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Két tanulmány a máriavölgyi (mariankai) 

palabányászatról 
 

Bevezetı sorok 
 

      A bányászattörténetben is belebotlunk olyan témákba, melyek, mint maga 
a természet, országhatárokat nem ismernek – legfeljebb formáció-határokat, 
telep-kiékelıdéseket, telér-elvégzıdéseket és az emberi ismeretektıl, az al-
kalmazható technológiától, az egyéb költségtényezıktıl függıen megállapít-
ható mőrevalósági határértékeket. Figyelemmel kísérve a Kárpát-medence 
szakmai-tudománytörténeti témáit, nézzük meg, legalább részben, hogy a 
2009 tavaszán Pozsony közelében, a mőemlékként rendbehozott, régi szép 
máriavölgyi rendházban tartott konferencia hogyan mutatta be – A pala: 
Közép-Európa fekete márványa címmel – ennek a régi és fontos helyi nyers-
anyagnak földtani és bányászati történetét, települését, fejtésének-felhasz-
nálásának szerteágazó témakörét. A Permon Társaság (szlovákul Spolok Per-
mon) által (melyrıl talán mondanom sem kell, hogy ez a máriavölgyi, ki-
csiny civil szervezıdés a régi legendás bányatörpét ırzi a nevében, hiszen a 
Bergmann szó él máig a szlovákká lett permonban) a három ország (Cseh-
ország, Magyarország és Szlovákia) elıadóinak bevonásával megszervezett 
találkozó egy csehországi-morvaországi fényképkiállítás megnyitásával és a 
Máriavölgyben levı kápolnák közötti-mögötti palafeltárás környezetének 
bejárásával kezdıdött, majd a másnapi elıadások adták, annak rendje-módja 
szerint, a rendezvény kiteljesedését.  
     Örömmel élve a szerzık hozzájárulásával, kettıt az elhangzott féltucatnyi 
elıadásból itt adunk tovább:a brnoi egyetemi oktató, Zdenka Schejbalová 
cikkét, valamint Ján Sand és Jozef Král közös elıadásának anyagát. A hazai 
szakirodalomban jól ismert Hála József kollégánknak a konferencián szintén 
elhangzott-vetített bemutatóját, mely Máriavölgynek és a Bükk térségének 
palabányászatát és -felhasználását ismertette összehasonlításokkal, nem kö-
zölhetjük itt, hiszen az hozzáférhetı magyarul, rövidített formában a Ter-
mészet Világa legutóbbi évfolyamainak egyikében is, azt megelızıen pedig 
megjelent a szerzı saját győjteményes bányászati-néprajzi tanulmány-köte-
tének oldalain. Nézzünk tehát így körül Európánknak közös közepében, 
közös múltunkban! 

                        Papp Péter 
geológus, Magyar Állami Földtani Intézet Múzeuma, Budapest 
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A máriavölgyi (mariankai)  
palabányászat rövid története 

 
JÁN SAND – JOZEF KRÁL 

 
     Marianka (vagy – korábbi szlovák nevén – Mariatál; magyarul 
Máriavölgy,  németül Marienthal), ez a Pozsonytól ÉÉNy-ra talál-
ható régi, kicsiny település leginkább mint zarándokhely szokott 
említésre kerülni, a közép-európai vallási hagyományok kitüntetett 
helyszíneivel egy sorban. Komoly meglepetést keltett tehát, ami-
kor fény derült a községbeli palabányászat háromszáz évvel ez-
elıtti elızményeire. 
     Akármennyire sajnálatos, de tény, hogy a máriavölgyi bányá-
szatról teljességre törekvı publikáció mindmáig nem született. 
Példaként említhetjük, hogy Páter Xavér Stanislav Čík C. C. szer-
zetes könyvében található ezzel kapcsolatban néhány adat – ezt ír-
ja: „A helyi pálosok, a császár védelme alatt lévén, örültek annak, 
hogy Mariatálban ércfejtık voltak. Ferdinánd császár megparan-
csolta Kerecsényi János pozsonyi grófnak, hogy védje-óvja minden 
módon a máriavölgyi pálosokat (mivel ık hozzájárultak a birtoku-
kon lévı érc termeléséhez, a fejtések újranyitásához). II. Rudolf 
császár is mentesítette 1591-ben a kolostort az adó, a tized fi-
zetésétıl.” 1  
     Ebbıl is következik, hogy a 16. században már léteztek ércbá-
nyák, fejtıgödrök Máriavölgyben, ahol az itt megismert mangán-
tartalmú sötétszürke palás kızetet fejtették. A község távolabbi 
környékén (Ballenstein, azaz Pajštún – ez a mostani Borinka falu, 
avagy magyarul Borostyánkı) is láthatóak kisebb kutatógödrök 
(pingák) és máig megmaradt halmok a Mn-ércben gazdag helyi 
pala törmelékével. Bizonyítéknak kell tekintenünk a helyi Kálvá-
ria fölötti telkek elnevezését is – ugyanis ezek a kataszteri térké-
pen úgy szerepelnek: Na baňách (’a bányákon’, ’a bányák felett’, 
’Bányaföle’ szóval fordíthatjuk le ezt a nevet). 

                                                 
1 ČÍK, Xavér Stanislav: Dejiny Mariatálu. Marianka, 1942. 106. 
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     Miért és mikor kezdtünk érdeklıdni a palabányászat és annak 
híres-neves múltja iránt? Egyikünk, aki a 20. század hatvanas 
éveiben még fiatal bányamesterként dolgozott a Máriavölgy fö-
lötti „gödör” melletti kıbányában, a manapság évente hatszor 
megjelenı Mariatál címő községi folyóiratban kezdett el nyo-
mozni ennek a régebbi „lyuknak” a története után. Ugyanis évti-
zedekkel ezelıtt még létezett az akkoriban fillit- és mészkıter-
meléssel foglalkozó bánya mellett egy jóval korábbról fennmaradt, 
hatalmas gödör. A helybeliek ezt palagödörnek – „šifrová jama“ – 
nevezték, vagyis a német Schiefer (pala) szóhoz csatolták a szlo-
vák gödör (jama) szót. Így maradt meg, elnevezésében legalább, 
az a hely, ahol több mint 150 éve a kis palafejtıben nagyüzemi 
módszereket honosítva meg, kezdte a palabányászatot Paul Eugè-
ne Bontoux. Ez a francia építımérnök (1820 – 1904), aki tanul-
mányait a párizsi École Polytechnique diákjaként végezte, az 
Osztrák Birodalomban – tehát még a dualizmus (az Osztrák-Ma-
gyar Monarchia évtizedei) elıtt – mint fımérnök, a Süd-Bahnen 
igazgatója volt, vasúti építkezésekkel is megbízva. A munkát ott 
folytatta, csak „nagyban”, ahol az elızı nemzedékek abbahagyták. 
Ugyanis már ık észrevették, hogy a pala minısége, ha fedızsin-
delynek vagy palatáblának valót fejtenek, javul, ha a „Tonschie-
fer” (agyagpala, németül) mélyebben fekvı részeit termelik ki. A 
kisebb palafejtıbıl így lett hatalmas nyílás, gödör. 1859-tıl  – 
mikor gızgépeket is sikerült Bontoux-nak hozatnia, beállítania, s 
már két váltásban ment az elıfúrás, a fejtés, folytatódóan az 
anyagszállítás a feldolgozó-mőhelyekhez (hutákhoz) – hatalmas 
mérető külszíni bányává lett, a falubelieknek és a környéken élık-
nek munkát adó vállalkozás. Így lehet már a Vasárnapi Ujság 
1865-ben megjelent cikkében is látni, olvasni (13. sz., március 
26.), mily hatalmasak a külfejtés méretei.2 Hochstetter Ferdinánd 
beszámolóját-adatait véve át a továbbiakban, a bánya mélysége 
                                                 
2 Hochstetter, Ferdinand von: Die Schieferbrüche und die Rechentafel-

fabrication zu Mariathal in Ungarn. = Oesterreichische Revue 1866, 
Heft IX. 
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15-30 Klafter (Klafter = bécsi öl: 189,7 cm) volt, szélessége 25, 
hossza 50 Klafter. (Azaz nagyjából 28,5-58 m mély, 48 m széles 
és 95 m hosszú!) Hochstetter szerint ezek az adatok meg is 
haladták a morvaországi és a sziléziai palabányákéit. A napi fejtés 
15 „kubik-klafter” (azaz több, mint 100 köbméter) volt, melybıl 
átlagban 700 „négyzetklafter” (azaz 1323 m2) fedıpalát vagy ép-
pen írótáblácskát lehetett készíteni. 
     A hutákban levı hasító-, csiszoló- és vágógépeket, főrészeket 
temészetesen gızerıvel hajtották, az akkoriban szokásos szíjas át-
tételekkel. Tavasszal és nyáron két váltásban dolgozott Hochstetter 
adatai szerint 2-300 munkás, természetesen beleértve ebbe a lét-
számba a nıket is, akik a csiszolóasztalok melletti munkát vé-
gezték. (A Vasárnapi Ujság egyik képén jól látni a munkaruháju-
kat is, mely valamelyest megvédhette ıket a palaportól.) Minden 
asztalnál négy asszony dolgozott – Hochstetter riportja hat csiszo-
lóasztalról ad hírt. Az írótábla-termelésrıl is szólnak Szatmári Ká-
roly adatai3: eszerint 1864-ben (a palabánya gondnokának, Salz-
mann-nak tájékoztatása alapján tudjuk, hogy) naponta 8000 táb-
lácskát adtak át szállításra4.  
     A pala fejtése és feldolgozása, táblákra, zsindelyekre darabolá-
sa éveken át azonos volt azzal a technológiával, melyet a bányá-
szok Észak-Morvaországban, a sziléziai Nizky Jesenik térségében, 
a bajor palabányákban és Magyarországon a Borsod megyei pala-
fejtéseknél is alkalmaztak.5 Az elıre kifúrt lyukakba tömedékelték 
a lıporos patronokat (gyutacsokat) – ilyen módon a felszín alatti 
kamrákban is robbantottak –, és az így kimozdított hatalmas pa-
latáblákat szét lehetett hasítani, felszínre emelni, csillékben a hu-
tákba, mőhelyekbe szállítani. Ott azután még bıven volt kézi ap-
rítási munka. Vésıvel-kalapáccsal vékonyabb lemezekre hasítot-

                                                 
3 Szatmári, Károly: Magyarországi anyagi érdekei. II. kötet. Budapest, 

1865. 
4 Szerintem már készen, befejezve – kerettel, vesszıvel és törlıvel is 

felszerelve – lehet, hogy ez a mennyiség több napi termelési adat volt. 
(J. S.) 

5 Hála József: Az agyagpala bányászata és felhasználása Magyarorszá-
gon. = Természet Világa, 2007. 
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ták, majd rajzolók és vágók készítették elı a metszık és csiszolók 
számára. Így hatalmas mennyiségben lehetett gyártani nem csupán 
a tetıfedı-palát, hanem az írótáblát és a „fancy tables” néven rek-
lámozott-forgalmazott nagyobb felülető táblákat, melyeken az üz-
letek, vendéglık árlistájukat, menüjüket hirdették. 
     Késıbb, 1867-ben, Eugène Bontoux eladta a jól mőködı maria-
thali palabányát 600.000 aranyért a  Pressburger Sparkasse rész-
vénytársaság6 két tagjának, Zichy Ferenc grófnak és Szécsén Antal 
grófnak, de még egy ideig megmaradt az igazgatói poszton. Ez jó 
üzleti lépésnek látszott. Az eladáskor Máriavölgynek 732 lakója 
volt, és legalább 200 munkást alkalmazott a bánya igazgatósága. A 
kitermelt-feldolgozott és eladott anyag árából más helyi befekte-
tésekre is lehetıségük nyílt a tulajdonosoknak, ezekkel legalább 
20-25 évig jövedelmezı volt az üzem. De a 19. század legvégén 
már ebben a térségben is komoly versenytársa lett a palának az ol-
csóbb és jó minıségő tetıfedı cserép. Könnyebb volt, nem szívta 
fel a csapadékot, jobban lehetett a tetıfedésnél rakni. Pozsonyban 
1895-ben a fedıpala egy négyzetméterét 2,20 arany-koronáért 
árusították, de a tetıcserép négyzetmétere csak 0,72 – 0,83 ko-
ronába került. A tetıfedı-pala árának 60%-át a szállítási költségek 
tették ki – Máriavölgytıl Somfáig (Stupava), ahol vasútállomás 
volt, csak rossz út vezetett. A gızgépekkel mőködı téglagyárakat 
pedig sok helyütt közvetlenül a vasútvonalak mellé telepítették, 
mint az Dévényújlak (Devínska Nová Ves) és Pezinok (Bazin) ese-
tében is látható. 
     Így történt meg, hogy 1894-ben már csak 60 embernek tudott 
munkát adni a palabánya7. Az utolsó, döntı esemény persze a vi-
lágháború volt, az elsı, ennek a híressé lett bányának az esetében 
is – hiszen a férfiakat bevonultatták, eközben pedig a palát mind 
mélyebbrıl kellett (volna) fejteni. 
     A háború után volt néhány próbálkozás a termelés újraindítá-
sára, de ezek nem lettek sikeresek. Aztán 1928-ban nyitottak egy 

                                                 
6 Alapítva: 1842-ben. (J. S.) 
7 Montanrevue. Časopis o histórii baníctva a bansko-historickom dedič-

stve. Roč. II/1. 2009. 7. 
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újabb bányát, melyben már a mészcsíkos fillitet fejtették, zúzott-
kıként, útépítési célokra. Ez a bánya szőnt meg végleg 1985-ben.  
     2006-ban megszületett a Permon Polgári Társulat, civil szerve-
zıdésként, és ez a társaság merész célt tőzött ki magának: muze-
ális kiállítást akar létrehozni a régi híres máriavölgyi palabánya 
bemutatására, s emellett egy nemrég felfedezett kis aknát is „tata-
rozni” kíván, mely a régészek szerint a XVIII. századból, a pálos 
kegyhely barokk kiépítésének korából származik. A Permon belé-
pett Szlovákia Bányásztársulatainak és Céheinek Szövetségébe 
(szlovákul Združenie banských spolkov a cechov Slovenska), és ha 
sikerül, Máriavölgy a szlovákiai „bányász mővelıdési ösvény” 
egyik megállója lesz. Minden kedves olvasónkat meghívjuk egy 
jövıbeli sétára… 
     Jószerencsét! Ždar Boh! Glück auf!  

(Fordította: Papp Péter) 

 

 
 

Részlet a Máriavölgy 1896. évi kataszteri térképébıl. 
1. Palafejtés. 2. A bányaüzem irodaépülete. 3. A palafejtéshez vezetı út. 

4. Máriavölgyi patak. 5. Kozia utca (ma Partizánská utca). 
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K é p e k 
 

 
 

Képeslap Máriavölgyrıl palavágókkal, 1905-bıl. 

 

 
 

A híres palabányából csak ez a szikla maradt 2009-re. 
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Máriavölgyben az egyik kápolna mögött  föld alatti palabányát  
fedeztek fel 2005-ben. 

 

 
 

A 40 m hosszú, 4-6 m belmagasságú 18. századi 
 palabánya fejtéskamrái ma. 
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Egy francia mérnök  
(bányavállalkozó, politikus, bankár)  

Ausztria-Magyarországon 
 

ZDEŇKA SCHEJBALOVÁ  

 
     Ausztria-Magyarország a 19. század második felében jó terepe 
volt az ipari vállalkozóknak és a befektetıknek, Európa bármely 
országából érkeztek is. Közéjük sorolhatjuk Paul-Eugène Bon-
toux-t, aki tevékenysége nagy részét az Osztrák-Magyar Monar-
chia területén folytatta. 
     Ez a cikk olyan adatokra, tanulmányokra, dokumentumokra 
épült (természetesen a Jegyzetekben felsorolásra kerülnek) –, me-
lyek között (bár valamennyien e figyelemre érdemes személyiség-
gel foglalkoznak), egymásnak ellentmondókat is találunk. 
     Ki volt hát, hol és mikor született ez a Paul-Eugène Bontoux, 
akit mérnökként, ipari szakemberként, de francia politikusként, il-
letve bankárként is említenek a különbözı források? 
     Jean Bouvier adatai szerint az Hautes-Alpes térségében levı 
Gap melletti Embrun-ben látta meg a napvilágot 1820. december 
9-én. A Francia Nemzetgyőlés archívumában föllelhetı adatok 
azonban január 20-át említik, „ismeretlen” születési hellyel. Emb-
run-bıl, a helyi idegenforgalmi irodától egy újabb, 1820. decem-
ber 20-i születési adatot kaptunk, „Embrunu”  helynévvel.. 
     A különbözı szerzık Paul-Eugène Bontoux apja nevének kér-
désében szintén nem egyeznek, hiszen Jean Bouvier ugyan Bruno 
Bontoux királyi ügyészt említi, de például Louis Girardon szerint, 
aki kései utódja volt Eugène Bontoux-nak, volt egy hajdani nagy-
apa, Benoît Bontoux, a maga idejében megbecsült ember az igaz-
ságügyben, törvényszéki tanácsos Grenoble-ban, a Becsületrend 
lovagja, aki 90 évesen távozott e világból. Lehetséges, hogy éppen 
ı volt, Bruno Benoît Bontoux néven Eugène Bontoux édesapja. Ez 
a kései unokaöccs a nagyanyját, Amélie Roubaud-t egyébként 
Eugène Bontoux nıvéreként említi. Eugène születési anyakönyvi 
kivonatát Jean Izoard ügyész jegyzi aláírásával. 
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     Akárhogy is volt, Paul-Eugène Bontoux katolikus családban 
született, melynek az alkotmányos monarchiához való hősége vi-
tán felül állott. Diplomáját az Ecole Polytechnique de Paris azévi 
második legjobb diákjaként szerezte, majd az Ecole des Ponts et 
Chaussées keretében folytatott tanulmányokat. 1842-ben kezdte 
meg fényesnek ígérkezı mérnöki pályáját Hautes-Alpes megyé-
ben. 

 

 
 

Paul Eugéne Bontoux (1820 – 1904 vagy 1905). 
 

     1844. november 19-én vette feleségül Allex-ben a hat évvel fia-
talabb Cécile Blancard kisasszonyt, kinek szülei Amable Guy 
Blancard báró (1774-1853) és Marie-Louise Pierrette Rigaud de 
L'Isle bárónı (1799-1878) voltak. 1846-ban született meg Paul 
nevő fiuk, kinek 1868-ban bekövetkezett elhunytáról tudunk ugyan, 
de halálának semmi körülményérıl nincs adatunk. 
     Az 1846-50 közötti idıben Paul-Eugène Bontoux állást Roanne 
sur la Loire kerületben töltött be. Ebbıl az idıbıl való Le chemin 
de fer de la Loire au Rhône (Paris, 1850) címen megtalálható ta-
nulmánya, melynek eredeti gondolatai hozták meg számára Paulin 
Talabot értékes támogatását. 
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     1855-ben Ausztria eladta a Csehországban lévı vasútjait a Pa-
ris-Vienne-konzorciumnak, melyet a Pereire-fivérek által kezelt 
Ingó-hitelbank támogatott. De ekkor adta el az osztrák állam a 
Kladno környékének jelentıs szénvagyonát kitermelı bányákat is 
a Staatsbahn – StaatsEisenbahnGesellschaft nevő állami vasúttár-
saságnak, mely egyébként a Rotschild cég riválisa volt. 
     1857-ben Bontoux már Ausztria (azon belül Magyarország) te-
rületén dolgozik, mint az Államvasutak gazdasági fıigazgatója. A 
vasúttársaság ekkortól vásárolta meg a bánáti szénbányákat, illet-
ve a Délivasút társaság (Südbahn) vonalait, hogy azokat a szerb, 
illetve a román határig meg is hosszabbítsa. De érdekében állott 
összeköttetést teremteni az északi, a cseh-morva sínhálózattal, an-
nak délkeleti folytatásaképpen a magyarországi vasutakkal, azaz 
kapcsolatot létesíteni Pozsony, Marchegg (Alsó-Ausztria), Bécs és 
Brünn között, ott, ahol a század harmincas évei óta a Nordbahn 
birtokolt mindent. A két nagy vasúttársaság konfliktusa akkor vált 
nyilvánvalóvá, mikor a Staatsbahn megvette a Bécs – Gyır sza-
kaszt és a Brünn-Rošice szakasz részvényeit is a Rošice-bányatár-
saságtól, ezáltal minden a kezébe került. Egy évtized múltán, 1876 
végére ugyanis a Staatsbahn hálózatának teljes hossza már 1760 
km-t tett ki. 
     1860-ban aztán Bontoux kikerült a Staatsbahn állományából, és 
a Dél-Ausztriát, Nyugat-Magyarországot, Észak-Olaszországot ki-
szolgáló (a Rotschild-fivérek kezén lévı) Südbahn társaságba lé-
pett át. 1860-77 között erısen föl is ívelt a pályája, hiszen ke-
reskedelmi igazgató, majd, kiszorítva magát Paulin Talabot direk-
tort, fıigazgató lett. Nem volt azonban elégedett a tisztviselı pozí-
ciójával, különbözı vállalkozásokba kezdett. Egyike volt a Boden-
kredit Anstalt és a Wiener Bankverein alapítóinak, s részt is vett e 
társaságok minden mőveletében. 
     Dr. Ján Sand egy tavalyi publikációjában említi, hogy „[Bon-
toux] alapított 1859-ben Máriavölgyben [Mariankán] egy palafej-
tı és -feldolgozó üzemet. Akkoriban igen modernnek számító, cél-
irányosan megtervezett, a nyersanyag-kitermelést, darabolást, pa-
lafeldolgozást egy, hosszú, összetartozó termelési sorral lebonyo-
lító vállalat volt ez (mely természetesen a legvégén csomagoló-
kiszállító részleggel mőködött). A gızgépek nem csupán bánya-
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lifteket mőködtettek itt, de köszörőket, csiszoló- és daraboló-vágó 
masinákat is. Jövedelmezı üzleti forgalommal tudták palatáblák-
ból, tetıfedı-palából, sıt játéktermek, illetve szállodák igényei sze-
rint felíró-táblácskákból az igényeket kiszolgálni. Az így felgyőlt 
tıkével [Bontoux] pénzügyi vállalkozásokba és kockázatosabb 
spekulációkba is kezdett. Csak feltételezhetjük, hogy ismeretségei 
és ismertsége segítette volna vállalata kijutását 1867-ben a IV. Vi-
lágkiállításra Párizsba, ahonnan aztán a „máriavölgyi pala” 
ezüstéremmel tért haza! Mint az a Máriatál egy másik cikkében 
olvasható, hogy még ugyanabban az évben, 1867-ben adta el Bon-
toux a máriavölgyi vállalatot, ifj. Zichy Ferenccel és Szécsen An-
tallal a vezetıi székekben, 600.000 aranyért a „Pozsonyi Takarék-
pénztárnak”. De a direktori posztot (elırelátásból?) megırizte ma-
gának. Meglehet egyébként, ez épp a világkiállítási siker gyümöl-
cse volt – ezáltal lett jó áron eladható a vállalat. 
     A Les Mondes (mely akkoriban a tudományról s annak alkal-
mazásairól a mővészet és az ipar területén számolt be hetente, 
James Rothschild kiadásában) az 1866-os évfolyamának 233. 
lapján olvasható egy cikk, mely szerint: „Palafejtı a Kis-Kárpá-
tokban, Mariathal. – Ez az agyagos pala, mely vastag rétegben je-
lenik meg a helyen, szintesen fekszik az alapján. Színe fekete-sö-
tétkék, könnyedén hasítható, de lágy és gyakoriak benne a vékony 
fehér zsinórok; a tulajdonos, Eugène Bontoux úr nem is ajánlja és 
árusítja más célra, mint felíró- és számolótáblácskáknak. Erre 
azonban a thüringiaiaknál jobbak, mivel színük sötétebb, felületük 
símább, súlyuk könnyebb, áruk is kedvezıbb. Szállítanak már 
belıle Angliába, de Keletre és Amerikába is. Az 1863-ban nyitott 
palabánya 1865 ıszére már elérte a 15-30 öles (28-56,88 méteres) 
mélységet, 26 öles (47 méteres) szélesség- és 50 öles (94,8 méter-
nyi) hosszúságadatok felett. Öt gızgép és több mint 200 munkás 
termel ki napi jó 700 táblát (ez körülbelül 2800 négyzetmétert tesz 
ki) – és több ezer, mindenféle igény szerinti méretre szabják azo-
kat. – Hochstetter professzor úr (Császári Földtani Intézet) 1866. 
február 20-i elıadása alapján.” 
     1867-ben már a magyar kormány bízta meg Eugène Bontoux-t, 
hogy Magyarország ÉK-i részében építsen 300 km vasutat. 
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     Az 1873-ban kitört válság legelıször a nehézipart érintette. A 
cseh országrészek kohászati üzemeit ez olyan veszteségekbe so-
dorta, melyeket csak a bécsi Creditanstalt Bank számára való el-
adásuk törölt el; ez aztán kedvezménnyel élve adta ıket tovább a 
Böhmische Montangesellschaft vormals Fürstl. Fürstenbergische 
Montanwerke (Cseh Bányatársaság, korábban Fürstenbergi Her-
cegi Bányamővek) részére, melyet újra Eugène Bontoux alapított. 
Ez a helyzet hivatalosan 1880. szeptember 10-én került jóváha-
gyásra. Ezekhez a fürstenbergi kohászokhoz Közép-Csehország-
ban, Dvůr Královéban (Karlštejn térségében) levı vasércbányák 
egy része is, Nučice mellett. S ennek az imént említett Cseh Bá-
nyatársaságnak sikerült megszereznie 1881-ben a Kladno közelé-
ben levı Buštěhrad szénbánya-papírjainak, valamint a Prágai Vas-
mőves Társaság kohász-részvényeinek egy részét is. 
     Bontoux Union Générale bankja bukásából következıen azon-
ban a cseh bányatársasági részvények számottevıen estek, és a 
Teplicei Lemezmővek tulajdonosai (élükön Karl Witgensteinnel) 
föl is vásárolták ıket. A Monarchia cseh országrészeiben tehát, 
Ivan Jakubec megállapítása szerint, a 19. századnak ezekben a 70-
80-as éveiben a francia, francia-osztrák-német tıke vívott meg az 
osztrák-német-zsidó tıkével – és az osztrák-német-zsidó tıke be-
folyása volt az erısebb. 
     1877-ben Bontoux a Francia Nemzetgyőlés választott küldötte 
is lett, a Mac-Mahon-kormány támogatásának programjával, a 
konzervatív klerikális Union des droites („Jobb-unió”) oldalán, az 
Hautes-Alpes-megyei Gap körzetében, egy idıre – az 1877. októ-
ber 14. és 1877. december 17. közötti jegyzıkönyvek szerint. 
     Eugène Bontoux úgy tekintette, hogy ı voltaképpen – „költı az 
iparban”, vagy valamiképp annál is több, hiszen: poéta az induszt-
riában. Ígéretes országnak látta az Osztrák-Magyar Monarchiát, 
melyben lehet „nagy dolgokra” vállalkozni. 1878-ban írott Le Da-
nube címő tanulmányában a Bécs – Budapest vasúti összeköttetést 
Konstantinápolyig, Szalonikiig tervezi. Készít ezért egy tanul-
mányt a szerb vasútvonalakról, melyek a Velika Morava völgyé-
ben haladnának úticéljuk, Szaloniki elérésére. 
     A Trifail Bányatársaság, mely Stájerországban barnaszenet 
termelt Steinbrück mellett (a szlovéniai Trbovlje és Zidani Most 
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kereshetı a másfélszázévesnél újabb térképeken!), Trieszttıl alig 
kétszáz kilométernyire lévén, rendelkezett egy bekötı-sínpárral, 
mely a Délivasúthoz tartozó Bécs – Trieszt-vonalhoz kapcsolta. 
Ennek a Trifail Társaságnak egyik fı szervezıje (is) Bontoux volt. 
     Jacques Marseille-nek errıl a csıdrıl szóló írásában (Comment 
le Crédit Lyonnais devint sage, azaz Hogyan javult meg a Crédit 
Lyonnais) olvashatjuk: 
     „1878-ban az Union Générale alapítója, Eugène Bontoux, ki 
röviddel azelıtt vált meg Rotschildéktól, bejelenti, szemben a zsidó 
eredető financiális szervezetekkel, egy rivális társaság létrehozá-
sának szándékát, mely katolikus tıkésekbıl áll. Az elsı részvénye-
sek közé számít İszentsége titkára, Jacobini érsek, ki 335.649 
frankot kötött már le. És İszentsége nagyon kedvezıen nyilatkozik 
oly pénzintézetek létesítésérıl, melyek az Egyház segítségére siet-
nének, épp ma, amikor oly sok átmeneti forrását szinte teljesen 
nélkülözni kénytelen. E támogatástól erısítvén érezve magát, az 
Union nagy mőveletekre szánja el magát, legfıképpen Szerbiában. 
A spekulációs láz ragályos, és a Crédit Lyonnais a mozgalom élén 
leli magát. Henri Germain elnök ki is jelenti: mindenütt meg-
érezhetıvé kell válnia a hatásunknak, és minden lépésünkben ez 
legyen a mérce: döntı szerephez kell jutnunk. Mindenütt ott kell 
lennünk, ahol tenni kell valamit, és mindenütt, természetesen,az 
elsı helyen. 
     A bank, tiszta lázban, biztosítókat vásárol vissza, megszervezi a 
Société lyonnaise des eaux et de l'éclairage-t, részt vesz észak-
afrikai és egyiptomi pénzügyi formációkban, címeket-kapcsolato-
kat győjt. 
     1882. január elsején még hihetı, hogy a fák fölnınek az égig. A 
párizsi és a lyoni tızsdék nem «ürítenek». A Moniteur de Lyon azt 
írja, január elsı felében emelkedésre lehet számítani. És máso-
dikán a krach beüt: az Union Générale-részvény esik, 5-én 3040 
franknál, 19-én 1500-nál jár. Több Lyon-i csereügynök bele is 
bukik ebbe, az Union Générale, melyet valószínőleg támadnak 
«baisse-re játszó» riválisai, kénytelen közzétennzi a mérlegét, 
Eugène Bontoux-t pedig bebörtönzik.”  
     1882. január 30-án az Union Générale leállítja a kifizetéseket. 
A befektetık egyike „viszi el a balhét”: február elsején Bontoux-t 
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letartóztatják. Márciusban el is ítélik, a vád csalás, hitelcsalás, a 
társasági törvény megsértése és pénzügyi visszaélések – mind-
összesen öt év börtönt és 3000 frank pénzbüntetést rónak ki rá 
(1883. március 15-én, fellebbezését követıen ezt leszállították 2 
évre; de június 23-án a Legfelsıbb Semmítıszék végülis elutasí-
totta az említett föllebbezést). Eugène Bontoux a Párizsban 1888-
ban megjelent L'Union générale, sa vie, sa mort, son programme 
címő könyvében írta le bankja bukásának körülményeit. Az Union 
Générale bukását a Rotschild-család és a szabadkımővesek me-
rényletének-összeesküvésének nevezi: „Hat éve annak, hogy a So-
ciété de l’Union Générale földre került a zsidó és szabadkımőves 
koalíció csapásai következtében. Ennek a két hatalomnak társulnia 
kellett e nagy terv véghezvitelére; bármelyikük részvétele nélkül ez 
lehetetlen lett volna.” És tovább: „Hogy a Société legyilkolása ak-
kora zajjal járt, ez magának az áldozatnak volt a hibája, ki túlsá-
gosan életerıs volt s egyáltalán nem akart kimúlni.” Tény, hogy 
az Union Générale versenytársai hatalmas ellenfelek voltak, mi-
képp az is tény, hogy Bontoux szüntelen aktivitása többfelé irigy-
séget váltott ki. Ahogy Bouvier írja: „Nincs bizonyíték arra, hogy 
lettek volna „tızsdei csapdák” [a Société – azaz Bontoux – elıtt] 
– de biztos, hogy voltak elegen, kik nagy hasznukat leltek a Bon-
toux-bukásban.” Bontoux bankári pályafutásának ez a története 
jellegzetes részletét adja a pénzügyi társaságok versengésének eu-
rópai méretekben. A 19. század második felének ez a hatalmas 
pénzügyi válsága ihlette Émile Zola híres naturalista írót is 1891-
ben megjelent A pénz címő regényének megalkotására. 
     A jogerıre emelkedett büntetés elıl, gyorsan elhagyva Fran-
ciaországot, Spanyolországban lelt menedéket Bontoux, ahol a kö-
vetkezı hét év alatt a Guadalajara tartománybeli Hiendelaencina 
ezüstbányájával 20.000.000 peseta haszonra tett szert. Ekkor a 
területen kutatási engedménnyel (koncesszióval) már addig is 
rendelkezıkbıl Nueva Santa Cecilia Társaság néven új formációt 
kovácsolt össze, és sikerült 500 méteres mélységig is kutatniuk, 
azidıtájt szupermodernnek számító berendezésekkel. 
     1888-ban Jerez Lanteira néven, másokkal együtt egy Grenada 
tartománybeli újabb társaságot is alapított Spanyolországban Bon-
toux. Itt is eredeti új technikai megoldások sora került alkalma-
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zásra, így „a sőrített levegıvel történı mélyfúrás, mely azidıtájt 
az Ibériai-félszigeten ismeretlen volt, nem használták a gyakorlat-
ban; a vízienergia nagymérető igénybevétele és a Manhès-eljárás 
alkalmazása a gyúlékony ásványok felhasználása helyett, mely 
helyben túl költséges lett volna”. De ez a vállalkozás is becsıdölt a 
termelési költségeknek a spanyol mérnökök általi alábecslése és a 
telep túlértékelése miatt. 
     1888-ban, az amnesztia elnyerése után tért vissza feleségével 
Franciaországba, és az 1868-tól birtokában volt allex-i kastélyban 
telepedett le, Valence mellett, Drôme megyében. 1905-ben, 85 éve-
sen tehát, ott is fejezte be életét; a Francia Nemzetgyőlés honlap-
jának adatai szerint elhunytának napja 1905. január elseje lett vol-
na. Más források szerint 1904 és Cannes lenne a pontos adat. 
     Mővében Ivan Jakubec úgy jellemzi Paul Eugène Bontoux fi-
gyelemreméltó személyét, a 19. század második felének annyi vál-
lalkozójával együtt, mint akik a következı tulajdonságaikkal ala-
kították észrevehetı módon Európa gazdasági fejlıdését: „szívós-
ság, célratörés, új megoldások keresése, technikai képzelıerı, (fog-
lalkozásbeli) hosszú gyakorlat.” Másrészt megvolt bennük „a koc-
káztatás szenvedélye, annak a hajtóereje, hogy mindent ki kell pró-
bálni, ami nem tiltott, illetve: ami meg van engedve; volt bátor-
ság, törekvés, sıt egy pici szemtelenség, elırelátás vagy látnokság, 
fantázia – és mertek kitalálni és valóra váltani olyan lépéseket, 
melyek az érvényes normáknak és törvényeknek már épp a határán 
voltak.” 
     A Francia Nemzeti Könyvtárban 11 bibliográfiai tétel (tanul-
mány, dolgozat) található Eugène Bontoux-tól: 
     1. Le Chemin de fer de la Loire au Rhône. Paris, 1850. Carili-
an-Goeury et  Dalmons. 
     2. Le Chemin de fer de la Loire au Rhône. Paris, 1857. Carili-
an-Goeury et V. Dalmont. 
     3. La Hongrie et l'alimentation de l'Europe. Paris, 1862-1869. 
Impr. de N. Chaix. 
     4. Étude sur la Compagnie des chemins de fer Sud-Autrichiens-
Lombards, rapport au Conseil d'administration. Paris, 1866. Impr. 
de A. Chaix. 
     5. Chambre des députés. Discours prononcé par M. Bontoux 
séance du 17 décembre 1817.  Paris, 1877. A. Wittersheim et Cie.   
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     6. Discours prononcé par M. Bontoux. Séance du 17 décembre 
1877. Discussion sur l'élection de M. Bontoux. Paris, 1877. Lib-
rairie des Publications Législatives.  
     7. Le Danube. Paris, 1878. Librairie de Charles Douniol et Cie 
éditeurs. 
     8. Les Accidents de chemins de fer. Paris, 1881. J. Gervais. 
     9. Société de l'union générale. Assemblée générale ordinaire du 
30 avril 1881. Paris, 1881. P. Mouillot. 
    10. L'Union générale, sa vie, sa mort, son programme. Paris, 
1888. A. Savine. 
    11. Conférence faite, le 25 octobre 1892, à Lyon. Paris, 1892. 
Impr. de P. Dupont.  
     Paul-Eugène Bontoux francia ipari és gazdasági szakember, 
bankár tevékenységének és terveinek itt fentebb vázolt bemutatása 
távolról sem teljes, inkább csak megközelítınek nevezhetı. Ebben 
a cikkben csupán megkíséreltük vázolni széleskörő tevékenységét, 
rendkívüli sokoldalúságát. Amit Franciaországban, Ausztria-Ma-
gyarországon, Spanyolországban vagy másutt véghezvitt, kitöröl-
hetetlenül benne van a 19. század második felének európai ipar-, 
pénzügy- és politikatörténetében. 
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