nyajog van életben, ennek rendelkezései szigorú intézkedéseket tartalmaz
nak az ellenőrző geológiai és bányamérnöki vizsgálatok rendszeres vég
zésére, mégpedig legtöbbször maguknak a bányavállalatoknak a költ
ségére.
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Annyi bizonyos, hogy a mai követelményeknek megfelelő megbíz
ható bányakataszterekre okvetlenül szükség van, hiszen ezek alkotják a 
modern tervgazdálkodásnak a legfontosabb alapját.

A  fentiekben igyekeztem rövidre vont tájékoztatót nyújtani orszá
gunk eddig feltárt ásvány-kincseiről és a ma folyó geológiai kutatások 
lehetőségeiről. Nem szabad délibáboskodnunk és a magyar égboltra túl- 
színes szivárványokat festenünk, azonban szilárd az a meggyőződésem, 
hogyha a kutatásokat valóban nagyarányúan és tudományos alapossággal 
végzik, azok eredményesek lesznek és iparunk fellendítésével külkeres
kedelmi mérlegünket is jelentősen meg fogják javítani.

Budapest, 1933 október hó 30-án.


