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K ö z l e m é n y e k 
 
 

Trangous Lajos, a reformkor sikeres  
bánya- és kohóvállalkozója 

 
HADOBÁS SÁNDOR 

 
     A magyar bányászatnak és kohászatnak az elmúlt századokban 
sok kiváló egyénisége volt. Közülük csak a legnagyobbak nevét 
ırizte meg az utókor. Rajtuk kívül azonban még számtalan jeles 
személyiség munkálkodott az említett iparágakban, akik érdeme-
sek az utókor figyelmére. Ezek egyike Trangous Lajos szepességi 
bánya- és kohóvállalkozó, az 1848-as Batthyány-kormányban pénz-
ügyminiszterré kinevezett Kossuth Lajos közvetlen munkatársa. 
     Nevébıl ítélve a család idegen (talán francia) eredető lehetett, 
de már a 15. században Magyarországon találjuk ıket: 1467-ben 
bukkannak fel a szászok lakta Németlipcsén (ma Partizánska Lup-
ča, korábban Nemecká Lupča, Szlovákia, németül Deutschliptsch).  
Ellentmondó adatok találhatók róluk a forrásokban. Annyi bizo-
nyosnak látszik, hogy érdemeikért magyar nemességet nyertek az 
1500-as években. A Szepességben a 17. században bukkannak fel: 
Trangous Dániel odorini (Szepesedelény, ma Odorín, Szlovákia) 
evangélikus lelkész tekinthetı az itteni ág „ısatyjának”. Valószí-
nőleg az ı dédunokája az a Trangous Mihály János, aki 1747-ben 
született1, és a 18. század utolsó harmadában, valamint a 19. szá-
zad elején jelentıs szerepet játszott Igló királyi korona- és bánya-
város történetében: elıbb írnok, majd jegyzı, 1799 és 1804 között 
pedig fıbíró volt. Ott találjuk a bányapolgárok között is: 1779-ben 
rézbányáját említik, és neve többször felbukkan a városi és a bá-
nyászattal kapcsolatos iratokban2. (Van azonban olyan adat is, 

                                                 
1 SBS VI. 1994. Születésének helyét, hónapját és napját nem ismeri. 
2 MÜNNICH S., 1896. 432.; MÜNNICH A. 1895. 57. 
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hogy 1767-ben Besztercebányáról jött Iglóra, vagyis nem a szepe-
si Trangousok közül való.3) 
     Érdekes, hogy egy ugyancsak Trangous Mihály nevő személy 
1786-ban tervezetet készített a kıszénnel kapcsolatban, és azt 
felterjesztette az uralkodónak, II. Józsefnek. Ebben felhívja a fi-
gyelmet arra, hogy a kıszén rendszeres és tömeges felhasználása 
milyen elınyökkel járna. A német nyelvő dokumentumban leírja 
továbbá, hogyan lehet felismerni a kıszenet rejtı hegyeket, és elsı 
ízben tudósít a borsodi szén bányászatáról (Parasznya, Sajókaza). 
Más, nem borsodi lelıhelyekrıl, például Iglóról is említést tesz. A 
keltezés: Kassa, 1787. február 23., az  aláírás: Michael Gottlieb 
Trangous orvos és bányapolgár, kassai lakos. 4 
     Tehát itt egy másik Trangous Mihályról van szó, aki tervezeté-
ben azt is elárulja, hogy apja az 1750-es években „a tekintetes Bor-
sod vármegye fıorvosa volt”, vagyis akkoriban bizonyára Miskol-
con éltek. Mivel a családnév igen ritka, a magyar múltban felbuk-
kant viselıi feltehetıen egyazon famíliához tartoztak. Így joggal 
feltételezhetjük, hogy a két Trangous Mihály – akiket eltérı má-
sodik keresztnevük, a János és a Gottlieb azért mégis csak megkü-
lönböztet – rokonságban és bizonyára kapcsolatban is álltak egy-
mással. E vélekedésünket a következı tények erısítik: mindketten 
a felsı-magyarországi bányapolgárságba tartoztak; a tervezet töb-
bek között szól az egyébként jelentéktelen iglói szénelıfordulás-
ról, ami ottani helyismeretre utal; s végül a bányászat iránti érdek-
lıdés is összeköti személyüket.  
     Visszatérve az eredeti családtörténethez, az iglói Trangous Mi-
hály felesége Rheinländer Borbála volt. Hat gyermekük született, 
közülük két fiú, József és Lajos Ede neves személyiségekké vál-
tak. Szakmai szempontból különösen az utóbbi érdekes számunk-
ra. 
     Trangous Lajos Ede 1786. november 27-én látta meg a nap-
világot Iglón. Gyermek- és ifjúkoráról nem szólnak a források. 
1809-ben bátyja helyett katonának állt, s császári tisztként részt 
vett a napóleoni háborúkban. Eközben megismerte a fejlett német 

                                                 
3 VU 1880. 613. 
4 200 éves… 1986. 20. 
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vasipart. Az 1813. évi drezdai csatában egy ágyúgolyó leszakította 
a jobb karját. Életben maradását annak köszönhette, hogy egy 
Rumpelt nevő szegény német család gondosan ápolta. (Hálája je-
léül végrendeletében 15.000 forintot hagyott rájuk.) Súlyos sérülé-
se miatt kapitányi rangban nyugdíjazták. Hazatért Iglóra, s miután 
teljesen felgyógyult, „félkezével rendkívüli ügyességet tudott kifej-
teni; szépen írt, s maga öltözködött”.5  
 

 
 

Trangous Lajos. (Fametszet, Vasárnapi Ujság, 1880. 613. old.) 
 
     Mivel a tétlenséget nem szerette, elhatározta, hogy bánya- és 
kohóvállalkozásba kezd (erre a katonaként német földön látottak 
inspirálhatták). Elıbb tanulmányozta a vasgyártást, majd hamaro-
san gyakorlati lépéseket is tett. 1829-ben bérbe vette a Dobsina 
közelében, de már Igló város területén fekvı Paltzmann-hutát, né-
hány évvel késıbb pedig a sztracenai nagyolvasztót és a káposzta-
falvi hámorokat (az utóbbi kettı 1841-ben a Coburg hercegi ura-
dalom megvásárolta). Jó minıségő érceket dolgozott fel, és a negy-
venes években már 16 ezer Ct (896 t) körüli nyersvasat termelt. 
Ezt a mennyiséget azonban három frissítıhámora és nyújtóhámora 
nem tudta teljesen feldolgozni, ezért egy részét értékesítenie kel-

                                                 
5 VU 1880. 613. 
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lett. A Paltzmann-huta lemezkovácsolásra is alkalmas volt, de 
gyártmányainak döntı többségét a rúdáru tette ki.6 „Vállalata si-
kerülvén, terjedelmesebb bérletekbe vágott, s a mellett, hogy maga 
is vagyonos emberré lett, igen üdvösen hatott a környékbeli vas-
iparra, a mennyiben az általa behozott czélszerő újításokat más 
vaskohók is elınyösen utánozták” – méltatta e korszakát egy ké-
sıbbi emlékezés.7  
     Trangous Lajos újjászervezte a régi felsı-magyarországi bá-
nyapolgárságot (Waldbürgerschaft), és gróf Andrássy György el-
nök mellett mint alelnök, magára vállalta annak tényleges vezeté-
sét. (Neve már 1828-tól szerepel a jegyzıkönyvekben, amelyekbıl 
nyomon követhetı a felsı-magyarországi vasipar érdekében kifej-
tett tevékenysége.8) Ez a társaság az Igló környéki bányatulajdo-
nosokat a vas- és fémkereskedıkkel együtt) tömörítette. Az így 
létrejött tıkeerıs csoport 1840-ben megvásárolta a Krompach (Ko-
rompa, ma Krompachy, Szlovákia) környéki kisebb vasgyártó- 
telepeket. Ebben, mint ügyintézı, Prihradny Ernı volt Trangous 
segítségére. A társulat 330 ezer Rft tıkével indult, és erre támasz-
kodva 180 ezer Rft költséggel hozta létre a krompachi vasüzemet, 
amely 1842-tıl kezdett termelni. A kivitelezésben (a mőszaki 
megoldások kiválasztásában) Müller János és Juhos János, majd 
mint igazgató, Tetmajer László mőködött közre. A vasmő létesíté-
séhez nemcsak a helyi tıkét, hanem a Szepesség szellemi erejét is 
sikerült koncentrálni, aminek köszönhetıen az új üzem gyorsan és 
sokoldalúan fejlıdött. A nagyolvasztó már induláskor alkalmas 
volt az öntöttvas-gyártásra, mellé kupolókemencét is állítottak. A 
három frissítı-tőzhellyel felszerelt hámor rúdkovácsolásra rendez-
kedett be, de 1847-ben egy lemezhengermővet is üzembe helyez-
tek. A század közepére beindult a forgácsoló mőhely is, a társaság 
kibérelte a Sáros megyei Kruszló (Kıtelep, ma Kružlov, Szlovákia) 
melletti máriavölgyi hámorokat, sıt az ugyancsak sárosi Balázs-
vágáson (ma Blažov, Szolvákia) is létesített egy frissítıhámort.9 

                                                 
6 REMPORT Z. 1995. 127. 
7 VU 1880. 413. 
8 MÜNNICH A. 1896. több helyen. 
9 REMPORT Z. 1995. 129. 
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     Trangous egyengette a késıbbi kiváló kohász szakember, Vol-
ny József (1819–1878) pályakezdését is, amikor a tehetséges, fia-
tal mérnököt 1850-ben megbízta a fentebb említett máriavölgyi 
vaskohó vezetésével. 
     Az 1848-49-es forradalom és szabadságharc kitörésekor Tran-
gous Lajos már országszerte ismert és nagyrabecsült bányász-ko-
hász szakember, a felvidéki bányapolgárság meghatározó egyéni-
sége. Nem véletlen, hogy a bányászatot felügyelı Pénzügyminisz-
tériumban Kossuth Lajos rábízta a bányászati osztály vezetését. 
Az egyik fı feladata a kézifegyver-gyártás megszervezése volt, 
ami csak 1848 augusztusának végén indult meg. Trangous ekkor 
Eisenbach sziléziai fegyvergyártóval bejárta a felvidéki vasmőve-
ket, és megkezdte a fegyvergyártás kiépítését. Azt tervezte, hogy 
Hradekon, Besztercebányán, Mecenzéfen, Diósgyırben és Munká-
cson csıhegesztı- és kikészítı-mőhelyeket létesít, ugyanakkor a 
városi kézmőveseket a puskatartozékok készítésével bízza meg. A 
fegyverek összeszerelését Beszetrcebányán és Kassán végzik, aho-
vá a félkész alkatrészeket szállítják. Eisenbachot igazgatóvá ne-
vezte ki, Besztercebánya központtal, ahol a jakabfalvi rézhámort 
és a králiki kastélyt vette igénybe a fegyvergyártáshoz. Arról is 
intézkedett, hogy Sziléziából hozzanak tapasztalt szakembereket, 
akik a hazai munkásokat betanítják a fegyvergyártás mőveleteire. 
Sikerült is 20 porosz kézmővest az országba behozni és a feladatra 
szerzıdtetni. Egyidejőleg Mecenzéfrıl két gyakorlott szakmunkást 
küldetett Sziléziába, az ottani fegyverkészítés mőveleteinek elsajá-
títására. 
     Trangous csak szeptemberben kapott engedélyt terveinek meg-
valósításához, a szervezési feladatok azonban akadályokba ütköz-
tek. Besztercebányán az épületeket csak nehezen tudta megszerez-
ni a katonaságtól, a Kassára küldött 12 sziléziai munkást pedig 
vissza kellett fordítania Besztrecebányára a város veszélyeztetése 
miatt. Október elsı napjaiban mégis már némi haladásról számol-
hatott be, mert Rhonicon, Besztercebányán, Miskolcon és Krom-
pachon megindult a csıhegesztés. A további fejlıdés legfıbb aka-
dálya a szakemberhiány volt, mert a Trangous által szükségesnek 
tartott 300 fegyvergyártót még nem sikerült munkába állítania.10 

                                                 
10 REMPORT Z. 1995. 269. 
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    Trangous Görgey Artúrral, a honvédség fıvezérével is kapcso-
latban állt a fegyvergyártás ügyében. (Görgey Trangoushoz írt, 
1848. augusztus 4-én Bécsújhelyen kelt levele a Szınyi Antikvári-
um 2006. évi árverésén bukkant fel, és 150.000 Ft-ért talált gazdá-
ra!) 
     A Kossuth-kormányt azonban már nem követte Debrecenbe 
1849 januárjában. A szabadságharc bukása után sok kellemetlen-
sége volt magas kormánytisztsége miatt. Nyugdíját megvonták, s 
mint volt császári katonatiszt, ı sem kerülte volna el a többiek sor-
sát, „ha a kutatók szemét tízezer forinttal be nem köti vala”.11 
     Itt szólunk Trangous és egy másik jeles személyiség, Duka Ti-
vadar (1825–1908) kapcsolatáról. A kapitány Duka szüleinek ba-
rátja volt. A jogot végzett ifjút 1847-ben magántitkári munkakör-
ben alkalmazta, és magával vitte gyakori külföldi utazásaira. Ami-
kor a szabadságharc kitörése után Trangous a Pénzügyminisztéri-
um bányászati osztályának vezetıje lett, felkérte Dukát, hogy ott is 
legyen a munkatársa. İ azonban az iroda helyett a csatatereket vá-
lasztotta, s egészen a világosi fegyverletételig Görgey segédtiszt-
jeként és titkáraként szolgált. Emiatt a szabadságharc bukása után 
emigrálni kényszerült. Angliában talált új hazára, ahol orvosi ké-
pesítést szerzett, majd mint katonaorvost, Indiába vezényelték. Hi-
vatása mellett sokoldalú tudományos munkásságot is folytatott. 
Számunkra a Kırösi Csoma Sándorral kapcsolatos kutatásai és 
publikációi a legfontosabbak.12 
    Ejtsünk néhány szót Trangous Lajos magánéletérıl is. Felesége 
Händl Magdolna volt. Tizenegy gyermekük született, de egyik 
sem érte el a hetedik évet. A családi tragédián bıkező jótékonyko-
dással, tehetséges szegény fiatalok taníttatásával és árvaház alapí-
tásával próbált felülemelkedni. Furcsa módon 1855. augusztus 17-
én bekövetkezett váratlan halála is karitatív tevékenységével hoz-
ható összefüggésbe: „1855. aug.15-én derült kedéllyel távozott Ig-
lóból, hogy krompachi gyárát megtekintse. Útközben Szepes-Ola-
sziba tért, hol az ottani leánynevelı intézetben elárvult leánykákat 
neveltetett. A kolera akkor ütött ki a Szepességen is. Az egyik árva 

                                                 
11 KÖNYVES TÓTH K. 1880. 614. 
12 STEIN, A. 1914. 5. 
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leányka éppen a betegséggel vívódott. Trangous minden félelem 
nélkül látogatta meg a kis beteget, s aztán tovább folytatta útját 
Krompach felé. Itt hirtelen rosszul lett s augusztus 17-én már ki is 
terítették.”13 Haláláról a Vasárnapi Ujság is megemlékezett, ki-
emelve: „Gyermektelen levén, még életében 6 ezer forintot aján-
dékozott a helybeli ev. reáliskolának, holta után pedig házát és 30 
ezer pftnyi vagyonát az intézetre hagyta. Nagyobb és tartósb em-
lékkövet soha nem épittethetett volna magának. Áldás hamvai-
ra.” 14 
     A hálás utókor 1905-ben szobrot emeltetett a mecénás Tran-
gous Lajosnak, amely ma is áll Iglón, az egykori evangélikus gim-
názium, a mai ipari középiskola udvarán. 
 

 
 

Trangous Lajos mellszobra Iglón (1905). 

                                                 
13 KÖNYVES TÓTH K. 1880. 614. 
14 VU 1855. 39. sz. 
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    S végül nem kerülhetjük el, hogy röviden megemlékezzünk a 
másik neves Trangous-fiúról, Józsefrıl is. Az ı élete nyugodtabb 
kerékvágásban folyt, mint a Lajosé. 1783-ban született Iglón. Jogi 
végzettséget szerzett, és ügyvédként dolgozott szülıvárosában. 
1825-ben az evangélikus egyház felügyelıjévé választotta, s ezt a 
tisztséget 36 éven át, egészen halálig viselte. Részt vállalt a felsı-
magyarországi bányapolgárság újjászervezésében is, jegyzıként 
segítette a társaság munkáját; az utókor a legnagyobb érdemének 
azt tartotta, hogy „ ı ültette be ide a magyar szellemet.”15 1861-
ben hunyt el Iglón. Bár nıs volt, de örököse nem született. Ezért 
házát és minden vagyonát az iglói evangélikus iskolára (korabeli 
hivatalos nevén „ág. hitv. Evangélikus. Népiskola és Polgári Le-
ányiskola, nem tévesztendı össze a gimnáziummal) hagyta.16 Öz-
vegye, Beör Zsuzsanna 1879-ben hunyt el. 
     A Trangous-testvérek adománya tette lehetıvé, hogy az iglói 
evangélikus algimnázium 1865-ben nyolcosztályos fıgimnázium-
má alakuljon. Ebben jelentıs érdemeket szerzett a kiváló pedagó-
gus, Tavassy (1846-ig Teichengräber) Lajos (1814-1877), aki 
1855-tıl az intézmény tanára, 1867-68-ban pedig igazgatója volt.17 
     Fábry János iglói evangélikus lelkész, fıesperes szavaival zár-
juk emlékezésünket, aki 1880-ban, a leányiskola új épületének át-
adása alkalmából mondott ünnepi beszédében így méltatta a Tran-
gous-testvérek mecénási érdemeit: „…S valamint amott, gymna-
siumunk felett Trangous Lajos Ede áldó lelke ırködik, úgy ırköd-
jék itt leányiskolánk felett Trangous József szelleme; s mint harmat 
lesz a hajnalpírból, akként lesznek a gyermektelenül maradt test-
vérek egyikének évenkint amott szellemi fiai, másiknak emitt szel-
lemi leányai, gazdagon felékesítve a valódi mőveltség kincseivel. 
Mindketten pedig fiúk és leányok, soha meg nem szőnı hálával 
fogják áldani a ritka testvérpár emlékét, a mely az emberiség irán-
ti szeretetbıl az emberiség javára a kortársak és az utókor elıtt a 
legdicsıbb emléket emelte magának.”18 
                                                 
15 KÖNYVES TÓTH K., 1880. 613. 
16 VU 1861. 607-608. 
17 VU 1868. 489. 
18 DOBÓ A., 1896. 19.  
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Trangous József. (Fametszet, Vasárnapi Ujság, 1880. 613. old.) 

 

 
 
Az iglói Evangélikus Fıgimnázium új épülete, melyet 1867-ben emeltek a 
Trangous-testvérek adományából. (Rusz Károly fametszete, Vasárnapi 

Ujság, 1868. 
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