
A Kárpát medence bauxit felfedezése és termelésének megindítása

Dr. Kovács Jánosx

Közel négy évvel ezelőtt, 1978. szeptemberében a freibergi /NDK/ 
ICOHTEC szimpóziumon örsi András oki. bányamérnökkel, a soproni 
Központi Bányászati Muzeum munkatársaiként —  magyar színekben 
ez volt az egyetlen előadás —  felvázoltuk a magyar bauxitbányá
szat műszaki fejlődését. A bányászat és a kohászat történetével 
foglalkozó rangos nemzetközi tanácskozás résztvevői számára ké
szített összefoglalásunkat igy fejeztük be: "A magyar bauxitbá
nyászat itt bemutatott fejlődése és nagyon magas technikai szín
vonala a magyar ércbányászat ezeréves hagyományaira épül. A tör
ténelmi Magyarország ősi bányavidékein, Erdélyben, Alsó- és Fel- 
sőmagyarországon alakultak ki az olyan műszaki sikerek feltéte
lei, mint az 1494-es szomolnoki érclugozás, az 1627-ben végre
hajtott első földalatti bányabeli robbantás, az egész Európában 
elterjedt magyar csille ill. zuzómü, az Újbányán 1722-ben üzem
be állitott tüzgép, mely első volt a kontinensen, Hell József 
Károly uj bányagépei, ezen kivül az első nemzetközi bányászati 
tudományos tanácskozás, melyet 1786-ban Selmecbánya közelében 
Born Ignác szervezett..."

A jelen tudomány- és technikatörténeti visszatekintés elejére 
azért illik az idézett 15-18. századi nevezetesebb magyar bá
nyászati vivmányok felidézése, mert a Kárpát medencei bauxit 
felfedezése, bányászatának megindítása jelentőségében semmivel 
sem kisebb az említetteknél, még úgy sem, ha ez nem egy szakem
ber kiugró teljesitménye, hanem számos ismert és ismeretlen 
földtani, vegyészeti, bányászati szakember érdeme.

Az úttörők sorának elején egy ma még ismeretlen nevű tiszt áll, 
aki az 1848/49-es szabadságharc céljaira vasérc után kutatott
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az erdélyi Bihar hegységben. A névtelen katona vasércmintái a 
nagybányai bányakapitányságra kerültek. Negyedszázad múlva, 
1874-ben ezekben a geológiai leletekben kimutatták, hogy azok 
jelentős százalékban tartalmaznak aluminiumoxidot. Ekkor még 
csak egy év telt el azóta, hogy a délfranciaországi Les Baux 
mellett megkezdték a Berthier által 1821-ben felfedezett ás. 
Dufrenoytól —  a lelőhelye után —  nevet kapott aluminiumoxid- 
tartalmu kőzet, a bauxit üzemszerű bányászatát. Egy évtized 
múlva, 1883-ban Szontagh Tamás geológus Xalotán gyűjtött kőzet
mintáit Fabinyi Rudolf vegyészprofesszor a kolozsvári egyetem 
mellett működő állami vegykisérleti állomáson alumir.iumércnek 
minősítette, éspedig 56 % alumi.niumoxid tartalommal. Ezzel 
megtörtént a bauxit tényleges felfedezése, éspedig jó három év
tizeddel az első kőzetminták begyűjtése után.

Újabb nevezetes adat a múlt század végéről, hogy Szabó József, 
minden idők egyik legnagyobb magyar geológusa, 1893-ban megje
lent "Ásványtan"-ában elvégezte a bauxit első hazai tudományos 
leirását.

További eredményes bauxitföldtani kutatásokat századunk első 
éveiben Mikó Béla bányamérnök folytatott. Ugyanő irta le az 
1874-es nagybányai eredményeket a Bányászati és Kohászati Lapok 
1906-os évfolyamában. Egy évvel korábban, 1905-ben a Földtani 
Közlöny jelentette meg Szádeczky-Kardoss Gyula kolozsvári geo
lógus professzor magyar és német nyelvű tanulmányát, mely külö
nösen Németországban és Ausztriában keltett nagy érdeklődést. 
Közben megindult a bauxit kitermelésére és értékesítésére ala
kult részvénytársaságok megszületése is. Ezek sorát a Jádvölgyi 
Aluminium Bányatársulat nyitotta meg 1903-ban. Időrendben ez
után a Vaskohvidéki Vas- és Aluminium Bányatársulatot hozták 
létre, és végül gróf Kornis Károly földbirtokos is életre hi
vott egy bauxit vállalatot.

A bihari bauxitbányászat fejlődésének ütemére, teljesitményére 
utal, hogy 1915-ben csupán Barátka és Jádremete határában 59 
ezer tonna ércet termeltek ki, 1916-ban pedig nár 180 ezer ton
na bauxitot raktak itt vagonokba és indítottak el Nemetország 
felé.
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Az emlitett három társaságból szervezte meg 1917. január 29-én 
dr. Hiller József ügyvéd az Általános Hitelbank közreműködésével 
az Aluminiumérc Bánya- és Ipar Résztvénytársaságot. A jogelőd 
részvénytársaságok szervezésében dr. Tetétleni Ármin ügyvéd és 
Mezey Ferenc bányamérnök szerzett nagy érdemeket.

Erdélyben találkozott a bauxittal Balás Jenő bányamérnök is, aki 
Taeger Henrik nyomán elindulva 1919-ben főként a vértesi bauxit 
felfedezésével irta be nevét a bányászat történetébe. Vele nagy
jából egyidőben, még a háború alatt találták meg az első bakonyi 
bauxitlelőhelyeket György Albert bányaménrök és Stürmer József 
nyugalmazott ezredes is.

Igen vázlatos összegezésünk végéhez közeledvén még három jeles 
műszaki emberről kell megelékeznünk. Bortnyák István bányamér
nök az első világháború idején az isztriai és dalmáciai bauxit
bányászat megszervezésében sok olyan tapasztalatot szerzett, me
lyet később a gánti bauxitbányászat megteremtésében gyümölcsöz
te tett .

Jakab Dénes nagybányai bányafőbiztos Szirmay Ignác vegyészmér
nökkel együtt a legkövetkezetesebb szószólói, kezdeményezői 
voltak a bauxit hazai feldolgozásának, az önálló magyar alumi- 
niumipar megteremtésének. Nem rajtuk múlott, hogy kezdeményezé
seik, törekvéseik kezdetben nem válték valóra. Sikertelen fára
dozásaik ellenére is őket tekintjük a magyar bauxitfeldolgozás, 
timföldgyártás, timföldgyártás és aluminiumipar hazai úttörői
nek .

Utoljára témánk későbbi kutatóinak figyelmét felkeltendő arról 
szólunk, hogy adatgyűjtéseink nem terjedhettek ki a nagybányai- 
és zalatnai bányakapitányság irataira, nem jutottunk hozzá 
azokhoz a forrásokhoz sem, amelyek a kolozsvári vegykisérleti 
állomáson keletkeztek, ahogy nem ismerjük a bihari bauxitvidék 
községeinek /Barátka, Jádremete, Remec stb./ képviselőtestületi 
jegyzőkönyveit, valamint a magasabb közigazgatási egységek /já
rás, megye/ iratait sem, pedig a teljes kép kialakításához ezek 
ismeretére is szükség lenne. Reméljük, más sikeresebb kutatók
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később ezeket a forrásokat is megnyithatják és kiaknázhatják
majd.
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Discovery and Early Exploitation of Bauxite in the Carpathian
Basin

J. Kovács

The discovery and the beginning of exploitation of bauxite in 
the Carpathian Basin is one of the greatest achievements of the 
thousand year old Hungarian miningi It was due to quite a 
number of experts in geology, mining and chemistry.

The very first of the pioneers is a Hungarian officer, —  his 
name is unfortunately unknown, —  who was prospecting for iron 
ore in the Bihar Mountaine /in Transylvania/, after the lost 
Liberation War of 1848/49.

Later, in 1874 it was revealed by chemical analysis that these 
samples contain considerable percentages of aluminium oxide. One 
more decade later, R. Fabinyi in Kolozsvár classified some ore 
samples collected by T. Szontagh at Kalota as bauxite. The first 
scientific description of Hungarian bauxite was given by J.
Szabó in 1893. Geologically the occurrence was described in a 
published paper by Gy. Szádeczky in 1905.

The first organizers and menagers of' bauxite mining were B.
Mikó, F. Mezey, I. Bortnyák and J. Balás.

The first pioneers of bauxite processing were D. Jakab, Chief 
Officer at Nagybánya, and I. Szirmay, engineer chemist in 
Budapest. Á. Tetétleni and J. Hiller, both lawyers, acquired 
merits by promoting the crestion of shareholder companies. It 
was the latter who founded in 1917 the fir.st big capitalist 
bauxite company in Hungary, called Aluminiumérc Bánya és Ipar 
Rt /in Budapest/.
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