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A földtan tudománya a bányászat édes gyermeke. Egészen a 
XVIII. század végéig a geológia művelői - néhány ritka kivé
teltől eltekintve - főképpen a bányászok közül kerültek ki, 
ami természetes, hiszen a bányásznak, ha eredményt akar el
érni, szorgos figyelemmel kell vizsgálnia a földkéreg réte
geit, a hasznos, kibányászható anyagok települését, egyszó
val a földtani viszonyokat. De azóta sem szűnt meg a szoros 
kapcsolat a bányász és a geológus között, mióta a földtan 
önálló tudomány lett.

így van ez a Mecsekben is, ahol a kőszénbányászat 1982-ben 
ünnepelte megindulásának 200. évfordulóját. Hazánk mai hatá
rai között egyedül ebben a medencében bányásszák a.kohászat 
nélkülözhetetlen és értékes alapanyagát, a feketekőszenet. 
Ámde a magas fütőértékü szén már jóval korábban, a múlt szá
zad elején lassanként meginduló ipari életünk számára is je
lentős értéket jelentett, s igy nem véletlen, hogy képződése, 
települési és bányászhatósági viszonyai régtől fogva felkel
tették a szakemberek érdeklődését. /1/

Korai "földtani" adatok a mecseki kőszénről

Az első Írásos emlék a mecseki kőszénről 1769-ből származik, 
Krifka Xavér Ferenc pécsi polgár tett bejelentést a város ha
tárában található szénkibuvásról. /2/ Ide sorolhatjuk még a 
Bécsi Magyar Mercurius 1798-ból származó hirét a "Péts mel
lett lévő Metsek" égéséről, ahol pásztorok tüzétől kigyulladt

x Előadta a Tudománytörténeti Szakosztály ülésén, 1982. november 15-én.
121



t ry telepkibuvás. A lap megjegyzi - érdemes idézni! - "A hegy
ken lévő koszén igen jónak találtatik, es szorgalmatosán rajta 
kezdettek lenni az emberek, hogy egy derék kőszénbányát állít
sanak fel benne."

Az első tudományos kutatók a Mecsekben

A XIX. sz. elején a Habsburg birodalomban un. kutató bizottsá
gokat hivtak életre, melyek üdvös befolyást gyakoroltak a kő
szénbányászat fejlődésére. Tulajdonképpen a pécsi kőszénbányák 
megnyitása is ezeknek a bizottságoknak köszönhető. /3/

A kőszénbányászat a Mecsekben is, mint a világon majd mindenütt, 
a természetes telepkibuvásokon indult meg. Ezek feltalásához 
különösebb geológiai ismeretekre nem volt szükség. A "kutatás" 
igénye akkor merült fel, amikor a felszin alatt húzódó telepe
ket kellett kinyomozni és bányászatilag feltárni. De kezdetben 
- a tudományos alap hiánya miatt - még akkor is inkább a bá
nyász jószerencsére bizták magukat az emberek. Ennek ellenére 
ebből az időszakból már két kiváló tudós mecseki munkásságáról 
emlékezhetünk meg.

Az egyik a nagy magyar botanikus és polihisztor Kitaibel Pál, 
aki három Ízben járt Baranyában. Utinaplójából kitűnik, hogy 
nemcsak növényeket és az állatokat figyelte és irta le, hanem 
éles, értő szemmel vizsgálta a kőzeteket, talajokat, ásványvi
zeket, hegyeket és patakokat is. Természetesen nem kerülte el 
a figyelmét a Mecsek kőszénelőfordulásai sem.

1799. augusztus 20-i kirándulásáról eképpen ir utinaplójában:
"A mészkőből álló Mecseket, Pécstől északra félórányira, a
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Lámpásnak nevezett völgy választja el egy délkeletről észak
nyugatra húzódó és mindinkább emelkedő dombtól/ melyet Szén- 
hegynek neveznek". A későbbi napokban bejárta a Lámpás-völgyet, 
majd járt Vasason, ahol a szenet - mint megjegyzi - részben a 
felszinen, részben pedig tarokban es aknakban bányásszák. Leir— 
ja a meddő kőzeteket, a timsó és vasoxid kiválásokat, továbbá 
ismerteti a dőlésviszonyokat. A nagymányoki és váralljai elő
fordulásról megjegyzi, hogy "a kőszénrétegek különböző vastag
ságúak és rendetlenül települtek... részben szétmorzsolhatók, 
részben agyagosak". Meglepően pontosak a megfigyelései a szén
telepes összlet fedő- és feküképződményeiről is. /4/ Messze ko
ra hazai színvonala felett áll földtani leirása. A magyar tudo
mányosság örök kára, hogy utinaplóját nem adta ki és még nap
jainkban is csak szemelvényeket ismerünk belőle.

Kőszénm'edaicénk első külföldi geológus tanulmányozója, Francois 
Sulpice Beudant, a párisi királyi ásványtár aligazgatója volt. 
Utazása során a Mecsekben a vasasi bányákat is felkereste. A 
magyar szakkörök előtt is méltán hires könyvében kitűnő, bár 
aránylag rövid leirást ad az alsóliász széntelepes összlet kő
zettani felépítéséről és a telepek kifejlődéséről. Megemlíti, 
hogy e "szenet nem szabad összetévesztenünk a barnaszénnel,mint 
ahogy legtöbbször teszik, mely igen nagy kiterjedésben ismert 
Magyarországon s amely sokkalta fiatalabb korú és minőségileg 
is teljesen más". /5/

Az első szakszerű anyagvizsgálatok a pécsi kőszeneken

A földtanilag megalapozott, tudományos kőszénkutatást jóval 
megelőzte a Mecsekben a kőszén, korának európai szintjén álló 
anyagvizsgálata, mert ennek személyi feltételei a pécsi szüle-
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tésü Nendtvich Károly személyében a múlt század közepén már 
adottak voltak. Vizsgálatának eredményéről több nagyobb léleg
zetű munkában számolt be. /6/ Ezekben részletesen ismerteti a 
kőszén minőségi mutatóit. /Nedvesség-, kén— és hamutartalom, 
fütőérték, elemi szén, hidrogén, oxigén mennyisége stb./ Szól 
a liász szén salakosodását okozó vasoxidról, ami miatt "goz- 
katlanok" fűtésére nem a legmegfelelőbb. A mecseki koszén két 
olyan kellemetlen tulajdonságáról is megemlékezik, melyek ma 
is sok gondot okoznak. "A kőszenek tetemes kéntartalma - Írja - 
igen kártékonyán hat a katlanokra, azokat rövid idő alatt át
rágván. Szintúgy a hamu tetemes mennyisége, melyet a kőszén 
elégetése után visszahagy, annak rossz tulajdonságait szapo
rítja". Végtére mégis fontosabb szenünk azon tulajdonsága, 
hogy "zárt terekben égetve igen jeles kokszot állit elő".
"E célra a baranyai kőszén mindenfölött legalkalmasabb, majd
nem érczfénnyel biró kokszot alkot, miilyen csak a legjobb 
angol szenekből égetett szokott lenni." Természetesen a kok
szot is minőségi vizsgálat alá veti. Nendtvich szénkémiai mun
kássága korszakos jelentőségű, megállapitásai jó részt ma is 
helytállók. Sajnos közvetlen követője nem volt és évtizedeket 
is kellett várni újabb magyar szénkémikusra. /7/

A bécsi földtani intézet geológusainak tevékenysége 
kőszénmedencénkben a XIX. sz. közepén

A rendszeres és módszeres, most már tudományos alapokon nyugvó 
kőszénföldtani kutatásokat Magyarországon az 1849-ben alapí
tott bécsi császári és királyi földtani intézet geológusai 
kezdték el, akik igen értékes munkát, sőt nem ritkán megala
pozó jelentőségű kutatásokat végeztek egyes kőszénmedencénkben.
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Ez volt a helyzet a Mecsekben is, melynek kutatói között - 
mert itt a bányászat az osztrák tulajdonú Dunagözhajózási Tár 
saság kezében összpontosult - még 1867 után is sok osztrákot 
találunk.

Az első osztrák geológus Fr. Foetterle volt, aki 1851-ben jár 
ta be a pécskörnyéki bányavidéket. Jó megfigyelő, igazi tere
pi geológus volt. Elsőként irta le a vasasi intruziókat, a 
telepkibuvásokat. A kőszéntelepes összletet növénymaradványok 
alapján helyesen a liászba sorolja. Lényegében ez volt az első, 
ugyan rövid, de valóban szakszerű leirás a mecseki kőszénme
dencéről. /8/

Kari Petersnek, a pesti egyetem akkori tanárának mecseki mun
kássága maradandó értéket jelent hegységünk megismeréstörté
netében. Hogy Peters aránylag rövid idő alatt nagy megfigye
lési anyagot tudott összegyűjteni, azt nem kis mértékben 
Riegel Antal bányaigazgatónak köszönhette, aki maga is hosz- 
szu ideig foglalkozott e vidék földtani felépítésének tanul
mányozásával. Riegel Antalt a mecseki kőszénbányászat legjobb 
szakemberei között tartjuk számon.

Peters Mecsekre vonatkozó főmüvéről /"über Lias von Fünfkir
chen" / szól jón a legkompetensebb,Vadász Elemér: "Ez a tanul
mány nemcsak a Mecsekhegységre, hanem a liász 'gresteni faci- 
esére általában is alapvető. A pécsvidéki liász összlet 
vizsgálatával kapcsolatban az idősebb tagok közül megemlíti 
a vörös homokkövet, a werfeni rétegeket, az 'alpesi kagylós 
mészkövet' guttensteini és virgloria-rétegek alakjában, to
vábbá az alsó-, középső- és felsőliász jelenlétét, a magasabb
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juratagok közül az oxfordi és kimmeridgei emeletet. Első Íz
ben ismerteti részletesen a szénösszlet faunáját és kifejlo 
dését. Rámutatott a bakonyi és mecseki liász lényeges fácies- 
külömbségeire és az azóta részletesebben beigazolt jurabeli 
ősföldrajzi viszonyokra". /9/

Feltétlenül vázolni kell Karl Ritter von Hauer munkásságát is 
aki a bécsi földtani intézet kémiai laboratóriumát vezette.
A mecseki kőszenekre vonatkozó vizsgálatainak eredményét több 
közleményben hozta nyilvánosságra. Nemcsak a nyers aknaszenet 
elemzte, hanem a pécsi brikettet, a kokszot, a széntelepes 
összletben előforduló szferoszideritet is. Tevékenysége arra 
az időszakra esik, midőn nem volt magyar szénkémikus, aki át
vehette volna Nendtvich Károly ezirányu munkálkodását.

Hauer a Habsburg-birodalom összes kőszénelőfordulására kiter
jedő vegyvizsgálatainak eredményét monografikusán is feldol
gozta. Könyvében a mecseki kőszenekről is megemlékezik. Rövi
den, de szakszerűen ismerteti a földtani viszonyokat, a szén- 
vagyon mennyiségét, a bányászat és a szállítás lehetőségeit. 
Legértékesebbek azonban az elemzési eredmények, mert a minták 
olyan bányarészekből származnak, melyeket már réges-régen le
fejtettek. Ilyenképpen ezek az adatok a mai vizsgálatainkat 
kiegészítik, teljesebbé teszik. /10/

Értékes munkát végzett területünkön még M.V. Lipoid, D. Stur, 
továbbá az egykori pécsi bányaigazgató, L. Hertle, kinek rész 
letes tanulmányát megbízható adatai forrásmunkává minősitik. 
/ 11 /
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Természetesen az osztrák kollegák működése - mint már emli~ 
tettem - átnyúlt a magyar érába, de mennyiségében összezsu
gorodott és nem volt olyan jelentős, mint a kiegyezés előtti 
időszakban.

A kiegyezés után megszervezett magyar kir. Földtani
Intézet megkezdi a Mecsek - és ezen belül a kőszén- 

telepes összlet földtani felvételét

A kiegyezést követően a hazai ipar és közlekedés valósággal 
robbanásszerű fejlődésnek indult. Ezzel együtt, sőt részben 
ezt megelőzve, a magyar tudományos élet is feléledt, s igye
kezett kora társadalmi igényeit kielégiteni. Ezt tapasztal
hatjuk a Magyarhoni Földtani Társulatnál is, melynek vezető
sége felismerve a szénbányászat növekvő nemzetgazdasági je
lentőségét és az előzetes földtani kutatás fontosságát, az 
1867. évi közgyűlés elé határozatot terjesztett "a magyar kő
szénféleségek összegyűjtésére." /12/

Persze a lelkesedés egymagában nem volt elég a munka elvégzé
séhez. Ehhez szakemberek és mindenek előtt egy szakintézetre 
volt szükség. Ezt a célt szolgálta az 1869-ben életre hivott
m. kir. Földtani Intézet, melynek szakemberei nagy lendület
tel láttak az ország földtani felvételéhez. Sürgős munka volt 
éppen elé. így érthető, hogy a geológiailag viszonylag jól, 
vagy legalábbis a bányásza-ti gyakorlat számára kielégítően is 
mert Mecsek földtani felvételének megindulására némi késéssel 
csak 1873-ban került sor.

A munkát 1873 és 1875 között a magyar földtani tudomány két 
nagysága, Böckh János és Hofmann Károly végezte. Éspedig a
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hegység déli, pécskörnyéki részét a. szénbányákkal együtt Böckh, 
az északit, Hosszuheténytől keletre és északkeletre Hofmann 
vette fel. Ezen felvételek alapján elkészült a Mecsek első 
részletes földtani térképe.

Sajnálatos, hogy erről a nagyszabású, úttörő munkáról a maga 
korában a földtani térképen kivül mindössze Böckh János tanul
mánya jelent meg "Pécs városa környékének földtani és vizi 
viszonyaidról. /13/ Böckh értekezésében részletes képet raj
zol Pécs városának és környékének földtani felépítéséről, a 
perm-triász alaphegységről, a liász képződmények városon be
lüli előfordulásairól, továbbá a déli előtér neogén összleté- 
ről. Sajnos a kőszénösszlet részletesebb ismertetésével adós 
maradt, mert mint megjegyezte volt, "a széntartalmu lias cso
porttal bővebben foglalkozni nem szándékozom, minthogy ezt 
más alkalommal kivánom részletesebben megismertetni". Fájda
lom, erre nem került sor.

Böckh János egyébként a későbbi évek folyamán több Ízben is 
foglalkozott a mecseki mezozóos képződmények réteg- és ős
lénytanával, sőt akadémiai székfoglalójának a tárgya is "Ada
tok a Mecsekhegység és dombvidéke jurakorabeli 1 rakodásának 
ismeretéhez" volt. /14/

Nagy kár, hogy Hofmam Károly felvételének eredményei - korai 
halála miatt — elkésve és csak vázlatosan láttak napvilágot. 
Hogy sok érték maradt igy ismeretlen, azt bizonyítja a Föld
tani Közlöny 1907. évi kötetében megjelent posztumusz tanul
mánya a "pécsi hegység" geológiájáról. /15/

A két nagy térképező geológusunk mellett természetesen sokan 
mások is dolgoztak a területünkön. Közülük most csak azokat
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említem fel, akik közvetve vagy közvetlenül a köszénbányászat 
földtani problémáinak megoldásán munkálkodtak. Tevékenységük 
azért is emlitésre méltó, mert Böckh és Hofmamcsak áttekintő 
szinten foglalkozott a produktiv összlet földtanával.

Elsősorban a geológiai viszonyokat behatóan tanulmányozó bá
nyamérnököket kell megemlítenem. Közülük is mindenek előtt 
Kleidorfer Ferenc bányafőfelügyelőt. A pécsi bányák bánya
földtani viszonyairól 1898-ban megjelent munkája gazdag tár
háza a bányabeli megfigyeléseknek - többnyire már rég beteme
tett aknák és bányavágatokról - melyekből azóta is mindenki 
merit, aki e tárggyal foglalkozik. /16/

Hantken Miksa nagy összefoglaló kőszénföldtani munkájában 
/"A magyar korona országainak széntelepei és szénbányászata", 
1878./ bő teret szentel a mecseki liász kőszénmedencének. Le
írását nem pusztán a szakirodalom alapján készítette. Mint 
Írja "igen becses adatokat köszönök Maas Sándor urnák, a du- 
nagőzhajózási társulat pécsi bányaigazgatójának, valamint 
Littke, Hoffmann és Straka bányanagy uraknak, kik Pécs vidé
kére -való többszöri kirándulások alkalmával tett földtani 
kutatásaimnál a legszívesebb készséggel nyújtottak segédke
zet".

Feltétlenül meg kell emlékeznünk Kalecsinszky Sándor szénké
miai munkásságáról, aki Nendtvich Károly munkáját folytatta, 
de már a Földtani Intézet 1884-ben megszervezett laboratóri
umában. A terepi geológusok alkalomszerűen beküldött szénmin
táinak elemzése mellett, a Természettudományi Társulat megbí
zásából részletes kémiai-technológiai vizsgálat alá vette a 
hazai kőszénmedencék telepeit. A vizsgálatról terjedelmes
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monográfiában számolt be, mely még manapság is forrásmunkául 
szolgál. /17/

Érdekes, hogy Szabó József tudomásom szerint csak egyszer,
1870. április 25-én járt bányavidékünkön, nevezetesen Vasa
son, ahol a természetes kokszot tanulmányozta. /18/

A DGT legfontosabb szakértőjének, Vadász Elemérnek a
munkássága

Vadász Elemér 1910-ben kezdte meg földtani kutatásait a Mecsek
ben, s folytatta kisebb-nagyobb intenzitással jószerint a ha
láláig. Hatalmas életművének egy jelentős része a Mecsekhez 
kötődik. Ezért engedjék meg, hogy ottani munkásságával és sze
mélyiségével tanulmányom szűkre szabott keretei ellenére, kis
sé részletesebben foglalkozzam.

Vadász Elemért Lóczy Lajos 1910-ben bizta meg a Mecsek föld
tani viszonyainak ujravizsgálatával, amit 1916-ig folytatott, 
amikoris a háborús állapotok következményeképp félbe kellett 
szakítania. A reambulációs munkájáról évről-évre kiadott je
lentései nemcsak újabb adatokkal járulnak hozzá a hegység meg
ismeréséhez, hanem sokban módosították, illetve pontositották 
az addigi földtani képet. /19/

A kényszerszünettel azonban non fejeződött be Vadász Elemér bara
nyai működése. A DGT pécsi'kőszénbányáinak vezetői ugyanis 
hamar felismerték a fiatal geológus tehetségét és gyakorlati 
bányaföldtani problémák iránti érdeklődését, s 1917-től egy- 
re gyakrabban látták el szakértői megbízásokkal. A Tanácsköz
társaság bukása után, 1920-tól a bányaszakértői munka lett
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megélhetésének elsődleges alapja. Egyik ebből az időből szár 
mazó levelében irja: "Egyelőre kénytelen vagyok olyanokkal fog
lalkozni, ami jövedelmezőbb, mert saját költségemre ma nem le
het ilyan munkára vállalkoznom." De a szakma szeretete mégsem 
hagyja nyugodni. Újra és újra nekilát a Mecsek földtani fel
építésének tanulmányozásához, akár volt szerződése a DGT-vel, 
akár nem. "Én ezt a munkát - irja 1922 októberében - nem te
kintem egyszerű üzletszerű megbízásnak, mivel közel 15 évi ... 
baranyai tanulmányaim összefoglaló eredményeinek összeállítá
sát tervezem ezzel. Éppen ezért, de meg azért is, mivel a mun
ka eszméje nem a Társulattól ered, nem is kérhetek olyan hono
ráriumot, mint valamely egyéb speciális geológiai szakvizsgá
latért" .

Ez az összefoglaló munka azonban csak 1935-ben jelenhetett 
meg "Mecsekhegység" cimen a Magyar Tájak Földtani Leirása so
rozat első köteteként a Földtani Intézet kiadásában. Ez a 
mű még ma is alapja minden Mecsekre vonatkozó földtani isme
retünknek, melyhez napi munkánk során szüntelenül visszaté
rünk, melynek megállapításaira állandóan hivatkozunk.

Hosszú lenne még csak felsorolni is Vadász Elemér teljes me
cseki kutatótevékenységét. Foglalkozott egyebek között Pécs 
vízellátásával, elsőnek az alsóliász - és egyéb magyar - sze
nek kőzettanával /20/, a szénhamu kémiai és tüzeléstechnoló
giai sajátosságaival. A felszabadulás után is, amikor tudomá
nyos.és közéleti feladatai megsokszorozódtak, mindig készség
gel állt a mecseki szénbányászat rendelkezésére tanáccsal és 
szakvéleménnyel, figyelemmel kisérte és támogatta az akkori
ban megszervezett bányaföldtani szolgálatokat az útkeresés 
keserves időszakában.
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Tanítványaival pedig évről—évre visszatért az o szeretett hegy
ségébe. Ezek a geológiai kirándulások nemcsak a hallgatói szá
mára, hanem az őt kisérő, már gyakorló geológusok részére is 
felejthetetlenek maradnak. A szabad ég alatt rögtönzött kis 
előadásai, szellemes, nem ritkán fanyar, de mindig találó meg
jegyzései a szakmai tanulságok mellett, a geológus hivatás 
szeretetére is tanítottak. /21/

A két világháború közötti időszak kutatástörténete

A két világháború közötti időszakban Vadász Elemér mellett 
Vitális István munkásságát kell mindenekelőtt kiemelnem.Sok
szor járt és dolgozott a Mecsekben, elsősorban a Salgótarjáni 
Kőszénbánya Rt. érdekkörébe tartozó északmecseki kőszénmeden
cében, valamint a kincstári szénbányászat, illetve a DGT ál
tal még le nem foglalt reménybeli szénterületeken.

Már a huszas évek elején felismerte a Kossuth aknai bányame
zőhöz közvetlenül csatlakozó Zobák fontosságát, s javasolta 
a szénjog megszerzését a Salgónak. A pécskörnyéki kőszénme
dence déli irányú kibővítése érdekében tűzte ki a mai mesze- 
si víztorony közelében a Pécs 1. sz. fúrást. Sajnos reményei 
nem igazolódtak, ez a terület meddő. /22/

Koszéngeológusi életművét mintegy betetőző monográfiájában 
/Magyarország szénelőfordulásai, Sopron 1939/ fontosságának 
megfelelően kimerítően foglalkozik kőszénmedencénkkel. Föld
tani leírása, elemzési és bányamüszaki adatai ma is használ
hatóak.
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A két nagy kőszéngeológusunkon, Vadász Eleméren és Vitális 
Istvánon kivül még többen dolgoztak a mecseki köszénmedence 
földtani viszonyainak tisztázásán. így meg kell emlékeznünk 
Vitális Sándor északmecseki munkásságáról. Számos kéziratos 
szakvéleményét ismerjük az északi pikkely, valamint a Zobák 
környéki terület geológiájáról.Emlitésre méltó Sikonda-fürdö 
hidrogeológiai viszonyairól Írott mintaszerű tanulmánya, mely
nek sok bányászati vonatkozása van.

Fontosak Mauritz Bélának a Mecsek eruptiv kőzetein végzett 
igen alapos és korszerű vizsgálatai, Rozlozsnik Pál térképe
ző tevékenysége, mely az 1939-es kutatási program alapja volt, 
továbbá Herczegh Jenő sok geológiai adatot tartalmazó bánya- 
műszaki leírásai és monográfiái. Ugyancsak vannak földtani 
vonatkozásai a pécsi bányászatot európai színvonalra felfej
lesztő Jicinsky Jaroslav bányaigazgató tanulmányainak. Uttö- 
rőek voltak Boldizsár Tibor geotermikus kutatásai á pécsbá- 
nyai liász összletben. Ezt megelőzően bányáinkban rendszeres, 
a bányaműveléssel együtt haladó kőzethőmérséklet méréseket 
egyáltalán nem végeztek. /23/ Végezetül meg kell még említe
nem Pálfy Móric pécskörnyéki hidrogeológiai vizsgálódásait.

A felszabadulás után meginduló,egyre kitérjedtebb
kutatómunka

A Mecsekben is - hasonlóan a többi kőszénmedencéhez — a fel- 
szabadulást követően soha nem remélt méretű kutatási tevékeny
ség kezdődött el. A korábbi időszak magányos kutatói után nagy 
létszámú, specialistákból álló kollektívák kezdtek munkához. 
Természetesen tapasztalatok hiányában a kutatómunka megszer
vezése és kivitelezése hegységünkben sem volt zavartalan.
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Különösen az ötvenes évek elején kellett sok nehézséget leküz 
deni a geológusoknak. Végülis a köszénföldtani kutatás egyre 
több segédtudomány bevonásával olyan gazdagságban bontakozott 
ki a mind nagyobb létszámú szakembergárda szorgalms munkálko
dása nyomán, hogy az eredményeknek részletekbe menő ismertetése 
a kelleténél jóval hosszabbra nyújtaná tanulmányomat. Ezért 
úgy vélem, hogy a leghelyesebb, ha csak felvázolom a liász 
összlet felszabadulás utáni földtani kutatásának fontosabb 
eseményeit és eredményeit. /Akit a részletek érdekelnek, meg
ismerkedhetnek ezekkel az e témáról Írott tanulmányaimból./

Mielőtt azonban erre sort kerítenék, nem mulaszthatom el,hogy 
rá ne mutassak arra a jelentős tényre, miszerint a mecseki 
feketekőszénmedence felszabadulás utáni, földtani kutatástörté
nete a medencén túlmutató sok és hasznos tanulsággal is szol
gál. Az évek folyamán számos kutatásszervezési kérdés tisztá
zására nyílt lehetőség, a gyakorlatban volt mód uj módszere
ket és eljárásokat megismerni, illetve kidolgozni. A kísérle
tekből és próbálkozásokból levonható következetetéseket és 
eredményeket az ország többi kőszénmedencéjének földtani ku
tatásánál is haszonnal tudták felhasználni. A mecseki fekete- 
kőszénösszlet megismerésére irányuló erőfeszítések és úttörő 
kezdeményezések igy váltak az egész iparág hasznára.

Ezen, véleményem szerint fontos körülmények vázolása után, 
visszatérve a kutatástörténeti események ecsetelésére,minde
nekelőtt egy igen szerencsés körülményre kell rámutatnom.
A mecseki bányászat újraéledése szempontjából ugyanis döntő 
jelentősége volt annak, hogy a pécsi és komlói részmedencék
ben a háborús események nem okoztak különösebb károkat Ez a
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körülmény, valamint az aknák bányamezőinek viszonylag jó fel- 
tártsága és az akkori igényeket kielégitő földtani megismert- 
ségi színvonala lehetővé tette a termelés azonnali megindulá
sát és fokozatos emelkedését.

Ebből következően 1950-ig a Mecsekben - a gyengén ismert Észa 
ki Pikkely területén, továbbá az akkor még szerény keretek kö 
zött dolgozó komlói bányaüzem környékén végzett MÁFI térképe
ző munkától eltekintve - számottevő földtani tevékenység nem 
volt. A térképező munkában részt vettek közül ki kell emelni 
Noszky Jenő és Telegdi Roth Károly tevékenységét.

A mecseki kőszénösszlet felszabadulás utáni földtani kutatásá 
ban nagy horderejű fordulatot jelentett a népgazdaság vezeté
sének azon döntése, hogy a felépülő Dunai Vasmű kokszszükség
letét hazai kőszénből kell biztosítani. Az addig viszonylag 
jelentéktelen komlói bányászattal szemben a termelési igények 
egy csapásra megváltoztak. Felmerült azonban a sürgető kérdés 
vajon a terv realizálásához szükséges szénvagyon rendelkezés
re áll-e?

A választ csak intenziv geológiai kutatás adhatta meg. A me
cseki kőszénföldtani kutatásokat vállaló geológusokra hárult 
az a gyakran emberfeletti erőfeszítéseket követelő feladat, 
hogy igen rövid határidő alatt a semmiből teremtsék meg a bá
nyák földtani dokumentációját, fúrják fel a reménybeli terü
leteket és az igy nyert adatok segítségével reális szénvagyon— 
nal támasszák alá a termelési terveket.

A megszaporodott kutatási feladatok elvégzését szervezeti 
problémák nehezítették. A MÄSZ Rt.megszüntetésével ugyanis
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a bányaföldtani kutatásoknak nem volt "gazdája". Végülis több 
szervezési kisérlet után a bányaföldtani munka ellátására a 
bányaközpontokba, igy Komlóra is, geológusokat neveztek ki.
A komlói geológiai szolgálat 1949. május 1-én alakult meg.
Első vezetője a sajnos korán elhunyt Wein György volt.

Fáradtságot nem ismerő munkájával, amit nagy szakmai tudás 
jellemzett, a komlói részmedence és az északmecseki bányavi
dék korszerű bányászkodásának máig élő és helytálló geológiai 
/rétegtani és tektonikai/ alapjait rakta le. A komlói Kossuth,
III. és Anna akna hegyszerkezeti és települési viszonyainak 
tisztázásával ezekben az üzemekben a tervszerű bányászati fel
tárás és termelés lehetőségeit teremtette meg. Jelentősek vol
tak Pécs és Komló vízellátására, továbbá a bonyolult mecseki 
karsztterület hidrogeológiai viszonyaira vonatkozó kutatásai. 
Sokat tett a korszerű furásföldtani anyagfeldolgozás érdeké
ben. Élete utolsó éveiben, amikor sajnos önhibáján kivül tá
vol a Mecsektől élt, hazánk nagytektonikai képének szintézi
sével foglalkozott. Ennek keretében több tanulmányt szentelt 
a mecseki kőszénbányászat nagy reményekre jogositó "Máza-déli" 
területének. Irányt mutató és gondolatébresztő volt a Kis- 
ujbányai-medencéről készített cikke és mindenek előtt a Dél
kelet Dunántúl hegyszerkezetéről szóló dolgozata, melyet 
kandidátusi értekezésnek szánt. Mecseki munkásságát mintegy 
betetőzte az 1974-ben megjelent "Délkelet-Dunántul geológi
ája" cimü könyve, a Baranya Monográfia Sorozat első kötete.

A pécsi területen, a Magyar-Szovjet Hajózási Rt. /MESZHART/ 
Pécsi Szénbányáinál 1950—ben indult meg a rendszeres földta
ni munka. A rendelkezésre álló viszonylag csekély hitelek
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miatt nagyobb volumenű fúrásos kutatásra ebben az időszakban 
még nem volt lehetőség. Ezért a termelési igény fedezésére a 
kutatási és feltárási szempontból könnyen hozzáférhető kibu- 
vásmenti teleprészek megismerésére törekedtek.

A MESZHART bányáinak első geológusa N.A. Krasznyanszkij volt, 
aki 1950. julius 26-tól 1952. szeptember 9-ig dolgozott Pé
csett. A bányaföldtani munka irányításában és módszereiben 
a Szovjetunióban kidolgozott rendszert igyekezett bevezetni. 
Ennek megfelelően a többi hazai bányavállalatot megelőzve,már 
1951-ben megszervezték a vasasi és szabolcsi bányaüzemekben 
a bányaföldtani szolgálatot. Megindultak a bányabeli földtani 
térképezések és a földalatti kutatófúrások. Rövid idő alatt 
olyan nagy mennyiségű dokumentációs anyag gyűlt igy össze, 
hogy elkészülhetett az első korszerű kőszénvagyonszámitás, 
melynél a magyar szénbányászatban először használták az A, B 
és C kategóriákat a szénvagyon megkutatottsági fokának a meg
határozására .

A MESZHART Pécsi Szénbányáinak a magyar állam tulajdonába 
történt átvételéig /1952. szeptember 30./ a bányaföldtani 
szolgálat fejlődése részleteiben eltér az állami szénbányák 
szolgálataitól. 1952 végétől a további fejlődés már közös.

Kutatástörténeti szempontból jelentős esemény volt az ipari 
földtani szolgálat 1954.évi /IV. hó 1./ átszervezése. Ekkor 
a többi szénmedencéhez hasonlóan a Mecsekben is külön vált 
a mélyfúrási és a bányageológia. Az utóbbi mentesülve a fú
rások elsődleges dokumentációs munkájától, fokozottan tudott 
a bányászat napi és távlati földtani kérdéseivel foglalkozni. 
A mélyfúró vállalat földtani szolgálatának viszont módja és

137



lehetősége nyílott az uj szervezeti formák között a fúrási 
mintaanyag elsődleges feldolgozása mellett általános jellegű 
földtani problémák tisztázására is gondot fordítani, a labo
ratórium felállítása után pedig kiterjedt anyagvizsgálatokat 
tudtak végezni.

A munka irányítására mind a két trösztnél,valamint a mélyfúró 
vállalatnál földtani osztályt állítottak fel és megerősítették 
az üzemi, illetve a körzeti földtani szolgálatokat. Ezzel je
lentősen megnövekedett a geológusok száma a Mecsekben, ami 
kedvező hatással volt a földtani megismerés folyamatára.

A medence bányászatának nagyarányú fejlesztésével kapcsolat
ban ugrásszerűen megemelkedett a fúrások mennyisége. Kiter
jedt kutatás kezdődött a pécsi részmedence déli peremén, il
letve Hosszuhetény térségében; Komlón megkutatták a III. ak
nához tartozó "B" és "C" mezőt, valamint Béta akna környékét. 
Különösen intenzív munka folyt a leendő zobáki bányamező te
rületén, ahol 1959 végéig 25 nagymélységü fúrást mélyítettek 
le.

A kutatások nyomán kirajzolódtak a medence legfontosabb szer
kezeti vonalai, megismerték lefutásukat és elvetési magassá
gukat. Ezeknek az adatoknak a birtokában meg tudták vonni a 
már működő és építés alatt álló üzemek természetes határait, 
amire nagy szükség volt a feltárási rendszer kialakításánál.
A mind szélesebben kibontakozó és gazdaságföldtani szempont
ból egyre nagyobb jelentőségű anyagvizsgálat, mindenek előtt 
a BÁKI-NEVIKI úttörőnek tekinthető szénkémiai kutatásai, gya
rapították és kibővítették ismereteinket az összlet kőzettani
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és geokémiai viszonyairól. Egyszóval a bányászat igényeit egy
re színvonalasabb földtani adatokkal lehetett kielégiteni./24/

A minél szélesebbkörü, komplex kutatás érdekében, már korán 
bevonták a geofizikai méréseket is a megismerési folyamat 
eszköztárába. 1953-tól kiterjedt szeizmikus mérések folytak 
több éven át, egyre tökéletesebb műszerezettséggel és mind 
több gyakorlati eredménnyel a Mecsek és környezetének terü
letén. /25/

A Mecsek földtani kutatásában, hagyományaihoz hiven, a fel- 
szabadulás után is fontos és értékes munkát végzett a Magyar 
Állami Földtani Intézet. Térképező tevékenységüket, mint már 
emlitettem, 1947-ben kezdték meg újra. Az 1954-ben megszerve
zett térképező csoport, majd később osztály, tevékenységének 
eredményeképpen 1967-re lényegében befejeződött a kőszénme
dence és tágabb környékének részletes földtani térképezése.

Ehhez a nagyszabású földtani térképezési munkához széleskörű 
anyagvizsgálat csatlakozott. A feladat megoldásába a Földtani 
Intézet úgyszólván minden osztálya és laboratóriuma mellett, 
bevonták a mecseki szénbányászati tröszt és a komlói mélyfúró 
vállalat geológusait és laboratóriumait, valamint a geofizi
kusokat is. A hazai kokszszénbázis kifejlesztésével kapcsola
tos geokémiai és technológiai kutatások is lényegében ezekhez 
a munkálatokhoz kapcsolódtak. Ilyenképpen egy olyan széles
körű, több száz kutatót és szakembert megmozgató komplex és 
jellegében úttörő munka alakult ki, melyhez mérhetőt az utóbbi 
években kibontakozó eocén kőszénkutatásokig nem ismerünk a ha
zai koszénmedencék kutatástörténetében.
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A legújabb időszak

A hatvanas évek vége felé az energia felhasználás szelkezeté- 
nek átalakításával kapcsolatos elhatározások a szénbányászat 
korábbi, növekvő termelési célkitűzéseiben jelentős változáso 
kát okoztak, a közép- és hosszutávu prognózisok számottevő 
visszafejlődést irányoztak elő.

Természetes, hogy a földtani kutatás is megszenvedte ezt a 
kedvezőtlen szemléletváltozást. A mélyfúrási tevékenység ipar 
ági szinten az 1966. és 1967. évi lassú csökkenés után, át
menet nélkül, zuhanásszerűen visszaesett. A szénkutatásokra 
fordított költségek aránya az országos nyersanyagkutatási elő 
irányzaton belül az 1966. évi 8,3 %-ról 1970-re 0,9 %-ra csők 
kent. /26/ A Mecsekben még rosszabb volt a helyzet, hiszen 
1968 és 1975 között a külszini kutatófurási tevékenység lénye 
gében szünetelt.

Ezt az időszakot - ennek ellenére vagy éppen ezért - kőszén
medencénkben az intenziv kőszénföldtani munka jellemezte. A 
szerény anyagi lehetőségek elsősorban a korábbi kutatások 
szintézisének elkészítésére nyújtottak időt és lehetőséget. 
Ekkor jelentek meg a Földtani Intézet mecseki monográfiájá
nak kötetei. /27/ De erre a periódusra esik a készletgazdál
kodás korszerüsitése, a kőszéntelepek komplex anyagvizsgála
ta, valamint a földalatti' kutatófurási tevékenység kiszéle— 
sitése.

A gazdasági környezetben időközben bekövetkezett változások 
ismét csak a szénbányászatra irányították a figyelmet, ami
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a termelési tervek felülvizsgálatát, újabb szenelo kapacitá 
sok bekapcsolását, illetve a régiek korszerüsitését vonta ma
ga után.

A Mecsekben is az újra megnövekedett termelési igények nyomá
ban felélénkült a kutatás, amit még tovább ösztönzött a kok
szolható koszén világpiaci árának emelkedése. Megkezdték az un. 
"liász-program" kidolgozását, melynek keretében a mecseki kő- 
széntermelést jelentősen növelni kivánják. Ezt azonban táv
latban csak uj bányák bekapcsolásával lehet elérni. Ennek ér
dekében 1976. május 14-én megindították a nagy reményekre jo
gosító "Máza-déli" terület rendszeres felfurását, ahol nap
jainkig több mint 41 ezer fm fúrás mélyült le.

A korszerű, nagyteljesítményű fejtések beállítása megkövetel
te a földtani viszonyok egyre megbizhatóbb ismeretét. Ezt el
érendő a bányaföldtani szolgálatok tevékenységi körét kibőví
tették, létszámukat megerősítették. Külön bányageofizikai 
részlegeket szerveztek, melyek már nemcsak a földalatti ku
tatófúrások karottázsvizsgálatát végzik, hanem korszerű mód
szerekkel igyekszenek feleletet adni a fejtési tömbök föld
tani felépítésére.

A mecseki kőszénbányászat 200 éves évfordulóján tehát méltóan 
az elődökhöz, újra élénk,példát és utat mutató geológus mun
ka folyik medencénkben. /28/
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Geology in the 200 Years Old Coal Mining in the Mecsek Mts

Leontin Fejér

Coal mining in the Mecsek Mts was started on outcrops. The 
first written record on coal mining int the region dates 
back to 1769. Systematic exploration based on scientific 
methods was started by geologists of the Geological Insti
tute of Vienna founded in 1849. The work performed by 
K. Peters and K.R. von Hauer.

Exploration was sontinued by the experts of the Royal Hunga
rian Geological Institute founded in 1869. The geological 
mapping of the Mecsek Mountains was started in 1873 /János 
Böckh, Károly Hofmann/. Several more mining engineers and 
geologists also studied the geology of the region.

In the 20th century the name of Elemér Vadász should be men
tioned first. A significant part of his oeuvre is bound to 
this region. As a geologist of the Danube Steamboat Company 
he studied the Lower Liassic coal measures for many years.
His monograph published in 1935 still is considered a valuable 
reference book on the geological setting of the Mecsek Mts.

After 1945 exceptionally extended exploration was launched. 
From 1949 on permanent mining geological service were orga
nized. In order to meet the ever increasing needs, an inde
pendent drilling company was established. An outstanding 
geologist of this period was György Wein.

In order to assure the redular production of the required 
quantity of cokable coal in the long run, the indispensable
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reserves had to be proved. Along with almost all the depart
ments and laboratories of the Hungarian Geological Institute, 
the geologists of the drilling company and even geophysicists 
were involved. An all-round tern of several hundred was orga
nized, unprecedented in coal exploration and reproduced only 
in case of the "Eocene Project" of the past few years.
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