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A magyar bauxitprognózis kezdete  

 
TÓTH ÁLMOS 

 
Összefoglalás 

 
     A magyar bauxitkutatás mintegy száz esztendős története fo-
lyamán több, a kutatás történetét bemutató nyomtatott mű jelent 
meg, de ezek egyike sem tartalmaz érdemi megállapításokat a 
prognózis-tevékenységre vonatkozóan. E tényből az utókor azt a 
véleményt alakíthatná ki, hogy ilyen tevékenység nem is volt. A 
nagyszámú publikáció, kéziratos jelentés célirányos áttanulmá-
nyozásából azonban egyértelművé vált, hogy 1912-től igazolható-
an készültek hazánkban bauxitvagyon-előrejelzések, azaz prognó-
zisok. Ez a törekvés egyaránt megmutatkozott az állami szervek-
nél, az ipari vállalatoknál és természetesen az e gondolkodás szak-
mai lépéseit kialakító szakembereinknél. A prognózistevékenység 
szinte minden földtani kritériumát megfogalmazták már az I. vi-
lágháború éveiben. Jelen írás ezeket mutatja be röviden, különös 
gondot fordítva a kéziratos ipari jelentések ilyen irányú informáci-
óinak bemutatására. Ki kell emelni Rozlozsnik Pál geológusnak, a 
Magyar Királyi Földtani Intézet aligazgatójának e munkában való 
kiemelkedő szerepét, aki főleg az ország elsőként felfedezett (1903) 
bihari bauxitterületen kutatott. Tanulmányomban e történéssor főbb 
eseményeit kívánom bemutatni, melyek az 1947-48-as évek poli-
tikai-gazdasági rendszerváltásának időszakával zárulnak, amikor is 
a magyar bauxit a német érdekszférából hosszú évtizedekre a szov-
jetbe került.  

 
Előretekintések, prognózisok 

 
     A prognosztikon-prognózis görög szavaknál a régebbi magya-
rázó szótárakban a jóslat, újabbakban az előrejelzés jelentést talál-
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juk. A korai időkből többnyire csak néhány mondatos híradások 
maradtak ránk bauxitprognózisnak nevezhető tevékenységről. Mi-
vel ezeket többnyire bauxitkutatással foglalkozó bányamérnökök, 
geológusok, tehát szakemberek készítették, tevékenységük tudo-
mányos jellege alig vonható kétségbe. Tehát bátran használhatjuk 
ebbéli tevékenységükre a bauxitprognózis terminus technikust. A 
kezdet kétséges, hisz’ lehetetlen megmondani, hogy hol a határ a 
néhány kutatási objektumra (ekkortájt szinte kizárólagosan kutató-
akna, vágat) épített készletszámítás/becslés és a prognózis között, 
oly korban különösen, amikor a bauxit teleptani típusára több, hom-
lokegyenest ellentétes nézet volt forgalomban.   
     Jellege szerint többfajta nyersanyag-prognózist különböztethe-
tünk meg, úgymint általános (földtani), mennyiségi, minőségi és gaz-
dasági prognózist. A tárgyalt korban a minőségi, illetve gazdasági 
prognózisra nem találtunk példát.  
     Az első hazai bauxitprognózisról a magyar királyi Földtani 
Intézet 1912. évről szóló jelentése ad hírt, mely szerint Szontagh 
Tamás igazgatóhelyettes a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara 
megkeresésére az évben hivatalos szakvéleményt készített Bauxit-
telepek hazai előfordulásának lehetőségéről címmel. A lehetőség 
szó egyértelműen jelzi a tanulmány prognózis voltát. Sajnos nem 
maradt ránk, feltehetően csak a Bihar-hegységgel foglalkozott. A 
másodikról is a Földtani Intézet (1915. évről szóló) jelentése tudó-
sít: „A kereskedelmi miniszter megkeresésére Papp Károly pro-
fesszor hivatalos intézeti szakvéleményt készített »Alumínium tar-
talmú bauxit ércesedés hazai előfordulásáról címmel«”. A címből 
nem egyértelmű, hogy prognózisról, vagy a bihari telepekről ké-
szített jelentésről van-e szó – én az előbbit valószínűsítem. E szak-
vélemény sem került még elő. A bauxit iránti fokozott állami ér-
deklődést jelzi, hogy 1916-ban maga Lóczy Lajos, a Földtani Inté-
zet igazgatója készített jelentést a Pénzügyminisztérium számára „a 
le nem foglalt [nyilván zártkutatmányokkal – T. Á.] bauxittelepek-
ről” – olvashatjuk az intézet 1916. évről szóló jelentésében (1921). 
A „ le nem foglalt” kifejezés is egyértelműen utal a munka prognó-
zis voltára. Mivel ez a dokumentum sem került még elő, nem tud-
juk, hogy „csak” a bihari területtel foglalkozott-e, vagy a Szontagh 
(1915) által jelzett „bakonyi bauxitokkal” is.  
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     A Magyar Királyi Pénzügyminisztérium XV. Főosztálya (ez volt 
mai szóval a korabeli „távlati földtani kutatások” irányítója) meg-
bízására Vadász (1921) készített jelentést a hasznosítható bakonyi 
ásványi anyagokról. A tanulmány az ottani bauxitokat (ő még 
beauxitot ír) is érinti. A Halimbától Nagyvázsonyig terjedő, szá-
mos bauxit-előfordulást mutató dolomit-kibúvásos terület „ezidő-
szerint Európa legnagyobb beauxit előfordulása” – írja. További 
indikációkat is említ Csesznek, Zirc és Bakonyjákó vidékén, me-
lyekről összesítve megállapítja, hogy a „régi laterit-jellegű, alu-
míniumban gazdag agyag nagyobb kiterjedésű volt, azonban a te-
rületet ért ismételt transzgressziók és a későbbi felületi pusztító 
földtani tényezők a nem védett részeken elmosták.” Kifejezett prog-
nózisrészt nem ad, de az indikációk fölsorolása egyértelműen jelzi 
a kutatási lehetőséget.  
     Aknaszlatinai György A. (1923) mutatott rá elsőként földtani-
bányászati irodalmunkban Magyarország bauxitjainak „kiemelke-
dő nemzetgazdasági jelentőségére”, perspektívájára. „A legutóbbi 
években fölfedezett és ma már meglehetősen feltárt [sic! T.Á.] du-
nántúli alumínium-érctelepeket Csonkamagyarország egyik leg-
nagyobb jelentőségű természeti kincsének kell neveznünk [...] A 
kutatás alatt álló területek csak egy részét képviselik a Dunántúl 
várható alumíniumérc mennyiségének [...], amennyiben szakembe-
rek a Halimba mellett fekvő bauxitmennyiséget 180 millió tonnára, 
Csákvár környékének bauxit-mennyiségét 20-30 millió tonnára be-
csülik.” Meg kell jegyezni, hogy a csákvári (gánti) értékek (Teleg-
di Róth K. meghatározása) kis hányadban tartalmaztak csak re-
ménybelinek mondható készletet, míg a halimbai 180 millió ton-
nás érték (amely valószínűleg Vadásztól származik) jelentős arány-
ban foglal magába reménybeli vagyont.   
     Balás Jenő bányamérnök is készített az 1920-as, 30-as években 
prognózisokat, bár ezek inkább próféciák. A kortárs geológusok 
(Kormos, Telegdi Roth, Vadász) – kéziratos jelentéseiből ez vilá-
gosan látszik – nem értenek egyet a sok százmilliós, netán milliárd 
tonnás „fantasztikus” reménybeli számokkal, amelyek feltehetően 
a Balás nevéhez köthetők, s melyeket a napisajtó is szárnyára vett, 
netán el is túlzott.  E próféciák, megtámasztva azzal, hogy hirdető-
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jük a gánti előfordulás felfedezője, magától értetődően hozzájárul-
tak a bauxit zártkutatmányi körök, s a „bauxitos szerencselovagok” 
(Vadász kifejezése) gombamód való elszaporodásához. A szerző 
birtokába került ún. oleáta térképek előzetes kiértékelése (Tóth Á., 
Zsadányi É.) és a bányakapitánysági iratok (Magyar Országos Le-
véltár) tanulmányozása (Tóth Á.) alapján tudható, hogy több tíz 
vállalkozó kutatott/ kutattatott az akkori elgondolások szerint bau-
xitra mindenképpen reménybelinek prognosztizált területeken. 
     Az Aluérc Rt. vezetősége 1927-ben a bauxitra prognosztikusnak 
tartott, zártkutatmányokkal lekötött térségek „földtani revízióját” 
rendeli el. E revíziós munkálatokat Kormos Tivadar főgeológus és 
Vadász Elemér, az Aluérc szakértője készítik el. Ezek a jelentések 
a saját (tehát az Aluérc által bérelt), illetve az „idegen” (például Ma-
gyar Bauxit Rt.) kezén levő zártkutatmányokon végzett vizsgála-
tok (fúrások, földtani térképezés, stb.) eredményei alapján (vagy 
kutatás nélkül) további kutatásra való érdemlegességről szólnak. 
Készítőik végső soron Aluérc számára a zártkutatmányok további 
kutatások céljából való megtartására, vagy az azokról történő le-
mondásra tesznek javaslatot. A távolba tekintő prognózistevékeny-
ség tipikus megnyilvánulásának tarthatjuk ezeket a jelentéseket, 
annak ellenére, hogy az ún. várt, remélt készletekre vonatkozóan 
nem tartalmaznak adatokat. De a további kutatásra való érdemle-
gességgel, vagy éppen ellenkezőleg, az érdemlegesség hiányával 
néhány mondatban foglalkoznak. Az első ilyen „revízió” (Vadász, 
1927) még a jelzett évben elkészült. A bakonyi részek zártkutatmá-
nyait e jelentés keretében Taeger Henrik értékelte. Röviden meg-
fogalmazza azokat az alapelveket, amelyek a „revíziós terv” ér-
telmében meghatározták a döntések menetét. Ezek: van-e bauxit-
indikáció, a bauxit fekvője dolomit vagy mészkő, fedőjében van-e 
eocén képződmény. Már ekkor felismerték, illetve megfogalmaz-
ták, hogy a fedő eocén jelenléte nem feltétlenül jelzője a bauxit-
nak. Az indikációk vizsgálatakor azok minőségét figyelmen kívül 
hagyták, azért is, mert aknázásra, s a minták elemzésére ritkán ke-
rült sor. Ha a triász alaphegységet eocénnél fiatalabb képződmé-
nyek fedték, nem számoltak a bauxit megmaradásával! E megkö-
zelítés több dunántúli középhegységi terület visszaminősítését ered-
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ményezte. Eben a jelentésben, az úrkúti mangánérces terület közel-
ségében levő zártkutatmányok elemzése kapcsán fogalmazódott 
meg az a véleményük, miszerint „mangán és a bauxit […] egyide-
jű, különböző keletkezésű képződmények, azaz fáciesek.” Ugyan-
csak e jelentésben szerepel először a később Vadász által több al-
kalommal emlegetett, az Ajka-csingervölgyi Ármin-akna meddőhá-
nyóján lelt, a Kőkereszt-vágatból kikerült pizolitos bauxit. A csab-
rendeki terület kapcsán észleli az ellentmondást, hogy itt a bauxit 
részben „kréta” mészkőre látszik – eocén alatt – települni. A „kré-
ta” megjelölés azt jelzi, hogy a kréta korúnak tartott mészkőképződ-
mény korát nem tudja pontosabban megadni. Tehát a későbbi ún. 
felső bauxitszintet rögzíti, de annak önálló szint voltát nem ismeri 
fel.  
     Vadász és Kormos (1927) szeptemberi jelentésükben hangsú-
lyozzák: „megállapítást nyert, hogy az elsődleges helyzetű bauxit 
a Magyar Középhegység triász alaphegységére települt s fedőjé-
ben mindig az eocén rétegösszlet foglal helyet. A gyakorlatilag hasz-
nosítható minőségű bauxit mindig csak ilyen helyzetű elsődleges 
településben kereshető.” E tanulmányban is szerepel a megállapí-
tás, hogy a „bauxit keletkezés […] nem volt általános, a tulajdon-
képpeni alsó eocén szénképződés területén (Tatabánya)  hiányzik. 
[…] Az eocén rétegek jelenléte tehát egymagában még nem jogosít 
fel a bauxit jelenlétére is.” A mondat sutasága ellenére is, azt hi-
szem, világos. Az előterjesztésben az Aluérc Rt. vezetésének hosz-
szútávú kutatási munkaprogramok (mai szóval projektek) készíté-
sének szükségességét hangsúlyozzák.  
     A Földtani Intézetben folyó, a nyersanyagok, beleértve a bauxit 
prognózisa, felkutatása érdekében folyó korabeli munkálatokról ke-
vés ismeretünk van. Ezért is figyelemre méltó Rozlozsnik P. egyik, 
az Aluérc Rt. számára készített kéziratos tanulmányának (Rozlozs-
nik, 1928) mondata, mely szerint az intézetre akkoriban „nagy nyo-
más nehezedett” további hazai bauxittelepek felkutatására.  
     Kormos és Vadász (1929) készített ez évben az Aluérc Rt. birto-
kában lévő zártkutatmányi körökről „revíziós jelentést”. Az 1920-
1928 közötti években bérletbe vett területek egy részének kijelölé-
sét Vadász végezte, többségükről (a korábbiakról) azonban nem tud-
juk, ki/k tartotta a területet kutatásra, illetve bérletbe vételre érde-
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mesnek. Lehetséges, mert ez is gyakorlat volt, hogy az említett „sze-
rencselovagoktól” megvették a kutatási/bányászati jogot. Néhány 
esetben igazolható, hogy számukra is a Földtani Intézet szakértői 
(pl. Telegdi Roth), vagy éppen az Aluérc-alkalmazottak értékelték 
a területet. Kormos és Vadász jelentésükben mintegy 61 oldalon 
mutatják be az Aluérc által bérelt zártkutatmányi köröket. Hangsú-
lyozzák, hogy „vizsgálataink korántsem irányulhattak a bauxit je-
lenlétének vagy hiányának végleges tisztázására, hanem elsősor-
ban az egészen meddő területrészek kikülönítését célozták s a kuta-
tásra jogosító részek földtani kilátásait mérlegelték.” Érdekesség-
ként megemlítem, hogy további bauxitkutatásra érdemlegesnek tart-
ják a bükkzsérci és a cserépfalui zártkutatmányokat is.  
     Vadász (1930) a Magyar Általános Kőszénbányák (MÁK) ve-
zetése számára írott jelentésében, áttekintve a gánti, a halimbai, az 
eplényi, a Balás Jenő-féle bakonyi (Olaszfalu, Dudar, Bakonyná-
na) és budai területeket, a Salgótarjáni Kőszénbánya Rt. német-
egyházai kőszén-területeit, a tarjáni, a Pilisvörösvár környéki, az 
isztiméri és a csabrendeki zártkutatmányokat, megállapítja, hogy 
„az idegen kézen lévők között egyedül a németegyházai1 lehet olyan, 
mely az eddigi megismerések szerint s viszonyok között bizonyos 
értéket mutat. Azért csak idő kérdése lehet, hogy ez a terület feltá-
rásra kerüljön. Ezzel szemben az összes többi idegen területek ed-
dig megállapított értéke nagyon jelentéktelen vagy semmi.” Érde-
kes, hogy jelentésében pesszimista a világ bauxittermelésének nö-
vekedési lehetőségeit illetően is. „A föld valamennyi bauxit-elő-
fordulásában az alumíniumgyártás mai igényeinek meg nem felelő 
minőségű anyagok mennyiségileg túlsúlyban vannak. […] Az „alu-
míniumtermelés [...] negyedszázados fejlődés eredménye s az eddi-
gi fejlődési iramát hasonló mértékben aligha tarthatja” – írja.   
     Ifj. Lóczy Lajos (1933) igazgató a Földtani Intézet évi jelenté-
sében említi, hogy az év szeptemberében a miniszterelnök felszólí-
totta, hogy a „Csonkamagyarországon várható bányászati nyers-

                                                 
1 Ez nem azonos a későbbi időkben nagyegyházi bauxitterület néven el-

híresült, az Eocén-program keretében kutatott területtel, hanem attól dél-
re fekszik. 
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anyagok felkutatása ügyében sürgősen memorandumot terjesszen 
a kormány elé.” Lóczy elkészült tanulmányában 243 millió tonnát 
ad meg (prognosztizál) az ország várható bauxit-vagyonaként. Hoz-
zá kell tenni, hogy jelentése nem tartalmazott minőségi becslést.  
     1935-ben az olasz példát a franciák is követték, azaz leállították 
Németországba irányuló bauxit-exportjukat. Ez, illetve a magyar 
alumíniumipar (kohászat) év eleji megszületése indíthatta arra ifj. 
Lóczyt, hogy augusztus 30-án az Iparügyi Minisztériumhoz címzett 
beadványában úgy fogalmazzon, miszerint „Magyarország első-
rendű nemzetgazdasági érdeke, hogy kevés alumínium-bauxitját 
megvédje, hogyha alumíniumipara nagyobb arányokat ölt, dús fém-
tartalmú nyersanyaggal tudja azt ellátni. […] Kevés jó bauxitun-
kat feltétlenül itthon kell tartanunk.” Gondolatait nyilván alapve-
tően befolyásolta az a tény, hogy Gánton kívül csak Villányban 
volt akkortájt ismert „alumínium-bauxit” a majdnem 10 évi inten-
zív, főleg Aluérc földtani kutatás ellenére. A villányi pedig alig 200 
ezer tonna készletet jelentett, költséges bányászati beruházás-igény 
mellett. Újabb telepek megismerésének pedig, a jelek szerint, nem 
látta komoly valószínűségét.  
     Raoul France (1941) Telegdi Roth Károlyra hivatkozva (dátum 
és hely nélkül) írja: „Tapolca környékén legalább 100 millió tonna 
bauxitunk van. Európa legnagyobb s legjobban jövedelmező bau-
xitbányája a Vértes-hegységben, Gánt község mellett terül el. A 
Bakonyban, Sümeg, Isztimér körül, Pest közelében Bicske mellett és 
Dél-Baranyában a Harsány-hegyen is hatalmas tömegű bauxitunk 
van. Telegdi Róth Károly neves geológusunk mintegy 200 millió 
tonnára becsüli a magyar bauxitkincset. Ebből a mennyiségből kö-
rülbelül 200 évig lehetne fedezni a hatalmas német bauxitszük-
ségletet. […] Magyarország gazdaságilag soha nem mehet tönkre. 
A magyar bauxitvagyon oly hatalmas, hogy hazánkban ezután el-
képzelhetetlen az államcsőd. Dúsgazdag állam vagyunk, kifogyha-
tatlan hitellel.” Hasonló értéket találunk Koch (1939) művében, 
mely szerint: „Bauxitban ma Európa leggazdagabb országa va-
gyunk, telepeink felbecsült készlete megközelíti a negyedmilliárd 
tonnát, az ez évi termelés már a 400.000 tonnát is meghaladja.”  
Ez utóbbi számérték forrása is lehet Telegdi Roth valószínűleg 
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„szóbeli közlésen”. Meg kell jegyezni, hogy e készletértékek min-
den kétséget kizáróan megkutatott és reménybeli készletet egy-
aránt tartalmaznak, az utóbbi nagyobb arányával.  
     1940. év augusztus 5-én Varga József iparügyi miniszternél egy 
„bauxitügyi”, mondhatnánk iparprognosztikai megbeszélés volt.  
Erről Vadász Elemérnek az Aluérc vezetése számára készült jelen-
téséből tudunk. Ezen a minisztérium részéről a miniszter, két nem 
szakmabéli főtisztviselő, Telegdi Roth Károly (akkor miniszteri 
tanácsos), valamint Vitális István, Lóczy Lajos, gróf Teleki Géza 
és Vadász Elemér geológusok voltak jelen. Nevezettek számított 
és becsült-prognosztizált adatokat egyaránt bemutattak. Vadász ek-
kor nem nyilatkozott, de két év múlva állást foglalt a nyirádi prog-
nózis-kérdésben egy Aluérc számára készített belső jelentésben 
(Vadász 1942): „További kutatások az előfordulás jellege szerint 
legföljebb csak hasonló méretű mélyedéskitöltéseket eredményez-
hetnek, de tartós, rendszeres bányászatot biztosító mennyiség alig 
remélhető.” Meg kell jegyeznünk, hogy mindegyik szakvélemény 
hihetetlenül alábecsülte, Vadászé pedig különösen, főleg a nyirádi 
várható lehetőségeket. 
     1946-47-ben magyar-orosz tárgyalások folytak a magyar bau-
xitvagyon meghatározása céljából. A tárgyalásokról, pontosabban 
a magyar fél ennek érdekében készített összeállításairól némi ké-
pet nyerhetünk a Vadász által megőrzött „Orosz tárgyalások anya-
gai 1946-1947” feliratú, főleg gépelt és néhány kéziratos összeállí-
tást tartalmazó dosszié anyagaiból. A vagyonadatokat előfordulá-
sonként három kategóriába sorolták: úgymint teljesen ismert, fúrá-
sokkal kimutatott és lehetséges bauxitvagyon. A lehetséges bauxit-
vagyon hozzávetőlegesen megfelelhet a későbbi időkben D1 kate-
góriába sorolt, tehát legvalószínűbb reménybelinek. A jelző nélkü-
li „reménybeli” vagyon fogalma két, külön-külön egy-egy oldalas 
táblázatban szerepel. Az egyik az 1946. március 7. dátumot viselő 
táblázat, melyet Ljubimov szovjet főgeológus állított össze, s amely 
reménybeli készletadatokat nem tartalmaz.  A másik, talán Vadász 
összeállítása, a Halimba sorban tartalmaz egy 60 milliós (remény-
beli) értéket. Ebből, azt hiszem, levonhatjuk azt a következtetést, 
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hogy a tárgyalásoknak valószínűleg még nem volt érdemi témája a 
reménybeli vagyon kérdése, ami talán összefügghet azzal az is-
mert történelmi ténnyel, hogy akkor a szovjet csapatok még nem 
rendezkedtek be hosszabb távú itt-tartózkodásra, a jóvátételi szál-
lítások pedig rendben folytak. A talán legteljesebb összeállítást – 
az Aluérc vagyonhelyzetéről – Telegdi Roth Károly készítette. Ta-
nulmányának csak az utolsó mondatában utalt a reménybeliségre: 
„A vállalat hatalmas további bauxitvagyon tartalékai […] szükség 
esetén […] nagyobb arányú fejlesztést is lehetővé tehetnek.” Va-
dász „Bihar hgs.” feliratú dossziéjában leltem még egy, valószínű-
leg e tárgyalásokhoz készült egyoldalas kéziratot, amelyben két év-
tizeddel korábbi (!) ismeretei alapján mintegy 2,1 millió tonnát 
„meghaladó” „reménybeli” bauxitot valószínűsít a nevezett térség-
re. Ne felejtsük, a párizsi béketárgyalások előtt vagyunk, ekkor még 
remélhettük a bihari bauxit magyarnak maradását!  
     A korabeli politika által túlértékelt prognózisra példa Aranyi 
Árpád miniszteri biztos 1947. november 15-i rádióelőadása (közli 
a Bányászati és Kohászati Lapok), amelyben azt nyilatkozta, hogy 
„Bizton remélhetjük, hogy Magyarország a feltárt nagy európai 
bauxitkincs több mint 60%-ának tulajdonosa az alumíniumipar te-
rén Európában vezető szerephez fog jutni.” A lehűtött, vagy lehű-
teni szándékozó megközelítésre pedig Vadász Elemérnek a Bányá-
szati Lapok 1947. évi július 15-i számában Földtani kutatásaink az 
újjáépítésben c. írását hozhatjuk fel. Ebben a bauxitlehetőségekről 
is ír, s ekként vélekedik: „A földtani kutatás az ország újjáépítésé-
ben nem jöhet nagy ígéretekkel, mert szűkre szabott hazánk terüle-
tén tisztában vagyunk lehetőségeink korlátozott voltával. Óvakod-
nunk kell a túlfűtött képzelet festette csalóka ábrándképektől, ame-
lyek gyakran egyéni érdekeket takarnak. […]  Bauxitkincsünk túl-
zott értékelésével szemben is kívánatos volna az eddigi megtévesz-
tő számadatok helyett egységes, tárgyilagos összesítő értékelés, 
különösen a fölhasználás tekintetében, nehogy az olajhoz hasonló 
[ld. MAORT-per!] kiábrándulásra jussunk.”  
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Prognóziskritériumok 
 

     A fogalom e formában akkor még nem létezett, de használom, 
mert lényeget kifejező, rövid terminus technicus. A prognózisok-
ban a befolyásoló tényezők (tehát a prognózis-kritériumok) is 
megfogalmazódtak, vagy jól tetten érhetők. Ezeket megjelenésük 
időrendjében sorolom fel, az első előforduláshoz hozzáillesztve a 
későbbi megjelenéseket is. Rá kell mutatnom arra, hogy Balás Je-
nőnek az egész dunántúli középhegységi területre kiterjedő kutatá-
sairól, a kutatások szakmai mozgatórugóiról nagyon keveset tu-
dunk, csak néhány rá való hivatkozásból lehet ezekre következtet-
ni. Erre példa Kormos (1927) emlékezése: [az olaszfalusi viszo-
nyok kapcsán mondta Balás neki] „primer bauxitunk nem a felső-
kréta és az alsó-eocén határán, hanem a jura-kréta határon, sőt a 
dachsteini mészkő alatt is várható.” A jura/kréta határ feltehetően 
a bihari viszonyok átültetése kívánt lenni. „Bár egyes analógiák 
szerint – teszi hozzá Kormos – nem lehet kizártnak tartanunk, hogy 
a kréta mészkő alatt bauxittelepek előfordulhassanak, az elméletét 
geológiai lehetőség dacára sem tartom itt ezt valószínűnek, már 
csak azért sem, mert a távolabbi környékről ismerünk olyan mély-
fúrást, amely a krétaképződmények átharántolása után közvetlenül 
triász alaphegységet (dachsteini mészkő) ütközött anélkül, hogy 
akár az eocén, akár a kréta alatt bauxitra akadt volna. […] Arról, 
hogy a dachsteini mészkő alatt is megjelenne a bauxit, nézeteim sze-
rint szó sem lehet.” Az alábbi kritériumok a Balás Jenő által meg-
fogalmazottaknál sokkal megbízhatóbb alapokra épültek.  
     Rétegtani kritérium. Az első magyar (erdélyi) bauxitelőfordulás 
rétegtani helyzetét Rozlozsnik (1917) határozta meg: „Megállapí-
tásaim szerint a bauxit a krinoideás tithon mészkő és az alsó-kré-
takorú mészkő határlapján” települ – írja. Későbbi írásaiban Roz-
lozsnik (1919, 1929) tulajdonképpen már a bauxit-prognosztika alap-
téziseit fogalmazza meg. Fölismeri a bihari bauxit korán túl annak 
szintállandó voltát, ugyanakkor kimondja a bauxit nem-telepes jel-
legét is, s bevezeti a bauxitszint fogalmát. Telegdi Roth (1923) pe-
dig a halimbai s a gánti helyzet alapján kimondja, hogy „A Dunán-
túl bauxittelepei mindenütt eocén-képződményekkel szoros kapcso-
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latban lépnek fel.” Megállapítása ugyan egyoldalúnak bizonyult, de 
a fedőképződmények és a bauxittelepek szoros, ősföldrajzilag meg-
határozott, a későbbi kutatások során hasznosnak mutatkozó vizs-
gálati módszere (fedőfácies-vizsgálatok) számára adott gondolati 
fogódzót.  
     Az Aluérc vezetésének írott előterjesztésükben Kormos és Va-
dász (1927) a Dunántúli Középhegység területén a bauxitot – Te-
legdi Roth idézett véleményével egyezően, de arra nem hivatkozva 
– az eocénhez „kötik”, ugyanakkor az eocén rétegek tatabányai (al-
só-eocénnek vélelmezett) kifejlődési területén (ide tartozónak vé-
lik a későbbi Eocén-programban művelt kőszén-előfordulást is) a 
bauxit hiányával számolnak. Vadász (1930) tanulmánya szerint „A 
kutatások megindulásakor a bauxit keletkezését határozatlan eo-
cén előtti időre tették s az eocén fedőrétegek jelenlétét a bauxitku-
tatás tekintetében biztató jelnek minősítették. Ennek eredménye gya-
nánt a Dunántúl valamennyi szénterületét zártkutatmányokkal le-
fedték, a mai napig tartják is, holott azok kutatásra alkalmas volta 
esetenként külön elbírálást igényel. Már a Tapolcai Bánya R. T. 
zártkutatmányainak általános revíziójára vonatkozó jelentésben 
rámutattam arra a megismerésre, hogy az eocénrétegek jelenléte 
korántsem jelenti a bauxit jelenlétét is. Nem jelentheti és pedig az-
ért, mert 1/. a bauxit keletkezése lokális térszíni viszonyoktól függő 
jelenség s a Magyar Középhegység egykori karsztfelületének álla-
potát a bauxit-keletkezés ideje alatt megállapítani nagyon körül-
ményes. 2/. A bauxit sehol sem alkot egyenletes telepet, hanem fel-
tűnően változó minősége mellett nagyon ingadozik a vastagsága 
is. 3./ Ilyen körülmények között az eocénterületek kutatása nagyon 
kockázatos […]. Az eocén rétegek vélt jelentőségét az elmondotta-
kon felül még lényegesebben csökkenti az a legújabb felismeré-
sünk, hogy a bauxitkeletkezés a paleocénnél jóval korábbi időben 
vette kezdetét, tehát helyenként az eocénnél idősebb rétegek is fed-
hetik, sőt fedik is.” Vadász e tanulmányában egyértelműen állást 
foglal a felső-kréta képződmények alatt elhelyezkedő bauxit lehe-
tősége mellett, azaz egy új bauxitszintet prognosztizált: „A Bakony-
ban sok helyen lévő felső-kréta rétegek tehát csak úgy feljogosít-
hatnak a bauxitkutatásra, mint az eocén.” Igaz, e nézetét később 
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visszavonta, s minden magyar bauxitelőfordulást alsó-középső-kré-
ta korúnak tartott.   
     Teleptani kritérium. Rozlozsnik (1917/1919) szerint Mezey Fe-
renc bányamérnökvolt az első, aki a bihari bauxitoknak (alumíni-
umkőzeteknek) nem telepes, hanem „telepszerű” kifejl ődését han-
goztatta. E nézet azonban Rozlozsnik megerősítő, pontosító állás-
foglalása után nyert csak elfogadást. Eszerint a bauxit „ fent emlí-
tett rétegtani helyzetben tál-, teknő-, vagy csupor [forma – T. Á.] 
amelyek rendesen 5.000–20.000 tonna ércet adnak; ennél nagyobb 
előfordulások ritkábbak”. A bauxittestek a közöttük levő meddő 
szakaszokkal együtt adják Rozlozsnik megnevezésével a bauxit-
szintet. „Gyakorlati szempontból a bauxitszint túlnyomó része im-
produktívnak jelölhető”– írja. E megállapítással a prognosztikai 
megítélést segíti, illetve ahhoz eszközt is ad, mint ahogy az megál-
lapítása is, hogy az erdélyi előfordulások „teljesen megfelelnek a 
francia, olasz és adriai-tenger-melléki bauxit-előfordulásoknak”. 
Mintegy beilleszti azokat a nemzetközi képbe, s ezáltal tulajdon-
képpen prognosztikai megállapítást is tesz. Megkülönbözteti, illet-
ve definiálja a másodlagos előfordulást is. Az elsődleges fedő nél-
küli, részben áthalmozott, részben másodlagos folyamatok által 
minőségromlott „telepeket” nevezi így. Egyértelmű szembeállítása 
ez az így meg nem nevezett, de nyilvánvalóan annak tekintett el-
sődleges telepekkel. Kormos (1928) is példát mutat be a másodla-
gos, gyengébb minőségű telepekre: „Az olaszfalusi malomvölgy-
ben […] nemrég végzett kutatások […] arra az érdekes eredmény-
re vezettek, hogy a bauxit ezen a vidéken már tejesen áldozatául 
esett a letarolásnak és csupán másodlagos, sőt harmadlagos átte-
lepülésben fordul elő. Megállapítást nyert, hogy a kutatás szem-
pontjából eredetileg bauxitnak vélt üledék nem egyéb, mint vörös 
agyag.” Felfigyelt arra, hogy a vörösagyag koptatott élű „primer 
bauxitzárványokat”, bauxitkavicsokat tartalmaz. Ezen kívül neve-
sített teleptípus a Vitális által bevezetett „fészkes” megnevezésű, 
amelyet csak a Villányi-hegységre prognosztizáltak. Ezek egymás-
sal össze nem függő, szórt, kis méretű testek, 80-90 m-es maximá-
lis „mérettel”.  
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     Karszt-érettségi kritérium. E fogalom expressis verbis nem sze-
repel a korabeli kritériumok között, mégis említenünk kell. Roz-
lozsnik szerint ugyanis a bihari bauxitfeküt „Cvijić értelmében vett 
primer karszt-felületnek, illetve primer karszt-karrmezőnek nevez-
hetjük.” Ezzel tulajdonképpen kimondja, hogy paleokarszttal állunk 
szemben, amelyre nagy valószínűséggel ugyanazon tulajdonságok 
(a karsztformák mérete-geometriája, sűrűsége stb.) jellemzők, mint 
az analógiába vont Karszt-hegységben, „a” karszton. Telegdi Roth 
(1923) egyértelműen érzékeli a fekü karsztosodott voltát, de azt 
nem tartja (a gánti térségben) erőteljesnek. Érdekes módon a du-
nántúli bauxitterületen a karszt tulajdonságainak mélyrehatóbb fi-
gyelembe vétele később sem vált gyakorlattá.  
     Ércminőségi kritérium. Vitális (1922/1932) a Magyar Általá-
nos Kőszénbányák megbízásából 1922 októberében értékelte a 
Halimba-malomvölgyi kutatási eredményeket, s arra a következte-
tésre jutott, miszerint a „halimbavidéki vastag és nagy kiterjedésű 
bauxit-telepben a sok helyről vett sok száz próba elemzéseinek az 
eredményei szerint egyetlen egy olyan minta akadt, amelyben 55,61 
% volt a timföld, de a kovasav ott is 6,20 %-t tett ki [...] a fehér 
bauxit csekély mennyiségénél fogva gyakorlati szempontból jelen-
téktelen. [...] Tehát a halimbavidéki bauxitokra, mint alumínium-
ércekre vonatkozó vérmes remények az 1926. évi rendszeres és rész-
letes kutatások során nem váltak valóra.”  E megfigyelését tulaj-
donképpen a halimbai előfordulás egészére kivetíti, prognosztizál-
ja. Az más kérdés, hogy ebben tévedett. A minőségprognózis kö-
vetkező fontos lépcsője, amikor a jelek szerint általánossá vált az a 
felismerés, hogy világosan meg kell különböztetni az iparilag is 
hasznosítható bauxitokat (ezeket nevezik e korban alumíniumba-
uxitnak) a velük sokszor együtt megjelenő gyengébb minőségű ba-
uxitoktól, netán bauxitos vörösagyagoktól. Vadász (1930) felhívja 
a figyelmet a következőkre: „Míg a hazai bauxit-előfordulások föld-
tani vonatkozásokban meglehetősen tisztázottnak vehetők, addig a 
bauxit minőségére vonatkozó megismerések alig jutottak előbbre. 
Ennek oka abban keresendő, hogy az eddigi lázas kutatások során 
ezt a nagyobb elmélyedést igénylő munkát elhanyagolták, s mint 
alább látni fogjuk, az erre vonatkozó adatokhoz hozzájutni nem is 
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lehetett.” Lóczy (1935) szerint Telegdi Róth Károly volt az „első, 
aki rámutatott az iparilag értékesíthető minőségű bauxit fontossá-
gára. Ő már (épp minőségi megfontolásokból) hangsúlyozta, hogy 
korlátlan exportlehetőségekkel számolni semmi esetre sem szabad.” 
Telegdivel majdnem egyidőben fogalmazza meg például Kormos 
(1927) is: „különbséget kell tennünk ipari szempontból felhasznál-
ható és genetikailag minősíthető bauxit között.”  Vadász (1930) is 
rámutat a minőségi problematikára: „Míg a hazai bauxit-előfordu-
lások földtani vonatkozásokban meglehetősen tisztázottnak vehe-
tők, addig a bauxit minőségére vonatkozó megismerések alig jutot-
tak előbbre. Ennek oka abban keresendő, hogy az eddigi lázas ku-
tatások során ezt a nagyobb elmélyedést igénylő munkát elhanya-
golták, […] az erre vonatkozó adatokhoz hozzájutni nem is lehe-
tett.”  
     Indikáció kritérium. A vörösagyag-indikációk a legkorábbi idők-
től (1890, Pusztanagykovácsi) legfontosabb, mert leggyakoribb jel-
zői voltak a felszínközeli bauxit-telepeknek, vegyi összetételüktől 
függetlenül. Ilyen indikációkat jeleztek, illetve ezek alapján kértek 
magánosok is zártkutatmányi jogot a Király-erdőben, a Villányi-
hegységben, a Bakonyban, a Vértesben, a Gerecsében, a Bükkben 
és az Aggteleki-hegységben.  
     Hegységképződési kritérium. Böckh (1930) szerint a hegység-
képződési „mozgásoknak egyik gyakorlati jelentősége az, hogy az 
azok következtében szárazzá vált területeken kedvező klimatikus 
viszonyok mellett bauxitképződés történt. Bauxitokat ismerünk a 
Biharban a felső jura mész fölött és az alsó kréta alatt. A Bakony-
ban – Rozlozsnik Pál és dr. Rakusz Gyula […]  szerint pregosau 
bauxitok találhatók. Úgy látszik, megvannak az eocén és oligocén 
közötti pyreneusi mozgásoknak megfelelő bauxitok is. Érdekes fel-
adat lesz a magyar bauxittelepeknek a különböző mozgásoknak 
megfelelő periódusokba való besorolása” Lábjegyzetben találjuk: 
„E sorok megírása után kaptam kézhez dr. Vadász Elemér dolgo-
zatát: »Szénképződés, hegységképződés és bauxitkeletkezés Ma-
gyarországon.« Ő „már részben besorolja a csonkamagyarországi 
bauxitokat Stille kanonjába. Én ezt még 1929 decemberében meg-
tettem egy, a Pénzügyminisztériumhoz írt jelentésemben.” Vadász 
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idézett műve szerint az alsó-krétától kezdve minden jelentősebb 
hegységképződési fázist bauxit-képződés, illetve áthalmozódás kö-
vet. Az ausztriai mozgásokkal a perei szint, a szubhercíni mozgá-
sokkal a szenon szint van összefüggésben. Vadász ekkortájt még a 
hazai bauxitoknak több földtani ciklushoz való kötődésében hitt.  
     Kőzetfácies kritérium. Rozlozsnik (1919) egyértelműen rámutat 
a bauxit fedőfáciesének prognosztikus jelentőségére: „A bauxitot 
fedő alsó kréta az ún. urgon fáciesben van kifejlődve s e tekintet-
ben teljes analógiát mutat az olasz- és franciaországi bauxit-elő-
fordulásokkal. A további kutatásoknál tehát oly területek jöhetnek 
számba, ahol az alsó kréta ebben a fáciesben van kifejlődve.” Va-
dász (1930) a kőzetfáciesek viszonylatában épp ellentétes véle-
ményre jut: „Az eddigi tapasztalatok szerint az eocénbeli szénkép-
ződés és a bauxit területileg kizárják egymást”, vagyis a „thanéti-
en szénképződés és a bauxit egy része egyidejű heteropikus fáci-
esek.” A gondolat Schréter Zoltánnál is megjelenik (Schréter, 1944). 
Szakvéleményében kifejti, hogy a bauxit és a kőszén „általában 
kizárja egymást, miután egyidejűleg kifejlődött eltérő fácieseknek 
tekinthetjük őket.”  
     Mélység-fedővastagság kritérium. Rozlozsnik (1919) egyértel-
műen a jövő bányászatát meghatározó tényezők közé sorolja a 
mélységet s a bihar-hegységi viszonyok között csak a „külszíni mű-
veletekkel lefejthető” testek termelésbe vonását látja gazdaságosan 
megoldhatónak. Ezzel tulajdonképpen a prognózis-kritériumok kö-
zé belép a gazdaságosság kérdésköre is. Vadász (1930) is ekként 
vélekedik: „…a bauxitkutatás a maga egészében is, a várható mély-
ségtől függ. A bányászati viszonyok mai kilátásai szerint 100 mé-
ternél nagyobb mélységre aligha gondolhatunk, mivel a bauxitbá-
nyászat a vastagságban és minőségben szeszélyesen változó hazai 
előfordulások tanúsága szerint gazdaságos mélyművelésben egy-
előre aligha volna elképzelhető. Ilyen területeken tehát, vélemé-
nyem szerint még zártkutatmányok fenntartása sem indokolt, még 
ha azok évenként visszatérő díjterhe nem is nagy.” S valóban, ja-
vaslatuk alapján az Aluérc több vastag eocénnel fedett térség kuta-
tási-bányászati jogát visszaadja az államnak.  
     Genetikai kritérium. Mint kimondott prognózis-szempont e kor-
ban ugyan még nem jelent meg a bauxitkeletkezés kérdésköre, de 
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teljesen nyilvánvaló, hogy e szempontból sem mindegy, hogy a 
bauxitot milyen folyamat eredményének tekintették ezekben az év-
tizedekben. Szádeczky (1905) hidrotermális kiválás termékének 
tekinti, Lachmann (1908) mészkőtábla repedésein áthatoló kénes-
vasas termák hatására végbemenő „metaszomatikus átalakulás” 
eredményének, Pauls (1913) pedig terra rossa-terméknek. Roz-
lozsnik (1919) a bauxit keletkezését illetően így fogalmaz: „Az 
egykori mészkőfelületen felgyülemlett laterit-bauxit és laterit-vas-
érc […] diagenetikusan átalakulás nyomán mint bauxit, illetőleg 
vasérc-teknők és lencsék maradtak fenn.” Rozlozsnik véleménye 
áll legközelebb a későbbi üledékes elméletekhez. Vadásznak egy 
1941. január 18. dátumú cetlijén olvashatjuk: a mesterbereki bau-
xit a „maga egészében megelőző korban keletkezett anyagából a 
paleocén öblök partközelén ülepedett le, illetve halmozódott föl. A 
paleocén szénnél (Tatabánya-Nagynémetegyháza – Dorog – To-
kod) tehát idősebb s montiumba tehető. Szárazföldi–beltavi kelet-
kezésével magyarázható, hogy nem egyenletes kifejlődésű és kiter-
jedésű.” A mondatok prognosztikai szempontú megfejtése szerin-
tem az, hogy Vadász e terület bauxitperspektíváiban, a már koráb-
ban megfogalmazott nézeteivel összhangban, ekkor még alapvető-
en nem hitt.  

 
A reménybeli készlet meghatározásának módszere 

 
     Az egyetlen reménybeli számszaki becslést, amelynek gondo-
latvezetése is ránk maradt, Bortnyák István (1924) bányamérnök, 
az Aluérc gánti üzemének első igazgatója készítette a barátkai, jád-
völgyi területre. „Ennek számítási alapon való kalkulálására úgy-
szólván semmi egyéb alapunk sincs, mint annak feltételezése, hogy 
az egyénként és külön-külön megtekintett és felbecsült előfordulá-
sok összefüggő voltát vesszük számításba, és természetesen az így 
adódó csapásvonal ércüres folytonosság-hiányai figyelembevéte-
lével, melyeket nem ismerünk, így inkább csak érzék szerint, száza-
lékosan számolhatunk vele. […] Mindezek figyelembevételével a 
remélhető ércmennyiséget igen óvatosan a feltárt és várható érc-
mennyiségnek másfélszeresére, vagyis 6.000.000 tonnára becsü-
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löm.” A Bortnyák által alkalmazott módszert a jóval későbbi ter-
minus technicussal akár „földtanilag differenciált analógiás mód-
szernek” is nevezhetnénk.  
     Reménybeli készletadatokat az említetteken kívül nem leltem, 
ami teljesen érthető, hiszen – mint azt egy alkalommal Vadász Ele-
mér is elpanaszolta – még az Aluérc szakértőjeként sem tudott a 
vegyelemzési adatokhoz hozzájutni. A készletadatokkal pedig, mi-
ként korunkban is, a tőzsdei folyamatokat lehetett befolyásolni, te-
hát titkosak voltak. Vadász (1930) jelentésében felhívta a figyel-
met arra, hogy a „milliárd tonnákra menő fantasztikus becslések 
[Ezek nyilván a Balás-féle prognózisok! – T. Á. ] minden reális 
alap nélkül valók.” A Bihar-hegységben a magyar bányatulajdono-
sok megbízásából kutató geológusoktól (Lachmann, Pauls) való 
készletbecslésekben nyilván jelentős volt a reménybeli jellegű, de 
ennek aránya nem becsülhető meg. A kortársak körében ezek a szá-
mok komoly vitát váltottak ki. Hozzá kell tenni, hogy a Magyar 
föld, magyar faj című négykötetes monográfia Princz Gy. és gr. 
Teleki P. által összeállított II. kötetében (Magyar földrajz), a Jegy-
zetek fejezetében írottak szerint „A geológiai irodalom általános-
nak mondható vérmes reményeiben sok a kutatásra való ösztönzés 
célzata.” A napisajtó akár milliárd tonnás számai a kutatási kedv 
felpezsdítésére tényleg alkalmasak voltak.  

 
Következtetés 

 
     A fentiekből egyértelmű, hogy bauxitkutatással foglalkozó szak-
embereink már az első évtizedekben, ha tételszerűen nem is jelení-
tették meg, de mai gyakorlatunkhoz közel álló eszmerendszerben 
gondolkodtak a várható bauxit-előfordulásokat illetően (prognosz-
tizáltak) és cselekedtek. S ezt láttatni, a feledéssel-feledtetéssel, a 
félreértéssel, félreértetéssel szemben fölmutatni nekünk, utódok-
nak erkölcsi kötelességünk, mert a tudománytörténet szerves része 
„a” tudománynak magának. A feledés eltorzítja a ma tudományát 
is. Ha szabad valakinek a nevét kiemelni, akkor az erdélyi bauxi-
ton tanult Rozlozsnik Pálét, a Földtani Intézet későbbi aligazgató-
jáét kell. Nem csak azért, mert elsőként ismert fel egyes (jó rész-
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ben máig igaznak tartott) összefüggéseket, hanem azért is, mert 
világosan, egyértelműen fogalmazta meg azokat, s mert ő is az (e 
tárgyban) elfeledettek közé került, méltatlanul.  
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