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K ö z l e m é n y e k 

 

 

 

Az esztonit 
 

A magyar bentonit alkalmazásának története 

a mélyfúrásban 

 
BENKE ISTVÁN 

 
A bentonit jellemzése 

 

     A bentonit ásvány nevét az USA-béli Wyoming államban fek-

vő Fort Benton helységről kapta, ahol a 19. sz. végén tárták fel és 

kezdték meg a termelését. Hazánkban már régen ismert ez az ás-

ványi nyersanyag, amit kallóföld, csapóföld,  ványolóföld, kővelő, 

szappanföld néven alkalmaztak gyapjúk zsírtalanítására, vízelzá-

rásra, különböző festékek adalékanyagaként, stb. A mélyfúrásban 

először „esztonit” néven vezették be Esztó Péter  soproni egyetemi 

professzor tiszteletére. Amíg nem ismerték pontosabban a tulaj-

donságait és alkalmazása nem volt széles körű, allophánnak, walk-

erdének, bleicherdének, kolloid kaolinnak, olajkaolinnak nevezték.  

     Kevés magyar ásványi nyersanyag ért el olyan nagy sikert és 

gyors felfutást, mint a bentonit. Ez elsősorban a mélyfúrás, a mély-

építés és a vegyipar jelentős fejlődésének köszönhető. Hazánkban 

a legnagyobb betonitkészletek Tokaj-Hegyalján, Mád környékén 

vannak, de figyelemre méltóak az istenmezejei bentonitok is. A 20. 

sz. elején nagyobb mennyiségben termelték Budatétény környé-

kén. Ismeretes a Bándon található, minőségében gyenge bentonit-

előfordulás is. 

 
Földtan-teleptan 

 

     A bentonitok keletkezése fiatal vulkáni kőzetek, vulkáni törme-

lékek, tufák, elsősorban kovasavban dús kőzetek bomlására vezet-
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hető vissza. Főként a riolitlávák és -tufák mállása, hidrotermális el-

bomlása nyomán alakultak ki. Hasonló módon képződtek az ande-

zitek vagy bazaltok bomlásából is. 

     A Komlóskai-medence alapzatát savanyú piroxénandezit képe-

zi, amelyet a területen később lezajlott vulkáni utóműködés elbon-

tott. A képződési folyamat a tenger felszíne alatt játszódott le, 

ezért a jellemző megjelenési formája a vízbe nyomuló párnaláva-

szerű péperit. A vulkáni működés szüneteiben lepusztulás zajlott. 

A következő vulkáni ciklus terméke a riolit ártufa, amely a meden-

ce keleti peremén a felszínen van, és a később rátelepült kemény 

lávakőzetek védték meg a lepusztulástól.  

     A Komlóskai-medence, amelynek kialakulása a szarmata kor-

szakra tehető, egy lávakiömlések között elgátolt mélyedés. A me-

dence aszimmetrikus felépítése a tektonikus mozgásoknak köszön-

hető. A völgy két oldalán az azonos képződmények közötti 50-200 

méteres szintkülönbségek a szarmata korú riolittufa-szórás utáni 

sakktábla-szerű összetöredezésének és süllyedésének a következ-

ménye. A vulkáni tevékenység szüneteiben és annak lezárulása után 

erős vulkáni utóműködés zajlott le, amely a kőzeteket több helyen 

átalakította, illetve új képződményeket hozott létre. A hasadékok-

ban a forróvizes oldatok hatására hidrokvarcit-telérek keletkeztek. 

Ezek legnagyobb számban a Bolhás és a Szkalka keleti lejtőjén ta-

lálhatók. Bányászattörténeti szempontból a Subanya a legjelentő-

sebb, ami kb. 10-15 m szélességű és 900 méteren át követhető a 

telér. 

     A Komlóskai-medence a Tokaj-Zempléni-hegyvidék Háromhu-

tai-hegycsoportjának önálló része. Átlagos tengerszint feletti ma-

gassága 270 méter. A medencét keretező hegyek: nyugaton a Szkal-

ka, északon a Barlang-hegy, a Tölgyes-bérc és a Mogyorós-tető, 

keleten a Borz-hegy, a Nagy-Papaj és a Kenyeres-domb, délen a 

Hollóstető és Pusztavár. A peremhegyek 100- 200 méterrel emel-

kednek a medence fölé. A völgykatlan egyetlen természetes kijára-

ta a Komlóska-patak völgye.  
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Bányászati kutatások 
 

     A Komlóska környéki első kutatások a nemesérc-feltáráshoz 

kapcsolódtak. Ezekről nem ismeretesek korábbi adatok, de Szabó 

József 1865-ben említi e kutatási tevékenységet. Sem irodalmi, 

sem terepi bizonyítékok vagy nyomok nincsenek arra, hogy itt 

valaha is nemesérc-termelés folyt volna. A zöldköves andezitben 

több helyen, zsinórokban vagy hintve előforduló aranytartalmú pi-

ritek késztették a vállalkozókat a kutatásra, feltehetően már abban 

az időben, amikor a Komlóskához közel eső telkibányai nemesérc-

bányászat a virágkorát élte. Nemesérc feltárásának a reményében 

indították a Várszély testvérek 1931-ben a kutatásokat Komlóskán, 

melyeknek az egyik ösztönzője Nemcsik Antal, a zempléni hegyek 

szerelmese volt. A műszaki irányítást Frits József, akkor még szi-

gorló bányamérnök végezte.  

A Subanyán két rövid tárót hajtottak pirittel impregnált, erősen 

bomlott andezitben. De a szakirodalom 70-80 méter hosszú tárót is 

említ, amely a vájvégen 3-6 cm vastag pirittelérben állt le. A pirit 

mellett arzenopirit- és markazitgumókat is találtak. 1935-36-ban a 

kutatásokat áthelyezték a Bolhás-hegyre, illetve a Szkalkára, ahol 

egy 50 m hosszú tárót hajtottak ki.  Itt 10-20 cm vastag markazitos 

rétegben dúsult fel a pirit. 1948-49-ben a Pénzügyminisztérium, majd 

az Iparügyi Minisztérium Bányászati Osztálya végzett nemesérc-

kutatásokat, melynek során arany- és ezüstérc-tartalmú kőzeteket 

találtak. Az itt lemélyített táró a feltárás irányítójáról, Moskovszky E.-

ről kapta a nevét. Az egykori horpák és tárók maradványai a Bol-

hás-hegy keleti oldalán és a subanyai árokban lelhetők fel. Az arany-

érc-kutatás emlékét örökíti meg az elmúlt években kialakított táró-

bejárat.  

     Elsőként a Mária-tárót nyitották meg a Bolhás-hegyen 280-290 

m-es tengerszint feletti magasságban, azzal a céllal, hogy a kvar-

cittelérek harántolásával az érces területeket elérjék. A hossza 130 

m volt. Ércet nem, de egy zöldszínű, plasztikus anyagot találtak, 

amit először kaolinnak hittek. A laboratóriumi vizsgálatok szerint 

az anyag nem volt tűzálló. Mivel ekkor a szakirodalom nem is-

merte a bentonit nevet, ezért allophán, walkerde, bleicherde és más, 
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akkor ismert agyagásványok nevével illették. A táró már 8-50 m 

között harántolta a bentonitréteget, hajtását azonban abba kel-lett 

hagyni, mivel a felszíni vizek a réteglapok és a törések mentén le-

szivárogtak, de nem volt megfelelő vízmentesítés. A mai napig tisz-

tázatlan, hogy miért hagytak fel a komlóskai nemesérc-feltárással, 

hiszen egy víztelenítő szivattyú alkalmazásával már csak mintegy 

100 m kutatótárót kellett volna kihajtani. 

     A komlóskai bentonit bányászatáról az első és legteljesebb ösz-

szefoglalást Havassy András adta a korábbi földtani jelentések fel-

használásával.  

 
A bentonitok minősége és alkalmazási területei 

 
     A laboratóriumi vizsgálatok tisztázták, hogy nem kerámiai nyers-

anyagot, hanem egy értékesebb agyagásványt, a mai nevén bento-

nitot tártak fel. Ez abban az időben történt, amikor a Dunántúlon 

megindultak a nagyobb arányú szénhidrogén kutatások. Korszerű-

södött a kohászati iparban az öntészet. Jelentős mélyépítési mun-

kák indultak, és a fejlődő vegyipar új anyagok alkalmazását tette 

szükségessé. Ezek következtében egyre szélesedett a bentonit ipari 

felhasználása. A legnagyobb sikere és a leggyorsabb felfutása a 

mélyfúrásoknál volt, ezért az alkalmazásával kapcsolatos első kí-

sérletek erre a tevékenységre irányultak. 

     Ebben az időben szinte egész Európában az amerikai eredetű 

GWB „wyoming” típusú fúróiszap-javító adalékanyagot használ-

ták, de emellett aquagél és tixoton néven is kerültek forgalomba 

iszapjavító anyagok. Magyarországon 1935-ben, a dunántúli olaj-

kutatások során, a Mihályi-1 furásnál alkalmazta először az Euro-

gasco a korszerű rotary módszert Gotthard Károly bányamérnök 

vezetésével, ahol speciális öblitőzagy használata vált szükségessé. 

Ekkor trasszgélt és egy dél-amerikai eredetű, quebracho nevű ada-

lékanyagot alkalmaztak, ami magas tannintartalmú cserjekivonat 

volt. A drágán beszerezhető adalékanyag kiváltásának lehetősége 

a hazai bentonittal nagy érdeklődésre tartott számot.  

      Hosszú kísérletek kellettek ahhoz, amíg a komlóskai bentonit 

eljutott a nagyipari felhasználásig. Sokszor a véletlenek is hozzájá-
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rultak a megoldásokhoz, amikről a szakirodalomban nem találunk 

adatokat. Azért érdemes ezeket megemlíteni, mert soha nem vált 

volna ismeretessé, hogy pl. a komlóskai bentonit miért kapta az esz-

tonit nevet. 

     Frits József bányamérnök, a komlóskai kutatások műszaki irá-

nyítója a nagyhírű soproni professzor, Esztó Péter tanítványa volt. 

Testvére, Frits Zoltán, Tolcsván volt gyógyszerész, így az első la-

boratóriumi vizsgálatokat ő végezte. A komlóskai bentonit nem fe-

lelt meg minden tekintetben a fúróiszap követelményeinek, pl. a 

tixotrópiája nem érte el a szükséges mértéket. Ezért professzorá-

hoz, Esztó Péterhez fordult tanácsért. Megemlítette azt a jelensé-

get, hogy „ha az ökör lepisili, a bentonit megkékül és gélessé vá-

lik”. A mélyfúrásban is jártas, jó gyakorlati érzékű Esztó profes--

szor rögtön megoldotta a rejtélyt. Lúgos hatásra a bentonit elszí-

neződést, kedvező kémiai változást szenved. A laboratóriumi ös--

szehasonlító vizsgálatok azt mutatták, hogy a tokaj-hegyaljai ben-

tonitok az ún. kalciumbentonitok csoportjába tartoznak 39-40 %-

os montmorillonit-tartalommal, szemben pl. a wyomingi nátrium-

bentonittal, aminek a montmorillonit-tartalma több, mint 70%. Szük-

séges tehát a bentonitot szóda hozzáadásával aktiválni, vagyis mes-

terséges nátriumbentonittá átalakítani. A szóda optimális mennyi-

ségének a meghatározása laboratóriumi mérések alapján történt. A 

laboratóriumi vizsgálatokat Gráf L. vezette.  

     A vizsgálatok alig fejeződtek be, máris megindult a külföldi ér-

deklődés a komlóskai bentonit iránt. Az első szállítmányt az oszt-

rák Erchötte AG öntöde kapta, amit a szegi üzemben őröltek meg. 

Német cégek, többek között a G. A. Bannantine részére is küldtek 

próbaszállítmányt, amelyet a Magyar Kaolinművek Rt. szállított fú-

róiszap céljára. Az első minőségi leírást 1939-ben Gráf L. végezte, 

megjelölve a viszkozitási és tixotrópiai értékeket, valamint a fúró-

iszap előállításához pontos recepturát adva. Ezután indulhatott el a 

komlóskai betonit értékesítése. Az első közlemény a már kész ter-

mékről a Bányászati és Kohászati Lapok 1939. november 1-i szá-

mában jelent meg, J szignóval, az alábbi szöveggel: 
     „Magyar gyártmányú aktív olajkaolin (Esztonit). Ismeretes, 
hogy a dunántúli olajkutatásoknál alkalmazott Rotary-rendszerű 
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mélyfúrásoknál a fúróiszap (vastagöblítés, zagy) előállításához kol-
loid tulajdonságú aktív bentonitot, illetve tixotont használnak, me-
lyet mindezideig vámkülföldről (Amerika, Németország) importál-
tunk. Értesülésünk szerint egy hazai kaolinbánya vállalatnak – a 
Magyar Kaolin Művek Rt-nek – sikerült kikísérletezni egy olyan ak-
tivált kaolinféleséget, amely magas kolloid tartalma, kitűnő visco-
sitása és tixotropiája folytán teljesen pótolni tudja az eddig im-
portált bentonitféleségeket, sőt, az ülepedés szempontjából felül is 
múlja azokat, mert e magyar gyártmányú „Esztonit” nevű aktív ka-
olinféleség vízzel elkeverve 24–48 órán túl is tejesen üledékmentes 
állandó suspensiót ad. A hazai olajkutatások és általában az ex-
port lehetőségek folytán a magyar közgazdaság szempontjából rend-
kívül fontos fenti értesülésünknek annál is inkább örömmel adunk 
helyet lapunkban, mert az egyre nagyobb jelentőségű hazai mély-
fúrások céljait szolgáló kaolinterméket az előállító bányavállalat 
az Alma Mater iránti tiszteletből a bányaművelés jelenlegi tanárá-
ról „esztonit”-nak nevezte el.” 
     Későbbi a Magyar Kaolin Művek Rt. más termékeivel együtt, a 
komlóskai bentonitot az alábbi szöveggel hirdették: „Kolloid kao-
lin, Gyári néven „Esztonit”, mviscositású (sic!) és kitűnő tixotró-
piájú aktivált kaolin, speciális mélyfúrási célokra. Központi iroda: 
Budapest, IX. Lónyai u. 46. Üzemvezetőség: Szegi, Zemplén megye.” 
     A Pénzügyminisztérium 1938. július 15.-én az Eurogasco-val 
kötött szerződés alapján új vállalatot hozott létre „MAORT üzemek 
a M. Kir. Kincstár Használatában” néven, amely utóbb Magyar Ame-
rikai Olajipari Részvénytársaság-ként szerepelt. Ez a vállalat indí-
totta el a magyar bentonitok alkalmazását. Alig fejeződött be a há-
ború, a MAORT folytatta a dunántúli kutatásokat. Az első meg-
rendelő-levél a Magyar Kaolinművek Rt. részére érkezett az alábbi 
szöveggel: 
 

     „Tisztelettel kérjük, szíveskedjenek velünk közölni, hogy tudná-

nak-e nekünk 30 tonna esztonitot szállítani. Egyúttal kérjük a leg-

rövidebb szállítási határidőt is közölni, mert az anyagra a közeljö-

vőben szükségünk lesz. 

                                                      Kiváló tisztelettel 

                               Magyar Amerikai Olajipari Részvénytársaság: 

                                         (az egyik aláíró: Dr. Papp Simon) 
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      Nem kaphattak választ a megkeresésre, mert 1945. november 
8-án egy sürgető levelet írtak: 
     „Hivatkozással múlt hó 18.-i sorainkra, tisztelettel kérjük most 
már sürgős válaszukat, hogy tudnának-e nekünk 30 tonna esztoni-
tot szállítani. Egyúttal kérjük a szállítási határidőt is közölni.” 
     A sárospataki vállalat feltételezhetően azért nem tudott rögtön 
válaszolni, mert őrlési kapacitási gondjai voltak. A levelezésből ki-
tűnik, hogy több helyen végezték a bentonit őrlését. 1947-től folya-
matosan szállították a bentonitot, de nyers minőségben is 140 Ft/ 
tonna áron. A MAORT igényeinek a biztosítása csak akkor lett za-
vartalan, amikor Mádon megindult a bentonit gyártása. 
     A bentonit sokrétű felhasználási területei közül kiemelkedik az 
öntödei alkalmazás. Az öntőformák készítésére szolgáló homok kö-
tésének legfontosabb alapanyaga a bentonit. Természetesen itt má-
sok a minőségi előírások, mint a fúrási bentonitoknál. A komlós-
kai bentonit első öntödei alkalmazása Jakóby István nevéhez fű-
ződik, aki mint a Csepeli Fémművek laboratóriumának főmérnöke, 
1940-től dolgozott ki erre vonatkozó technológiát, kiváltva a ko-
rábban használt olasz (ponzai) típusú anyagot. 1940 és 42 között 
az Erchötte AG rendelt 150 tonna őrölt bentonitot öntödei célokra. 
Az őrlést az Adler és Ritter, valamint a Meteor cégek végzik Bu-
dapesten. Az 1950-es évek közepétől – a Mád környéki ásvány-
bányászat megindulása után – az öntödei bentonitok voltak a leg-
fontosabb és legkeresettebb termékek. Az 1950-es évek elejétől egy 
dán cég is érdeklődött a komlóskai bentonit iránt, de jelentős igé-
nyekkel léptek fel a lengyel szénhidrogén-kutató vállalatok is. 

     Amikor az esztonit néven forgalmazott bentonitok után külföl-

dön is megnőtt az érdeklődés, Frits József bányamérnök bevezette 

a bentonit terméknevet, utalva ennek az anyagnak ásványtani el-

nevezésére. 

 
A bányaművelés története 

 
     A bentonitot Várszély Béla és Ödön kőbánya-tulajdonosok tár-

ták fel az 1931-36. években folyó kaolin-, festékföld- és piritkuta-

tások során. 1936-37-ben terjesztették ki a kutatást a Szkalka és a 

Bolhás-hegy területére, hogy a teléreket egy esetlegesen ércesebb 
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zónában harántolják. Az itt feltárt bentonitból már ezekben az évek-

ben szállítottak néhány cégnek mintaanyagot. A második világhá-

ború alatt a művelés szüneteltetése következtében a táró beomlott, 

és a főte a külszínig felszakadt. 1946-ban a tulajdonosok a Mária-

tárót újranyitották, és az omlás mellett egy 10 és egy 15 m hosszú 

aknát hajtottak ki, amivel 10 ezer tonna bentonitot tártak fel. A 3-5 

m-es fedőréteg külszíni művelésre is adott volna lehetőséget. 1946-

49 között a 137 m hosszú Ilona-aknában folytattak termelést né-

hány száz tonna/év mennyiséggel. 1949-ben a bentonitbányát ál-

lamosították, és mint a Zempléni Ásványbányák Komlóskai Üzeme 

működött tovább.  

     Az államosított üzem első feltárása a 279,5 m tszf.-i magasság-

ban kihajtott, 130 m hosszú Új-táró volt, amelyben kitűnő minősé-

gű sárgászöld és fehér bentonitot találtak. A bányabeli és külszíni 

szállítások könnyítésére 1951-52-ben kihajtották az andezitben ha-

ladó, 202 m hosszú Béke-altárót és a hozzá kapcsolódó 50 m-es 

döntőaknát a 228,8 m tszf. szinten. Így lehetővé vált a gépkocsik 

közvetlen rakodása és egy készlethányó kialakítása. Frits József ja-

vasolta a Béke-altáró továbbhajtását 50 m-rel, ami véglegesen tisz-

tázta volna az ércesedés körülményeit, de erre nem került sor. 

      Az altáró közelében egy parasztház átalakításával elkészült egy 

kis iroda és felolvasó, majd 1958-ban az üzemvezető részére szol-

gálati lakás is épült a falu szélén. A dolgozói létszám 15-20 fő volt. 

1957-ig az üzem vezetését egy, a faluban lakó aknász látta el, majd 

1957 májusától Szőllősi Ferenc bányamérnök vette át a bánya be-

zárásáig. A kitermelt bentonitot gépkocsik szállították Olaszliszka-

Tolcsva vasútállomásra Vámosújfaluba, vagy közvetlenül a má-di 

őrlőbe. 

     Az államosítás előtt a termelés évente néhány száz tonna volt, 

1951-től növekedett a kiaknázott bentonit mennyisége. 1955-ben 

érte el a legnagyobb értéket, 6000 tonnát. A kutatások adatai alap-

ján évi 6-7 ezer tonna tervezett kihozatal mellett a „reménybeli” 

készletet 50-60 évig tartották elegendőnek. Annak ellenére, hogy 

Komlóskán nem volt a minőséget ellenőrző laboratórium, a mély-

fúrási célokra különösen alkalmas, jó minőségű bentonitot termel-

tek. A szállítási nehézségek és a minőségi értékek gyakori változá-
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sa miatt azonban 1959-ben véglegesen bezárták a bányát. Ezzel az 

intézkedéssel a Hegyaljai Ásványbánya Vállalat nem értett egyet, 

hiszen még több évre elegendő készlet maradt a lelőhelyen. Ezen 

kívül a komlóskai bentonit olyan különleges minőséget jelentett, 

mint pl. az akkor keresett „organofill” bentonit, ami Tokaj-Hegyal-

ján nem volt megtalálható.  

 
Nagyüzemi bentonitgyártás Mádon 

 
     A mélyfúrási bentonit-igények zavartalan biztosítására csak ak-

kor kerülhetett sor, amikor az államosítás után megindult az előké-

szítő-üzem korszerűsítése. Ezt nemcsak a kapacitás növelése tet-te 

szükségessé, de a felhasználók is magasabb minőségi igényeket 

támasztottak. 1941-től 1954-ig kőjáraton, malomköveken történt az 

őrlés, primitív körülmények között. Sem az őrölt betonitok finom-

sága, sem a homogenitása nem felelt meg az egyre korszerűsödő 

fúrási technológiák műszaki követelményeinek, különösen akkor, 

amikor a fúrólyukak mélysége egyre növekedett. 

     1958-ban az IPARTERV tervei alapján elkezdődött a mádi I. 

sz. előkészítő-mű építése, 100 kt/év kapacitással, amit 1962-ben he-

lyeztek üzembe. Ebben az időben Európa legkorszerűbb ásvány-

előkészítő műve volt. A korszerű verőtányéros malmok már lehe-

tővé tették a 0,3 mm alatti termékek előállítását forgódobos szárí-

tó-berendezéssel. 

     Újabb modernizálást kellett végrehajtani, amikor a még fino-

mabb, 20-60 mikron szemcsenagyságú őrlemény gyártására volt 

igény. Az ilyen minőség elérése már komolyabb műszaki fejlesz-

tést igényelt. Ezért vált szükségessé a világpiacon található legkor-

szerűbb ALPINA finomosztályozó beépítése, mellyel az előkészí-

tő-mű alkalmassá vált a hazai és az exportigények biztosítására. 

      Az aktivált bentonit gyártásának mennyisége az 1980-as évek 

első felében érte el a maximumot. E terméknek a 30 %-a került ex-

portra. A gyorsan fejlődő mélyfúrási technológiák korszerűbb ben-

tonitot igényeltek, amit az első években különböző adalékanyagok-

kal biztosítottak. A Mád környéki bányákban a nyersbentonit mi-
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nősége egyre romlott. A térségben folytatott nagyarányú kutatá-

sok nem tártak fel újabb, jobb minőségű nyers bentonitot. Az üzem 

először az exportpiacait vesztette el, de a hazai mélyfúró-vállala-

tok is egyre inkább áttértek a külföldi fúrózagy-alapanyagokra. A 

rendszerváltozás után a privatizált üzemek megfelelő minőségű 

nyersbentonit hiányában megszüntették a mélyfúró-bentonitok ter-

melését. 50 évig tartott a magyar fúróipari bentonit gyártása és fel-

használása. 

 

Aktivált bentonit gyártása Mádon 
 

                     1955 – 59  években          22 809  tonna 

                     1960 – 64      ’’               118 025     ’’  

                     1965 – 69      ’’               173 113     ’’ 

                     1970 – 74      ’’               228 849     ’’ 

                     1975 – 79      ’’               264 553     ’’ 

                     1980 – 85      ’’               304 335     ’’   
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