
A kutatás kezdetei és az első bányanyitások

A tudománytörténet a bauxit felfedezését a 19. sz. elejé -
re (1821) teszi és a nagy francia geológus-mineralógus-
vegyész, Pierre BERTHIER nevéhez köti. A feljegyzések sze -
rint egy kis provence-i település, Le Baux közeléből szár -
ma zott az a minta, amelyet egy M. BLAVIER nevű ember az -
zal küldött be BERTHIER laboratóriumába, hogy a minta fel -
te he tően vasérc. Erről a vöröses színű, agyagosnak tűnő
min  tá ról állapította meg BERTHIER, hogy az ugyan valóban

tartalmaz vasat is, de alumíniumban gazdagabb, mint vas -
ban, s minden bizonnyal valamilyen ásványkeverék. Az a -
nya  got a lelőhely neve után beauxit-nak nevezte el (mely
név később módosult bauxittá). Tartozunk azonban az igaz -
ság nak azzal, hogy mindezt több mint 100 évvel megelőzte
egy különös, piritesedett, majd elmállott, szürke bauxit bá -
nyá sza ta és ipari hasznosítása anélkül, hogy a felhasználók
sejtették volna a kibányászott anyag valódi természetét. Egy
P. TURINI nevű mérnök 1808-ban Velencében publikált írá -
sá ból tudjuk, hogy Isztrián a 16. sz. végétől egészen 1857-ig
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Abstract
The history of exploration for and mining of domestic bauxite reserves in Hungary ended in 2013 when the Bakony Bauxite

Ltd. closed down its last large-scale underground bauxite mine in Halimba. Scientific interest in bauxites has, however,
survived and will hopefully continue also in the future. However, it will miss the field-information formerly always provided
by the cores of exploratory boreholes and by the mining operations. The first research papers published on Hungarian bauxites
are almost exactly coeval with the discovery of the Királyerdő bauxite in Transylvania (1903) and since then the study of various
aspects of bauxites has never ceased. This paper gives a concise account of the most important events of the development of
large-scale bauxite mining in Hungary and the results of geological research and exploration related to it. 

The list of references includes all notable contributions published on the subject.
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Összefoglalás
A hazai bauxitok bányászati célú kutatása a halimbai bauxitbánya 2013-ban bekövetkezett bezárásával – úgy tűnik vég -

érvényesen – lezárult. Tudományos tanulmányozásuk, amely szinte egyidős a 110 évet megélt ipari kutatással, re mél he tő leg
folytatódik, bár kétségtelen, hogy a bányászat s az azt megelőző mélyfúrásos kutatás révén szinte naponta kelet ke ző
újdonságértékű feltárásokat ezentúl legfeljebb a mintaraktárakban megőrződött(?) anyagok fogják jól-rosz-szul he lyet te -
síteni. A visszatekintés, az eddigi eredmények számbavétele mindenképp időszerű. Erre tesz kísérletet a cikk, amely a
királyerdei bauxit 1903. évi felfedezésétől kezdve a Vértes, a Bakony a Villányi-hegység, majd végül a Gerecse bauxit kin -
csének kutatásán-feltárásán át az ipari és a tudományos igényű vizsgálatokig, a sokoldalú őslénytani, ásvány ta ni, kőzettani,
geokémiai felismerésekig s az ezek alapján megfogalmazódott paleogeográfiai, szerkezetföld tani, geodi na mi kai szinté -
zisekig villantja fel a történet legfontosabb elemeit. Mindezek részletes kifejtésére természe te sen a rövid át te kintés nem ad
lehetőséget, a terjedelmes irodalomjegyzék segítségével azonban az érdeklődők ki elégít hetik kíváncsiságu kat. 

Az irodalomjegyzék – a hivatkozott irodalmon túl – tartalmazza a témában megjelent mérvadó közleményeket.

Tárgyszavak: bauxit előfordulások, kitermeléstörténet, Magyarország
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Sovignacco (ma Sovinjak) település határában, a pirites
bau  xit alunitos málladékából készített timsót a környék bőr -
gyáraiban bőrcserző anyagként hasznosították. A történet
rész leteit a Földtani Közlöny 1997. évi kötetében, BÁRDOSSY

György rendkívül olvasmányos cikkében tárgyalja. A már
hi  va talosan a 20. sz. emblematikus nyersanyagának, az alu -
mí nium ércének tekinthető bauxit bányászata azonban tény -
le gesen Franciaországban, a provence-i lelőhelyen indult
meg az 1860-as években. A gyorsan fejlődő alumíniumipar
érdeklődése azután Provence-tól csakhamar a kiterjedt fran -
cia gyarmatbirodalom trópusi területei (pl. Guinea) felé for -
dult, ahol a felszínt borító mállási takaróban már korábban,
viszonylag könnyen hozzáférhető helyzetben ugyancsak
érc  minőségű, alumíniumban dús anyagot találtak. 

Magyarországon bauxitot elsőként, 1903-ban, az erdélyi
Királyerdő vasérctelepeinek anyagában MIKÓ Béla kohófő -
mér nök és FABINYI Rudolf kolozsvári egyetemi tanár vizs gá -
latai azonosítottak: az ott is, akkor is gyenge minőségű vas -
ércnek gondolt, vöröses színű mintában, a kolozsvári labo ra -
tórium mindössze 4–9%-nyi SiO2 mellett 50–55% Al2O3

tartalmat elemzett. A leletről az első tudományos köz le mény
– SZÁDECZKY Gyula tollából – 1905-ben a Földtani Közlöny
hasábjain látott napvilágot (SZÁDECZKY 1905). A ké sőbbiek -
ben – nyilván az ipari-gazdasági vonatkozások mi att több -
nyi re inkább a Földtani Intézet Évi Jelentése köte tei ben, va -
la mint a Bányászati Lapokban és a Természet tu do mányi
Köz lönyben találunk általában a bauxitra vonatkozó hír adá -
sokat. A termelés – kis volumenben – 1915-ben indult meg a
Jád völgyében. A termelvényt Né met or szágba expor tál ták
(POSGAY 1981). A világháborút le zá ró, egész Magyar or szág -
ra, s így az épp kibontakozni ké szü lő magyar bauxit bá nyá -
szatra nézve is sérelmes béke szer ződést követően az új nyers -
anyag iránti hazai érdeklő dés jobb híján a Dunántúli-közép -
hegy ség, majd a Villányi-hegység felé kellett forduljon.

A kutatás csaknem egy időben – 1919–20-ban – a Ba -
kony ban Halimbán és a Vértesben Gánton kezdődött meg.
Halimbán, illetve Halimba tágabb körzetében Zalatnai
STÜR  MER József és Aknaszlatinai GYÖRGY Albert; Gánton
BALÁS Jenő volt a kezdeményező. STÜRMER valójában kő -
sze net kez dett kutatni, így akadt rá a halimbai medence pe -
re mén egy kőszénkutató fúrásban, a Malom-árokban már
1908-ban fel fe dezett vörösagyagra, melyről – mint annyian
má sok – elő ször ő is azt hitte, vasérccel van dolga. Bár az ha -
ma rosan ki de rült, hogy a vörös színű anyagnak alumínium-
tar talma is van, az érc gyenge minőségére való tekintettel a
geológusok – KORMOS Tivadar, TAEGER Henrik és VADÁSZ

Elemér – az ak kor már az érdeklődés fókuszában lévő gánti
telep megnyi tá sát szorgalmazták, amelyen BALÁS Jenő kez -
de ményezését követően egyre intenzívebbé vált a kutatás. 

BALÁS Jenő első gánti zártkutatmányának bejegyzési
dá tu ma 1920 volt. A bihari bauxit kutatásában kezdetektől
jeleskedő gyergyóremetei bányamérnök az I. világháborút
követően jött át a románok által megszállt Erdélyből Cson -
ka-Magyarországra. Itthon sok más neves geológussal és
bá nya mérnökkel együtt fogott hozzá a maradék ország
ásvá nyi kincseinek felkutatásához. Különös konjunktúra-
hely  zet be hozta ez az időszak a hazai földtani kutatást. 

A bányáitól, nyersanyagtelepeitől megfosztott országban
lét kér dés volt új telepek felfedezése és mielőbbi termelésbe
vo nása, hogy ezzel megteremtődjék az ipar újraszerve zésé -
nek lehetősége. A Gánton és általában a magyarországi bau -
xit telepeken megindult feltáró kutatás ennek a konjunktúra-
helyzetnek a sikertörténete. 

1920–26 között – az akkori technológiai színvonalat fi -
gye lembe véve – varázslatos gyorsasággal jutott el a gánti
te lepek megkutatása a bányanyitásig. A TAEGER Henrik
1908-as föld tani térképének adatain nyugvó részletező cél -
tér képezés, a ba goly,hegyi kutatóvágat, kutatóaknák, kézi
fú rások, BALÁS Je nő prospektori tapasztalatai, majd a kuta -
tás irányításba bevont geológus professzor, TELEGDI ROTH

Ká roly tudása és az általa végzett készletbecslés adta meg az
alapot arra, hogy BORT NYÁK István bányamérnök kiválaszt -
has sa a minőségét és tele pülési viszonyait tekintve bánya -
nyi tásra legalkalmasabb te lep részeket. Meleges–Hosszú ha -
rasztos–Bagoly-hegy–Új fel tárás volt a sorrend. A terme lés
gyors felfutása egycsapásra a világ élvonalába emelte a
trianoni Magyarországot. 1936-ra, évi 500 000 tonnával, a
világ 2. legnagyobb bauxittermelői let tünk. A feltárás bein -
dí tásának költségeit főként német (VAW), kisebb részben
svájci (ALUSUISSE) tőkével rendel kező kon zor cium
(ALU ÉRC Rt.) finanszírozta (1. ábra). Közben meg kez dő -
dött az Északi-Bakonyban Alsópere, a Déli-Bakonyban Ha -
limba; ÉK felé haladva a Vértes–Gerecse területén Bicske –
Szár környékén az újbarok–óbaroki; majd Dél-Magyaror -
szá gon, a Villányi rögökön a nagyharsányi telepek kutatása
és feltárása is (I. táblázat és 2. ábra)

A II. világháború alatt a termelvény túlnyomó többsége
a német hadiipar szükségleteit szolgálta. A háború végső
sza kaszában a bányaüzemek berendezéseinek többségét le -
sze relték, nyugatra szállították. A háború után, a potsdami
egyez mény értelmében a bányák és a megmaradt létesít mé -
nyek a győztes Szovjetunió tulajdonába kerültek. 1950 ja nu -
ár jában létrejött a MASZOBAL Rt., majd februárban a Bau -
xit kutató Expedíció. Gyakorlatilag innen számíthatjuk a
szer  ve zett, rendszeres bauxitkutatás kezdeteit.
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1. ábra. Egy 1923-ban a gánti bauxitbányászat pénzügyi hátterének megterem -
té se érdekében Zürichben kibocsátott részvény fakszimile másolata

Figure 1. One of the shares issued in 1923 in Zürich in order to attract capital to
finance the exploitation of the Gánt bauxite



A szervezett bauxitkutatás

A szovjet nyersanyagkutatási rendszer – bár állítólagos
me revsége miatt sokan, sokat kritizálták – voltaképp ma is,
bár hol a világban megállja a helyét. Alapját – jól érzékel he -
tően – a nyersanyagkutatás nagy öregjének, az angolszász
H. E. MCKINSTRYnek az elvei képezik (MCKINSTRY 1961).
Az elő-, felderítő, részletes és előzetes fázisokra tago ló dó
tevékenységet, a reménybeli készletmérleg éves kar ban -
tartását s számos más, ezekkel összefüggésben szüksé ges sé
váló kamerális munkát először a fent említett Bauxit ku tató
Expedíció, majd annak utódjaként 1954-től 1991-ig a
Bauxitkutató Vállalat, ezt követően pedig, 1995-ig, a Geo -
pros pect Kft. végezte. A szakmai (geológiai) irányítás 1957-
től folyamatosan SZANTNER Ferenc főgeológus kezében
volt. Egymás után fedezték fel és kutatták meg a kislődi, nyi -
rádi, halimbai, Iszkaszentgyörgy környéki, fenyőfői, ba -
kony oszlopi, a 70-es évektől az iharkúti és németbányai,
majd a 80-as években a Nagyegyháza–Csordakút–Mány
környéki valamint a Nyirád csabpusztai kettős bauxitszintű
területet. A kutatási tevékenység spektruma a ’80-as évek
végéig állandóan bővült. A 70-es évekre Balatonalmádiban,
a „főhadiszálláson” már önálló Kutatás-előkészítési (veze -
tő je KNAUER József), Kutatási (vezetője KÁROLY Gyula, he -
lyet tese BAROSS Gábor), Hidrogeológiai (vezetője HŐRISZT

György), Geofizikai (vezetője NYERGES Lajos) és Kame rá -
lis Osztály (SZABÓ Elemér, KOMLÓSSY György és R. SZA BÓ

István), valamint jelentős szellemi kapacitást foglalkoz ta tó
és – ifj. Dr. DUDICH Endre laborszervező tevékeny ségé nek
köszönhetően – nemzetközi színvonalú és felszereltsé gű
anyagvizsgáló laboratórium működött (HORVÁTH István,
SZEKÉR Zoltán, TÓTH Kálmán, KNAUERNÉ GELLAI Mária,
TÓTH NÉ GECSE Éva, SELÉNYINÉ SZOMJAS Eszter és mások).
Fel fejlődött a fúrógéppark és általában a műszaki háttér is
(ebben jelentős része volt MECSNÓBER Miklósnak és SZA -
KÁLY Áronnak, valamint közvetlen munkatársaiknak és a
min denkori igazgatóknak, akik közül kiemelendő 1963–
1971 között VIZY Béla, ill. 1986–1995 között, a végső sza -
kasz ban, TÓTH Béla tevékenysége). A kezdeti, részben kéz -
zel működtetett Craelius gépeket 1960–62-ben a szovjet
ZIF-ek, majd a ’70-es években korszerű, köteles magvevő -
vel, dupla falú magcsövekkel ellátott Wirth berendezések
váltották fel. A kezdetben gépenként 10–11 főt foglalkoztató
fúrási üzem a Wirth-korszak jelentős részben automatizált
gépei mellé már gépenként mindössze 2 fős személyzetet
igényelt. Ráadásul ugrásszerűen megnőtt a fúrási kapacitás:
az 1950 –59 közötti 298 900 fm-rel szemben 1960–76 között
1 236 100 fm. 1977–1990 között már összesen 1 802 000 fm
volt. A géppark karbantartása, sőt a Wirth céggel kö tött
szer ző dés értelmében végül egyes fődarabok készítése, va -
la mint teljes fúrógépek összeszerelése is a Kutató Vállalat
saját műhelyében folyt. A terepi fúrócsoportok (Nyirád, Isz -
kaszentgyörgy, Farkasgyepű, Bakonyoszlop, Nagyegy há za)
számára korszerű „főhadiszállások” létesültek, ame lyek a
korra jellemző telefonos, majd telexes, később állan dó rá -
diótelefonos összeköttetésben voltak a Balaton almá di ba te -
lepített központtal.
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I. táblázat. A bauxitterületek kutatásának megindulása időrendi sorrendben

Table I. Date of beginning of the exploration at major bauxite occurrences of
Hungary

2. ábra. A kora-kréta (berriasi) Nagyharsányi Bauxitnak a szársomlyói kőbá -
nyában feltáródott részlete 2019-ben (a kép baloldalán a fekű jura mészkő
karsztos felszíne látható)

Figure 2. The Early Cretaceous (Berriasian) Nagyharsány Bauxite exposed by
stone-quarrying on the Szársomlyó Hill, Villány (note the intensely karstified cliffs
of the Late Jurassic bedrock on the left side of the photo

*Az új kutatások adatai JANKOVICS B., DIÓSZEGI S. és TÓTH K. szerint.



Mivel a külszíni kibúvásokon indult kutatások nyomán
meg ismert területek készletei fokozatosan csökkentek, egy re
újabb, de már nehezebben megtalálható telepek után kel lett
nézni. Ehhez új, komplexebb és az eddig megismert tele pek
tudományos tanulmányozásának eredményeire is tá masz ko dó
kutatási módszereket kellett bevetni. A mélyfúrá sok opti má lis
telepítése érdekében az alapos geológiai elő készítés mel lé
felzárkóztak a különféle geofizikai módsze rek. Ezek al kal -
mazását eleinte csak az Eötvös Loránd Geo fi zi kai Inté zet tel
(SZABADVÁRY László, KAKAS Kristóf, BOD RI Gyula, FAR KAS

István) való együttműködés tette lehetővé (OTTLIK & SZA -
BADVÁRY 1969). Idővel azonban már a Bau xit kutató Vál la lat
saját geofizikusai is érdemben járultak hozzá mind a mód -
szerfejlesztéshez, mind pedig – elsősor ban a fúrólyuk-geofi zi -
kai módszerek – kivitelezéséhez és a mé rések értel me zéséhez
(ennek szervezéséből és irányítá sá ból elsősorban NYER GES

Lajos, URAY Szabolcs és BA LOGH Iván vették ki részüket).
1960–1990 között összesen mint egy 3 000 000 fm kutatófúrás
mélyült s ennek eredmé nye ként a készletgya ra podás elérte a
170 milló tonnát. Az éves mélyfúrásos kutatási teljesítmény
jellemzően 100–120 ezer folyóméter körül volt, a bányák ter -
melése pedig a 80-as évek végére elérte az évi 3 millió tonnát.

Mivel a termelésbe vonható készletek 70%-a már a ’60-
as évek második felére csak mélyműveléssel volt elérhető,
ezért egyre nagyobb hangsúlyt kapott a hidrogeológia. A
köz vetlenül a karsztos feküvel érintkező, sokhelyütt töré -
sek kel szabdalt telepek biztonságos, gépesített mélymű ve -
lé sű bányászata csak száraz környezetben látszott megvaló -
sít hatónak. Ehhez ki kellett dolgozni az ún. aktív vízvédelmi
eljárást. Ebben az ALUTERV-es ALLIQUANDER Endre, POHL

Károly és BALKAY Bálint (ALLIQUANDER 1966; POHL 1966,
1973; BALKAY1966), valamint a VITUKI szakemberei –
BÖC KER Tivadar és SCHMIEDER Antal (BÖCKER 1965a, b,
BÖC KER et al. 1986, SCHMIEDER & POHL 1971, GRUBER &
PAPP 1969) és mások – mellett a Bau xitkutató Vállalat
Hidro geo lógiai Osztályának veze -
tője, HŐ RISZT György vállalt fontos
sze re pet (HŐ   RISZT 1971). A karszt -
vízszin tet fúrt aknákba te le pített
búvár szi  vattyúkkal úgy süllyesz -
tették le, hogy mire a bá nyamű -
veletek a telepet elérték, ott a ki -
alakult dep resszió következ tében a
kör nyezet már száraz volt. A ki -
emelt vizet (1985-ben össze sen már
kb. 300 m3/min – csak a Nyirádi-
me den cé ben pl. 70 m3/min!) a tá -
gabb kör nyék vízellá tá sába be kap -
csolva eny híteni tudták a bá -
nyászat miatt be kö vetkezett víz -
nívócsökkenés ká  ros hatásait. A mi
a káros hatá sokat illeti: ponto san
tudták, hogy a cél elérése ér de ké -
ben hozzá kell nyúlniuk a sta tikus
vízkészlethez, azaz vilá gos volt
előttük, hogy az ún. „aktív víz -
védelem” sikerének záloga az

utánpótlódást meg haladó mértékű vízkivétel. A csúcs idő -
szakban ez a DKH egészére nézve mintegy 800 m3/min-re
rúgott. A víz nívó-csökkenés átlagosan elérte a 40 m-t, de pl.
Nyirádon és Iszkaszentgyörgy-Kincsesbányán meg haladta a
100 m-t is! (CSEPREGi 2007). A depresszió mér té ké nek és
időbeli ala ku lásának a tervezés köve telményeit kielégítő
kiszámolása az ismeretesség ’60-as évekbeli szint jén (ami -
kor rutinszerű szá mí tógépes model lezésre sem volt még
lehetőség) igen ko moly szellemi erőfeszítést igényelt. A
vízemelés szigorú an ellenőrzött körülmények között zaj lott.
A vállalkozás rész leteit ALFÖLDI L. és CSEPREGI A. (in AL -
FÖLDI & KAPOLYI 2007) a bányászat szempontjait is szem
előtt tartva utólag kimerítő részletességgel és tudományos
igényességgel ele mezték. A földtani felépítés (tektonizált ság
foka, az egyes kép ződmények vízvezetőképessége, a be -
szivár gás/után pót ló dás) szerepét JOCHÁNÉ EDELÉNYI Emő  ke
(MÁFI) is rész letesen vizsgálta (JOCHÁNÉ EDELÉNYI 1997,
JOCHÁNÉ EDE LÉ NYI et al. 1996). Kiemelendő a víz szint -
süllyesztés lokális és regionális hatásának ellenőr zé sé re, a
VITUKI-val közö sen megtervezett és telepített víz szint -
megfigyelő kúthálózat lét re hozása, a rendszeres hidro geo -
lógiai adatgyűjtés és az ada tok tárolása. Ebben jelentős
szerepe volt többek között KESS LER Hubertnek (pl. KESSLER

1954). Az iparág részéről a vízszintsüllyesztésben és a kap -
cso lódó hidrogeológiai jelen ségek nyomon követésében a
’80-as években az ALU TERV FKI (BÖCKER Tivadar és „csa -
pata”), a BKV-tól HŐ RISZT György és HEGEDŰSNÉ KONCZ

Margit, a bányavál la la tok részéről FARKAS Sándorné vállalt
fontos feladatokat (BÖC KER & HŐRISZT 1992, FAR KAS NÉ

1992). (3. ábra). Meg jegyzendő, hogy az ALUTERV-es
POHL Károly és munkatársai a tervezési fázisban azt is előre
kiszámolták, hogy a bányászati műveletek befe jeztével
megszűnő vízki vé telt követően mennyi idő alatt fog kisi -
mulni a létrehozott depresszió (POHL 1973). Ezt 1990 után
JOCHÁ NÉ EDELÉNYI Emőke elemzései is visszaigazolták!
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3. ábra. A bányászati célú vízemelés mértékének hatása a karsztvízszint alakulására 1957–1976 között nyirád-
izamajori adatok alapján HŐRISZT Gy. 1969 szerint. (Bal oldalt a függőleges tengelyen a vízszintadatok (mAf);
Jobb  oldalt a vízemelés (m3/perc); folytonos vonal: a vízemelés mértékének időbeli alakulása; eredményvonal:
vízszint vál tozás az izamajori megfigyelőkútban)

Figure 3. The effect of active water-protection as obsereved in the Nyirád Izamajor bauxite-mining area (numbers on
the left: vertical axis of the diagram show the elevation of the water-table (m asl), on the right the pumping rate
(m3/min), continuous line: change of water-production with time, dotted line: change of the elevation of the water-table)



A recesszió

A bauxitbányászat sikertörténetének végül az egyre in -
kább környezettudatos gazdálkodás szükségessége vetett vé   -
get: a ’90-es évek elejétől gyakorlatilag megszűnt a karszt -
vízszint alatti bányászkodás. Kivételt Halimba–II. DNy és a
fenyőfői előfordulás egy része élvezett, ahol a geo lógiai vi -
szonyok biztosították, hogy a felszín alatti művele tek nek re -
gionális hatása nem lesz. Minden egyéb kutatási és terme lé -
si aktivitást a külfejtésre alkalmas készletekre kellett össz -
pon to sítani. Így került sor a ’90-es években Halimba–Nyi -
rád térségében néhány, korábban mélyműveléssel termelt
se kély teleprész (Táncsics, József, Ferenc) külszínről való
új ranyitására (I. tábla B): (a pillérben otthagyott a nyag
letermelésére); az Óbarok XI. és III. lencsék, vala mint a
Magas-Bakonyban az iharkúti területen a még kül fejt hető
telepek (Németbánya II., III. lencsék) feltárására. Erre az
időszakra már a hazai alumíniumipar egyértelmű re -
cessziója nyomta rá a bélyegét. A kutatási tevékenység egy -
re inkább beszűkült, a minimumra korlátozódott. Az 1991-
ben Geoprospect Kft.-vé alakult, majd 1995-ben teljesen
meg szűnt, önálló kutatóvállalat szerepét a Bakonyi Bauxit -
bánya Kft. vette át, ahol a korábbi BKV kiemelkedő szakem -
berei (BÖRÖCZKY Tamás, R. SZABÓ István, RAUSCH Péter,
MÁ TÉFI Tibor) a Bakonyi Bauxitbánya Kft. tapasztalt bánya -
geo lógusaival (TISZAY János, PATAKI Attila, JANKOVICS Bá -
lint, NOVÁK Sándor, FEKETE István, DIÓSZEGI Sándor) együtt
2003-ig a kft.-n belül önálló kutatási osztályként végezték
mind a külszíni, mind a bányabeli kutatásokat. 2004-ben a
külszíni kutatással foglalkozó néhány szakembert kiszer -
vez ték a bányától. Ettől kezdve a – PATAKI Attila vezetésével
működő – GeoÁsz Kft.-re hárult a még szükséges hazai és –
a minőségi követelmények miatt bekapcsolt – boszniai
(Jajce környéki) telepek megkutatása is. A vértesi kutatások
„hattyúdala” a ’70-es évek végén elkészült ún. sekélykuta -
tá si program volt, amely részletező geomorfológiai céltér -
ké pe zést követően erős felszíni geofizikai támogatottságú
se kélyfúrási tevékenységet irányzott elő a Gánt falutól ÉNy-
ra eső Pátrácos és a Vértes-plató területén. Ezt a programot
azon ban végül is az iparág már nem hajtotta végre. 

1988-ban az 1926 óta összesen 13,5 millió tonna bauxi -
tot adó gánti terület utolsó külfejtése, a Bagoly-hegy is vég -
leg bezárt. A kötelező rekultiváció keretében Bagoly-he -
gyen Bauxitföldtani Park létesült. A park tanösvényének
ter veit az egykori Bauxitkutató Vállalat geológusai, KNAU -
ER József és KNAUERNÉ GELLAI Mária készítették el. A kivi -
te lező a Ba konyi Bauxitbánya volt. A bemutató terület vol -
ta képp az 1976-ban létesített, de azóta az enyészeté lett me -
le gesi tan ös vény utóda, és jól illeszkedik a hosszú időn ke -
resztül az Or szágos Bányászati Múzeum által üzemeltetett
Bagoly -he gyi Bányászati Múzeumhoz, amely méltó emlé -
ket állít nem csak a gánti, hanem az egész hazai bauxit bá nyá -
szat nak, valamint az azt annak idején előkészítő és sikeresen
szol gáló bauxitkutatásnak. A múzeum és a Bauxitföldtani
Park kezelését néhány éve átvette és azt a hagyományok di -
csé re tes ápolásának jegyében megőrizni, valamint a lehe -
tőségek adta keretek közt fejleszteni igyekszik Gánt község

önkor mány zata. A 1926-ban kezdődött bauxitbányászat vé -
gére 2013-ban Halimba–II. DNy bezárásával került pont –
ezzel lé nyegében megszűnt a hazai nyersanyagbázisra tá -
maszko dó vertikálisan integrált alumíniumipar is. Hogy a
megku ta tott, de ki nem termelt bauxitkincset fogják-e még
valaha va la mire (pl. esetleg ritkaföldfémek kinyerésére)
hasz nosítani, az a jövő titka marad.

A bauxitkutatással kapcsolatos tudományos

eredmények rövid összefoglalása 

A tudományos és a nyersanyag-kutatási célú tevékeny -
ség egy másra utaltsága és – mindkét terület számára – gyü -
möl csö ző kölcsönhatása jól tükröződik a bauxittal kapcso -
la tos ha zai tudományos eredményekben és azok ipari hasz -
no su lá sá ban. A kutatófúrások mélyítése és a bányászati mű -
veletek so rán keletkező adatok, valamint a nyersanyag te le -
pek fel szí ni és felszín alatti feltárásokban vizsgálható jelle -
gei a tu do mány számára kiváló lehetőséget kínáltak a szó -
ban forgó nyers anyag genetikájának, korának, valamint szá -
mos – a fel dol gozóipar szempontjából is lényeges – techno -
ló giai tulaj don ságának megismerésére és pontosítására. U -
gyan akkor a tudományos tanulmányozás eredményei fon -
tosnak bizo nyul   tak az ipari kutatás, valamint a megtalált
telepek kiter melésére irányuló bányászati műveletek terve -
zéséhez/irá nyí  tásához, továbbá elengedhetetlenül szüksé -
ge sek voltak a ku tatások szempontjából távlatilag remény -
belinek minő sü lő területek körvonalazásához (nyersanyag-
prognózis). Ezt fel ismerve a magyar bauxitkutatás a kezde -
tektől gondot for dított a hazai tudományos műhelyekkel
(egyetemekkel, ku ta tó intézetekkel) való együttműködésre,
és jelentős anyagi for rásokat is mozgósított a nyersanyag -
kutatásban várhatóan hasznosuló alapkutatások finanszí ro -
zására. Mi több, szá mos alapkutatási témát a Bauxitkutató
Vállalat (BKV) al kalmazott kutatásra szakosodott saját la -
boratóriumaiban, il let ve terepi kutatócsoportjainál dolgozó
szakemberek (pl. KOMLÓSSY György, VÖRÖS István, DUDICH

Endre, T. GECSE Éva, KNAUERNÉ GELLAI Mária, TÓTH

Kálmán, TÓTH Álmos, SZABÓ Elemér, SZANTNER Ferenc és
mások is) megoldottak, s eredményeiket a szakterület hazai
és külföldi kiadványai ban közkinccsé tették. Nevezetes – a
Földtani Közlöny ha sáb jain megjelent – közlemények
voltak: VADÁSZ 1943, 1966; VÖRÖS 1958; SZANTNER &
SZABÓ 1962; KOMLÓSSY 1967; DUDICH & KOMLÓSSY 1969,
de kiemelendő BALKAY Bálintnak a Bányászati Lapokban
közölt áttekintő érte ke zé se is (BALKAY 1966).

Az elsőként megismert gánti bauxit tudományos
tanulmányozásának eredményei

A gánti bauxittelep (4. ábra) faunagazdag fedőrétegsora
(„fornai rétegek”) már a 19. század fordulóján felkeltette a
kutatók érdeklő dé sét. Nem kisebb tekintélyű szakemberek
foglalkoztak vele, mint a paleontológus HANTKEN Miksa
(1861), PAPP Károly (1897), a térképező geológus TAEGER

Hen rik (1909) és a geo ló gus professzor TELEGDI ROTH Ká -
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roly (1923). A bau xit telepről az első részletes tudományos
leírást TELEGDI ROTH közölte 1927-ben. A Bányászati és
Ko hászati Lapok ban közzétett cikkében írja: „Alig néhány
éve jutottunk azon nagy nemzeti kincs megismerésére, mely -
lyel Csonkamagyar or szág a dunántúli bauxittelepekben
ren del kezik és immár ki vitelünk jelentős tétele a gánti bau -
xit...” TELEGDI ROTH köz leményét követték VADÁSZ (1927),
POBOZSNY (1928), DITT LER (1930), VITÁLIS (1931), GEDEON

(1932) munkái, majd a II. világháború után – egyebek mel -
lett – VADÁSZ (1946), J.G. DE WEISSE (1948), KISS (1955),
KOPEK et al. (1965), KISS & VÖRÖS (1965), BÁRDOSSY

(1961), SZANTNER & SZABÓ (1969), VÖRÖS (1969) dolgo za -
tai. A gánti bauxit keletkezésével kapcsolatban számos egy -
másnak ellentmon dó elmélet látott napvilágot, míg végül a
’80-as évek második felére, nem utolsóorban (akkor) fiatal
kutatók (VATAI 1988, MINDSZENTY et al. 1989, GERMÁN-
HEINS 1994) vizsgálatai nyomán kialakult a ma általánosan
elfogadott vélemény. Eszerint a gánti bauxit telepmére tek -
ben áthalmozott képződmény, mely végleges leülepedési
he lyére az eocén transzgressziót bevezető szerkezeti moz -
gá sok és a paleocén–eocén termális maximumot követő klí -
maromlás együttes hatásának köszönhető nagyarányú talaj -
eró zió eredményeként került. Szállítási mechanizmusként a
mállásnak kitett szárazulati térszínen végbement, iszapos
törmelékfolyást jelölték meg (MINDSZENTY et al. 1989 és
SZAR KA A. egykori doktorandusz kéziratai) 

Bár a gánti Bagoly-hegy (5. ábra) a hazai eocén lito -
sztra tigráfiai beosztás szerinti Gánti Bauxit Formáció típus-
lelő helyeként van számon tartva, üledékföldtani sajátossá -
gait te kintve alapvetően különbözik a legtöbb, ugyancsak a
Gán ti Bauxit Formációba sorolt hazai eocén bauxitteleptől.
Fel é pítését alapvetően kétféle litológiájú (pelitomorf és
bauxit kavicsos) kifejlődés meglehetősen kaotikus váltako -
zá sa u ral ja: a világosvörös, pelitomorf bauxitba sárgás-sár -
gás vö rös, szabálytalan, hullámos rétegfelszínű, laterálisan
gyak ran szétseprűződő, szubhorizontális konglomerátum
köz be települések ágyazódnak. A konglomerátum nagy ré -
sze osz tá lyozatlan, a szemnagyság gyerekfej nagyságú

höm  pö lyök től 0,5 cm-ig változik. A kavi csok/gömb szem -
csék (nem pizoidok!) belseje általában barna, barnásvörös,
és ta la josodott szövetet mutat, felületüket porszerű, sárga,
goe thites bevonat borítja, ezért tűnik messziről minden ka -
vi csos réteg sárgának. A bauxit mátrixának általánosan fa -
kó vörös, sárga, fehér, szürke színárnyalatai, a vasmobi li zá -
ciós képletek feltűnő gyakorisága hívta fel a figyelmet arra,
hogy a gánti telep esetében a telepméretekben sötétvörös
szí nű bau xitokkal szemben kevésbé oxidatív felhalmo zódá -
si (és korai diagenetikus) körülményeket kell feltételezni.
Ennek nyomán alakult ki a bauxitok geokémiai fáciesének
vadózus és szemivadózus/freatikus csoportokba sorolása,
és fogal ma zó dott meg, hogy a bauxittelepek ásványtani/ li -
to ló giai sajá tosságai és a befogadó karsztmorfológia együt -
te sen fon tos őskörnyezetjelző szereppel bír (KOMLÓSSY

1967, MIND SZENTY 1989, D’ARGENIO & MINDSZENTY 1995).
A bauxit és a dolomitfekü határán megjelenő, a többi hazai
bauxittelepnél megszokotthoz képest vastagabb és azoktól
eltérő textúrájú – jelen állapotában vasoxidos – kéreg részle -
tes vizsgálata kiderítette, hogy az korai diagenetikus erede -
tű, kezdetben pirites volt, a sajátalakú piritkristályok utóbb,
a késői diagenezis/epigenezis során alakultak át hematit-
pszeudomorfózákká (GERMÁN-HEINS 1994). 

A bauxit ásványtani összetétele – a többi hazai eocén
bauxithoz hasonlóan – boehmites-gibbsites, goethites, he -
ma titos, nyomokban diaszporral és klorittal (chamosit)
(KISS 1955; BÁRDOSSY 1961, 1977; MINDSZENTY et al. 1989)
Fő agyagásványa a kaolinit. A mikromineralógiai frakció -
ban (0,06–0,2 mm) az ultrastabilok (rutil, turmalin, meta -
mikt cirkon) mellett, szép, sajátalakú, vulkanogén cirkon -
szem cséket, valamint változatos magmás-metamorf ásvá -
nyo kat (disztén, szillimanit is!) és kőzettörmelék-darab ká -
kat tartalmaz (VÖRÖS 1969, MINDSZENTY et al. 1991). A cir -
konszemcsékből DUNKL (1992) fission track módszerrel
eocén kort határozott, bizonyítva ezzel a bauxitfelhalmozó -
dás sal egyidejű vulkáni tevékenységre utaló piroklaszt ere -
de tű anyaghozzájárulást. Ezt pontosították a legújabb vizs -
gá latok, amelyek szerint a cirkonszemcsék kora 45–40,5 M
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4. ábra. A Gánt bagoly-hegyi felhagyott külfejtés távlati képe (jobb oldalt a
bauxitfedő késő–középső-eocén transzgressziós rétegsora látszik)

Figure 4. Panoramic view of the abandoned open-pit of Gánt Bagoly-hegy
(yellowish scarp on top right is the late Mid-Eocene cover)

5. ábra. A karsztjáratokon keresztül alulról érkező „blue-hole”-típusú
transz gresszió sematikus képe.

Figure 5. Cartoon showing the concept of transgression „from below” (the rise
of the water-table is realized through the karstic channelways of the bedrock)



év (lutetiai), és minden bizonnyal – közvetlenül vagy áthal -
mozva – a periadriai vulkanizmushoz köthető tufaszórás
em lé két őrzik (KELEMEN et al. 2020 in press).

A telep eltemetődéstörténetének és a bauxittest fedő
alat ti elváltozásának alapos vizsgálata nyomán egy koráb -
ban már (pl. MUNTYÁN I. által is) észlelt, de részleteiben
nem magyarázott különleges transzgressziós jelenségre, az
in gresszióra (VADÁSZ 1930, 1946; GEDEON 1932; KISS &
VÖ RÖS 1965) és annak értelmezésére derült fény. Ingresszi ó -
ról akkor beszélünk, amikor az erózióbázis közelében lé vő,
egye netlen topográfiájú, sekélykarszt térszínen a transz -
gressziót bevezető fokozatos tengerszint-emelkedés egyre
fel jebb kényszerítve a karsztos járatokat kitöltő édes vizet, a
korábbi dolinák/uvalák/poljék területén édesvízi
tavacskák, mocsarak képződését eredményezi. E tavacs -
kák ban Chara cea-termésekben és édesvízi csigákban (Bro -
tia distincta) gaz dag, helyenként kőszenes agyag betelepü -
lé sekkel válta ko zó, meszes üledék (édesvízi mészkő/ már -
ga) halmozódik fel (6. ábra), amelyet az alulról érkező
transzgresszió előre ha ladtával először brakk, majd schizo -
halin, végül – amint az előrenyomuló tenger már a karsztos
domborzat által kép vi selt akadályokat legyőzve felülről is
eléri a területet – nor mál tengeri üledékek váltanak fel. A
rétegsor jellegzetes sé geit VA DÁSZtól SZŐTS Endrén keresz -
tül BIGNOT et al.-ig, a gánti eocénnel foglalkozó paleontoló -
gusok a legnagyobb rész le tes séggel dokumentálták (VA -
DÁSZ 1946, SZŐTS 1953, BI GNOT et al. 1985). Arra azonban
csak a ’90-es-es évek ele jén irányult rá a figyelem (CA -
RANNANTE et al. 2004), hogy ez a transzgressziós rétegsor
leginkább a Bahama-szigetek ről is mert „blue-hole” típusú
transzgressziós rétegsorokhoz ha son lít, s azt jelzi, hogy a
jól fejlett karsztjáratokon keresz tül a transzgresszió Gánton
is alulról érkezett (5. ábra). Az így megemelkedett karszt -
vízszint végül a bauxittal kitöltött töb rök elmocsaraso dá -
sát, kőszenes agyag képződését ered mé nyez te (PÁLFALVI

2007, MINDSZENTY 2010). A Cha ra ceae-specialista Kha led
TRABELSI és munkatársai legutób bi vizs gálatai megerő sí -

teni látszanak, valamint árnyalják és ré teg tanilag ponto sít -
ják az eddigi elképzeléseket (TRABELSI et al. 2020 in press).
Jól beleillik a képbe a telep alján kifej lő dött, erede ti leg
pirites vaskéreg is. A piritképződéshez szük séges kén-tar -
talom ily módon jelentős részben az üle dék pó ru sait ki töl -
tő, a transzgresszió előrehaladtával már rész ben tengeri
(SO4-ionokat is tartalmazó, brakk) pórus víz ből szár maz -
tat ható. Az áthalmozott bauxit alá beszorult nö vényi anya -
got lebontó anaerob mikrobák indíthatták be a szulfát re -
duk ciót, s így a piritképződést (GERMÁN-HEINS 1994).

A gánti telepet átszelő, részben szinszediment, részben
utó lagos törések (I. tábla C) tanulmányozása (ALMÁSI 1993,
FODOR 2007) ugyancsak érdekes új eredményeket hozott. A
ba goly- hegyi külfejtésben feltáródott egy klasszikus, ún.
vál tó rám pa („relay ramp”) amely a kulisszaszerűen elrende -
ző dő, uralkodóan jobbos oldaleltolódások közötti kapcsola -
tot te rem ti meg. E törések elemzése derítette ki, hogy a moz -
gások már a fedő rétegsor lerakódását megelőzően elkez -
dőd tek. Fel tehetően az ezekkel együtt járó szeizmikus tevé -
keny ség indíthatta el a bauxit nagyarányú áthalmozódását
is. Ugyan e zen törések mentén azután később több ütemben
újabb moz gások mentek végbe – a legfiatalabbak már az eo -
cén ré tegsor kőzetté válását követően, az oligocén/miocén
folya mán (MINDSZENTY & FODOR 2002).

A gánti bauxittelep tehát PAPP (1897) munkájától nap ja -
in kig hazai és külországbeli geológusok generációi számára
ve tett fel tudományos kérdéseket. A paleontológiától az ás -
vány tanon, kőzettanon, geokémián, szedimentológián és
pa leo talajtanon keresztül egészen a szerkezetföldtanig a ge -
o lógia csaknem minden tudományterületén jelentős ered -
mé nyeket hozott, és a vele foglalkozó kutatókat hozzásegí -
tet te a bauxitgenetika kérdéseinek jobb megértéséhez.

A telepről kialakított képet mutatja be – igényes rajzos és
fényképes magyarázó táblákon – a KNAUER József és KNAU -
ER NÉ GELLAI Mária által a ’90-es évek elején megtervezett
és fentebb már említett bagoly-hegyi „Bauxitföldtani Park”.
A létesítés során a generálkivitelező Bakonyi Bauxitbánya
Kft.-t hathatósan támogatta az Országos Természetvédelmi
Hivatal, a Vértesi Tájvédelmi Körzet, valamint Gánt önkor -
mány zata is. A Bauxitföldtani Park elődje a Melegesi- és
An ger réti-külfejtések bezárását követően a bányavállalat ál -
tal a bauxitbányászat 50. évfordulójára létesített magya rá -
zótábla-sorozat volt, amely azonban a ’90-es évekre el pusz -
tult. A Park még jelenlegi, meglehetősen leromlott állapotá -
ban is jól kiegészíti a Bagolyhegyi-külfejtés északi csücské -
ben ta lál ható (eredetileg a soproni Országos Bányászati
Mú zeum hoz tartozott) Bányamúzeumot. A két látnivaló
köz ked velt úti célja a földrajz témájú iskolai kirándulások -
nak, és szá mos egyéni turista számára is maradandó él -
ményt nyúj ta nak. Újabban Gánt község önkormányzata
(SPER GELNÉ RÁDL Ibolya polgármester, MÉCS Csaba és
társaik, valamint a község díszpolgára, dr. PATAKI Atti -
la)„fogadta örökbe” a bemutató-helyet, és tervezik a tanös -
vény felújítását. Első lé pés ként a területet bekerítették, meg -
kezdődött a túlburjánzó vegetáció gyérítése, felépült egy
minden igényt kielégítő, táj ba illő fogadóépület, és tervbe
vették a magyarázótáblák felújítását is.

Földtani Közlöny 150/4 (2020) 535

6. ábra. A Fődolomit Formáció felszínének a Németbánya-XI. lencse kréta idő -
szaki bauxitjának letermelését követően feltáródott karsztos formakincse 

Figure 6. Paleokarst morphology developed on the surface of the Triassic bed rock
exposed by mining activity in the open-pit of Németbánya-XI. (Late Creta ceous
bauxite, Iharkút) 



A többi hazai lelőhely tudományos
tanulmányozásának eredményei

A Déli- és az Északi-Bakonyban Halimba–Nyirád, Ihar kút
(6. ábra), Fenyőfő, Iszkaszentgyörgy–Kincsesbánya, va la -
mint a Gerecse hegység délkeleti előterében Óbarok–Új barok
(I. tábla D, E), Nagyegyháza–Csordakút–Mány térsé gé ben az
1940–  42-ben felfedezett, majd 1971-től intenzíven ku ta tott
bauxit telepek tanulmányozása ugyancsak jelentős elő re lé pést
je len tett e területek mezozoos/tercier fejlődés tör té ne té nek
meg ismerésében, és hozzájárult a bauxit tele pek feltá rására
irányuló ipari kutatási tevékenység optimalizálásához.

VADÁSZ (1927, 1946), J. G. de WEISSE (1948), majd VA -
DÁSZ (1951) általános bauxitföldtani ihletésű munkáit a bau -
xitfeküvel és -fedővel foglalkozó, elsősorban paleontoló -
giai/ biosztratigráfiai megközelítésű tanulmányok, valamint
néhány korai szedimentológiai mű követték (SZŐTS 1956,
KO PEK et al. 1965, KÁROLY et al. 1970, ORAVECZ & VÉGHNÉ

NEU BRANDT 1961, KOPEK 1980). Az ismeretek szaporodá sá -
val a tektonikának a bauxittelepek képződésében és utó -
történetében betöltött szerepét elemző munkák is napvi lá -
got láttak (ERDÉLYI 1965; SZANTNER & SZABÓ 1962, 1969;
DUDICH & KOMLÓSSY 1969). Magának a bauxitnak, mint
üle dékes kőzetnek, részletes tudományos tanulmányozása
BÁR DOSSY György vizsgálataival indult, melyeket A ma gyar
bauxit geokémiai vizsgálata c. monográfiájában fog lalt
össze (BÁRDOSSY 1961). Ezzel részben egyidejűleg, rész ben
ezt követően jelentek meg KISS (1955), VÖRÖS (1958, 1969),
GECSE & MINDSZENTY (1968) mikromineraló giai vizs -
gálatainak eredményei, majd KOMLÓSSY György az isz ka -
szentgyörgyi bauxittal foglalkozó, számos új ásvány ge ne -
tikai eredményt felmutató dolgozatai. KOM LÓSSY kimutatta,
hogy a hazai közfelfogással ellentétben a fekü karbonátos
kőzetek a bauxittelepek képződésére alkal mas anyakőzet -
ként (is) szolgálhattak (KOMLÓSSY 1967, 1970).

Az 1964-ben Zágrábban, magyar és horvát kezdeménye -
zés re megalakult ICSOBA – a bauxit-timföld-alumínium
tár gyú alap- és alkalmazott kutatásokat összefogó nemzet -
kö zi szervezet (International Commitee of Studies on Bau -
xite, Alumina and Aluminium) – jelentős lendületet adott a
magyarországi bauxitok tudományos tanulmányozásának
is. Sorra jelentek meg a legújabb rétegtani, ásvány tani/ geo -
kémiai eredményeket s az azokra épülő szintéziseket bemu -
ta tó cikkek (DUDICH & KÁROLY 1964, KOMLÓSSY 1970, VÖ -
RÖS 1969, VÖRÖS & GECSE 1976, SZANTNER et al. 1981). DU -
DICH & KOMLÓSSY (1969) a részeredményekből kiindulva
már ekkor paleogeográfiai és szerkezeti szempontok alap -
ján kísérelték meg a bauxitosodás és telepképződés korának
pontosítását. Ebben az időszakban sokasodtak meg a köz -
vet lenül a bányászathoz (annak előkészítéséhez) kapcsoló -
dó, hidrogeológiai tárgyú elemzések (pl. HŐRISZT 1969 és a
fentebb már hivatkozott többi vízszintsüllyesztéssel fog lal -
kozó tanulmány). Kiemelendő BALKAY Bálintnak az
ICSOBA Travaux 1973. évi kötetében közzétett írása („Bau -
xi ti zation and underground drainage” (BALKAY 1973), a -
mely ben számos későbbi tudományos cikkben ismétlő dő en
felbukkanó összefüggésre mutatott rá a bauxitosodás és a

hidrogeológia között. Hazai és külföldi karsztbauxitos és
late ritbauxitos példákkal illusztrálta, hogy a vízelvezetés
me cha nizmusának kulcsfontosságú szerepe van a mállási
szel vényben, illetve a karsztos üledékcsapdákban felhal mo -
zó dó anyag bauxittá vagy csak tűzálló (kaolinites) agyaggá
alakulásában. A tudományos munkát illetően a Bauxit kuta -
tó Vállalat geológusai mindvégig élvezték a szakvezetés (a
főgeológus SZANTNER Ferenc és az Anyagvizsgáló Labora -
tó rium vezetői, az alapító DUDICH Endre, majd HORVÁTH Ist -
ván és SZEKÉR Zoltán) hathatós támogatását. Eredményeiket
a Magyarhoni Földtani Társulat Közép- és Északdunántúli
Területi Szervezetének, valamint az MTA Veszprémi Aka -
dé miai Bizottságának szakülésein mutatták be, és a Földtani
Közlönyben vagy a MÁFI Évi Jelentése köteteiben, vala -
mint az ICSOBA Travaux folyóiratában tették közzé, ezzel
is biztosítva az ipari bauxitkutatás révén keletkező új földta -
ni ismeretek bekapcsolását a hazai és nemzetközi tudomá -
nyos élet vérkeringésébe.

A közös kutatások eredményeként vált ismertté a bauxit
közvetlen fekü- és fedőképződményeinek számos őslény ta -
ni, biosztratigráfiai és paleoökológiai sajátossága (ORAVECZ

&VÉGHNÉ NEUBRANDT 1961, KÁROLY et al. 1970, KOPEK &
KECSKEMÉTI 1965, VÉGHNÉ NEUBRANDT et al. 1978, CZABA -
LAY 1983, KOMLÓSSY 1970, KNAUER & KNAUERNÉ GELLAI

1978, HAAS 1979, TÓTH 1981), amelyek később a közvetlen
fedő fáciesének elemzése révén hasznos gyakorlati útmuta -
tó ul szolgáltak a részletes fázisú kutatófúrások optimális
tele pítéséhez. Kiemelendő a felszíni- és fúrólyuk-geofizikai
mérések alkalmazásának a kutatás sikerességét kedvező i -
rány ban befolyásoló alkalmazása (SZABADVÁRY et al. 1978),
valamint a sekélykutatási területeken (kiemelten Iharkút)
bevetett felszíni geomorfológiai térképezés KNAUER József
nevéhez fűződő rutinszerű bevezetése. Ez utóbbi a bauxit és
a befogadó kőzet vízvezető-képességének különböző sé gén,
valamint azon alapul, hogy a bauxit kompakciója foly tán a
bauxittal kitöltött töbrök felszíne mindig konkáv alak za tot
mutat. Ha az eredeti fedőrétegek lepusztulása követ kez -
tében a bauxitot másodlagosan csak mintegy 10 m-nél nem
vastagabb laza üledék (lösz vagy homok) fedi, akkor ezen a
laza fedőn átsejlik a bauxit felett kialakult morfológiai mé -
lye dés, ráadásul a tálalakú mélyedésben (az alatta lévő bau -
xit rossz vízvezető-képessége miatt) nedvességkedvelő nö -
vény zet telepedik meg (lásd még SZANTNER & MINDSZENTY

1979). E jelek felismerése segítséget jelent a felszín közeli
bauxittelepek felkutatását célzó geofizikai, majd az azt
követő fú rá si műveletek tervezésekor.

A Bauxitkutató Vállalatnál T. GECSE Éva által kidolgo -
zott vékonycsiszolatos bauxit-petrográfiai–szedimentoló gi -
ai vizsgálati módszereknek a MÁFI (JUHÁSZ Erika), az
MTA GKL (POLGÁRI Márta) és az ELTE kutatóival való
rendszeres, közös alkalmazása vezetett el az első áttekintő
mikromineralógiai és bauxitszedimentológiai szintézisek
megalkotásához, melyek eredményeként ismeretessé váltak
a Dunántúli-középhegység különböző rétegtani szintekben
megjelenő bauxitjait jellemző litológiai és mikrominera ló -
giai bélyegek (T. GECSE 1974, 1982; JUHÁSZ et al. 1986;
MIND SZENTY & GÁL SÓLYMOS 1988; MINDSZENTY et al.
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1991). Évek múltán ezek a szedimentológiai meg figyelések
képezték az alapot a karsztbauxitok litofá ci eselméletének
kidolgozásához, a vadózus és freatikus bau xit fáciesek
felismeréséhez (D’ARGENIO & MINDSZENTY 1995, MIND -
SZENTY 1999) (7. ábra)

A nagyegyháza–csordakút–mányi terület nagy mélység -
ben, karsztvízszint és szenes fedő alatt, bonyolult tektoni ká -
jú környezetben települő bauxitjának szennyeződései (szi -
de rit, pirit, Al-szulfátok) és a kitermelés várható nehézségei
a tektonikai-szedimentológiai elemzések mellett a szoká -
sos nál részletesebb, elmélyült ásványtani-geokémiai vizs -
gá latokat igényeltek. Az e témakörben megjelent tudo má -
nyos munkák (pl. T. GECSE 1974, TÓTH & GECSE 1981, TÓTH

et al. 1983) nagyban hozzájárultak e különleges karszt bau -
xit telepek genetikájának megértéséhez. A kutatás során kie -
mel kedő szerep jutott VÉGH Sándornénak, az ELTE Alkal -
ma zott Földtani Tanszéke vezetőjének és közvetlen munka -
tár sainak (ORAVECZ János, FÁY Miklósné, HIDASI János).
VÉGH professzor asszony elméleti és gyakorlati ismereteire
támaszkodva, a többnyire breccsás triász karbonátos fekü-
kép ződmény in situ vagy áthalmozott mivoltának eldönté sé -
ben és az áthalmozott dolomit valódi természetének (fan -
glo merátum) felismerésében, területi elterjedésének prog -
nosz tizálásában tudtak segítséget nyújtani a Bauxitkutató
Vállalat geológusainak. A terület kiemelt fontosságú része
lévén az Eocén-programnak, VÉGH Sándorné 1983-ban az
akkor legnagyobbnak számító kitüntetésben: Állami Díjban
részesült. A tudományos és ipari megközelítésben fogant is -
meretanyag nagy részét a Bauxitkutató Vállalat kutatói kö -
zös sége a Veszprémi Akadémiai Bizottság kiadásában meg -
je lent Bauxitprognózis c. könyvben (8. ábra) foglalta ösz-
sze (SZANTNER et al. 1986).
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7. ábra. Fontosabb bauxitszöveti típusok mikroszkópi képe (1N, aránymérték
mindhárom képnél:~250µm)
A) Pelitomorf-mikrotörmelékes alapanyagba ágyazódó akkréciós ooidok, autochton-
ooidos szövetű, vadózus fáciesű bauxitban (Iharkút)
B) A lefedődést eredményező transzgresszió miatt reduktívvá változott közegben kifa kult,
immár freatikus fáciesű, kaolinites, pirites bauxit mikroszkópi képe (1N) (Nagytár -
kánypuszta)
C) Fakó, pelitomorf alapanyagba ágyazódó osztályozatlan gömbszemcsék és bauxitka vi -
csok allochton bauxitkonglomerátumban (Gánt) 

Figure 7. Major lithological types of bauxites of the Transdanubian Range (plain
light, scale bars all ~250 µm)
A) Accretional ooids embedded in pelitomorphic-microclastic matrix of a typical „vadose”
bauxite (Iharkút) 
B) Pale-coloured kaolinitic-pyritic bauxite formed under reducing conditions brought about by
saturation of the pore-spaces on incipient transgression followed by shallow burial) (Nagy -
tárkánypuszta)
C) Ill-sorted roundgrains and bauxite pebbles embedded in pale-coloured pelitomorphic
matrix on an allochthonous bauxite-conglomerate (Gánt)

8. ábra. A Bauxitprognózis c. könyv címlapja

Figure 8. Front page of the book on Bauxite-Prognosis 



A MÁFI és a Bauxitkutató Vállalat szoros együttműkö dé -
sének fontos eredménye volt a bauxitföldtani térképsoro zat
megjelenése (CSÁSZÁR et al. 1978, HAAS & JOCHÁNÉ EDE LÉ -
NYI 1978, HAAS et al. 1985), amely összefoglalását adta az
ipari bauxitkutatás adatain, valamint az iparági és az intézeti
geológusok egyeztetett véleményén alapuló földtani értel me -
zésnek, s évtizedekig jól hasznosult a geológus kép zésben is.

Nemzetközi hírnevet a magyar bauxitkutatásnak és tu -
do mányos bauxitföldtannak elsősorban BÁRDOSSY György
Karszt bauxitok című (BÁRDOSSY 1977) könyve szerzett (9.
ábra), melyet a világ számos nyelvére lefordítottak (1981-
ben oroszul, 1982-ben angolul, 1994-ben kínaiul is nap vi -
lágot látott).

A ’90-es évek második felében a karsztvízszint alatti bá -
nyász kodás már említett megszűntével ismét felértéke lőd tek
a külfejthető készletek, s így a geológia érdeklődése is me gint
a sekélykutatási területek (Iharkút, Németbánya) fe lé irá -
nyult. Ezt az érdeklődést azonban a korábbiakban meg szo -
kott, konkrét, szervezett ipari kutatási tevékenység már nem
követte. A korábbiakban megkutatott németbányai len cséket
(II–III.) a ’90-es évek végén még letermelték. En nek során
vált ismertté, az elhivatott paleontológus ŐSI Atti la mun kás -
sága révén, hogy az iharkúti bauxit közvetlen fe dője rend kí -
vüli fontosságú, gazdag kréta időszaki gerinces leleteket
(köz tük dinoszaurusz-maradványokat) rejt (10. áb ra). A tu -
domány szempontjából fontos és különösen pozitív fejle -
mény volt, hogy a leletanyag feltárásában hathatósan és segí -
tő készen közreműködő bányavállalat a rekultivációt a pa le -
on tológia igényeit szem előtt tartva hajtotta végre. A le lő hely
így máig hozzáférhető, és évente rendszeres fosszíliagyűjtő
tevékenységet tesz lehetővé. A begyűjtött leletanyag tu domá 

nyos feldolgozásának eredményeit számos hazai és nem -
zetkö zi folyóirat és könyv őrzi (pl. ŐSI 2005; ŐSI & MAKÁDI

2009; ŐSI 2012; BOTFALVAI et al. 2015, 2016; ŐSI et al. 2019).
Az ezredforduló után az ipari igények csökkenése fel -

gyor sult, és miután 2013-ban a bauxitbányászat gyakorlati -
lag megszűnt, a további nyersanyagkutatás teljes mértékben
ellehetetlenült. Érdekes módon azonban eközben a bauxit -
föld tan iránti tudományos érdeklődés megélénkülése volt
meg figyelhető. Már 1989–1994 között – amikor pedig a re -
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9. ábra. BÁRDOSSY Gy. és BÁRDOSSY & ALEVA nagy sikerű kézikönyveinek címlapjai 

Figure 9. Front pages of the two most popular textbooks on bauxites

10. ábra. A dinoszauruszleleteket is tartalmazó Csehbányai Formáció paleo -
talaj-szintekkel tagolt ártéri kifejlődése a Németbánya II-III. lencsét feltáró  kül -
fejtés oldalfalában

Figure 10. Fine-grained overbank sediments of the Dinosaur-bearing Late Creta -
ceous Csehbánya Formation covering the bauxite in the open-pit of Németbánya II-
III. The dark-red bed is one of the numerous intercalated palaeosoils



cesszió első jelei már mutatkoztak – az UNESCO és az
IUGS támogatásával, nem kis mértékben az akkor az
UNESCO titkárságán vezető beosztásban tevékenykedő ifj.
DUDICH Endre ösztönzésére, a tethysi régió karsztbauxit jai -
nak átfogó tanulmányozásával foglalkozó nemzetközi kor -
relációs projekt (IGCP–287) indult, melyben a magyar bau -
xitgeológia kezdeményező és mindvégig vezető szerepet
játszott. Előzménye volt ennek a vezető szerepnek az a ’80-
as években kezdődött (STEGENA Lajos és HORVÁTH Ferenc
professzorok által kezdeményezett) olasz–magyar egyetem -
kö zi együttműködési program, amely – többek között –
lehe tő vé tette a dunántúli-középhegységi bauxitoknak a Ke -
leti-Alpok és Appenninek bauxitjaival való tételes összeha -
son lí tá sát és az első kísérleteket a nagytektonikai értel me -
zésre (MINDSZENTY et al. 1986, MINDSZENTY & D’ARGENIO

1987). Az IGCP-projekt résztvevői végül eredményeiket az
Acta Geologica c. folyóirat 1991. évi 34. kötetének 3. és 4.
számá ban tették közzé (HAAS, BÁRDOSSY & MINDSZENTY

1991). Ezt követően felélénkült a hazai bauxitok sziszte ma -
ti kus szedimentológiai vizsgálata és a vizsgálati eredmé -
nyek nek a TARI Gábor által felvázolt (TARI 1994) geodina -
mi kai keretbe illesztésének kísérlete is (MINDSZENTY 1999,
MINDSZENTY et al. 2000). Az így kialakult képet a későbbi -
ek ben TARI módosította és jelentősen továbbfejlesztette
(TA RI & LINZER 2018).

A hazai alumíniumipar kezdődő hanyatlásával egy idő -
ben, annak eredményeire is támaszkodva született, kiemel -
kedő tudományos eredményként kell említenünk BÁR -
DOSSY Györgynek a MÁFI alkalmi kiadványaként, jelentős
részben az MTA X. (Földtudományok) Osztályának a -
nyagi támo gatá sával megjelent kismonográfia-sorozatát,
mellyel ma ra dandó emléket állított a hazai bauxittelepek
tudo mányos tanulmányozásának. E kismonográfiák (Ha -
limba, Halim ba– Malomvölgy, Nyirád-K., Szőc, Iharkút)
tovább fej leszt ve, tudományosan értelmezve őrzik mind -
azokat a geológiai adatokat, amelyek hosszú évtizedek
alatt az iparági kutatás keretei közt gyűltek össze (BÁR -
DOSSY 2007, 2009, 2010, 2011 és BÁRDOSSY & MIND -
SZENTY 2013).

A legutóbbi, ipari adatokon alapuló, érdemi tudományos
fel dolgozás TÓTH Kálmán és VARGA Gusztáv tollából egy
olyan bauxittelepről (a diszeli bauxitról) született, amely
már bányászat tárgyát nem képezhette, hiszen a 2013-as bá -
nyabezárás után került nyilvánosságra (TÓTH & VARGA

2014). Tudományos értékét jelzi, hogy a benne foglalt in for -
mációra kiemelten támaszkodik egy olyan munka, amely a
bauxitra már nem mint nyersanyagra, hanem mint klíma-, il -
letve környezetjelző képződményre koncentrál (KELEMEN et

al. 2017). Ennek szerzői a Déli-Bakony bauxitkavicsokat is
tartalmazó vörös agyagjának (Vöröstói Formáció) ásvá nyos
összetételét és származását tárgyalják. Egyre jelentősebb
ered ményeket hoz a bauxitok mikromineralógiai frakciójá -
ban jelen lévő detritális ásványszemcsék egyedi kormegha -
tá rozásán alapuló geokronológiai megközelítés, mely a bau -
xit kiinduló anyagát szolgáltató lepusztulási területekről és
a bauxitfelhalmozódás tényleges koráról képes adatokkal
szol gálni (DUNKL 1990, 1992; KELEMEN et al. 2017, 2020).
Ezek a vizsgálatok minőségi előrelépést jelentenek a ko -
rábban a mikromineralógiai frakció ásványszemcséinek
pusz ta azonosításán alapuló feltételezésekhez képest. Az
egy kori Bauxitkutató Vállalatnál felgyülemlett adattári
anya gok „leletmentő” feldolgozásával az utóbbi években
KNAUER József kezdett foglalkozni. 2018-ban az albai cik lus
bázisán bauxitkutatás közben megismert és a Tési For máció
„Kepekői Tagozatába” sorolt, kovás-agyagos száraz földi
képződmény üledéktani sajátosságait foglalta össze, s arra a
következtetésre jutott, hogy a képződmény az Alsó perei
Bauxit heteropikus fáciese (GELLAI et al. 2018).

A klimatikus körülmények alakulása és a bauxittelepek
globális gyakoriságának a földtörténet folyamán megfi gyel -
hető „csúcsidőszakai” közötti összefüggést elemezve, BÁR -
DOS SY Gy. nyomdokain haladva, MINDSZENTY (2016) a bau -
xitos (ferrallitos) mállásnak az üvegház-periódusok idején
megnyilvánuló szerepét mint visszacsatolási mechaniz must
vázolja fel. Ezzel a bauxitos üledékeknek nyersanyag
mivoltukon túlmutató, általános földtani jelentőségét hang -
súlyozza.

Jelenleg (2020) Magyarországon egyetlen helyen, Ba -
konyoszlopon, a kő-hegyi bányaüzemben folyik kis volu -
menű (évi mintegy 40–50 kt) bauxittermelés. A bánya az
EOSZÉN Kft. tulajdona. A termelést FEKETE István és DIÓ -
SZEGI Sándor, az egykori BBV bányageológus-mérnökei
irá nyítják. A bányát eredetileg a bauxit fedőjében települő
eo cén kőszénre nyitották, de a lakossági szénigény csökke -
né se következtében a széntermelésről átálltak a még meg -
lévő bauxitkészletek kitermelésére. A termelvényt kohás -
zati ada lék anyagként értékesítik.
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Képek egykori hazai bauxitkülfejtésekről. 
a) A Csabpusztai Bauxit alól kibukkanó Ugodi Mészkő anyagú karrok (Csabpuszta), b) A bauxit és a bauxitfedő Darvastói Formáció feltárása a nyirádi Táncsics-külfejtés területén, 
c) Az Újfeltárás K–Ny-i csapású vetőfala az előtérben, a lezökkent rögön a bauxit alól kibukkanó dolomitbörcökkel (Gánt), d) Az oligocén fedős Óbaroki Bauxitot feltáró egykori
külfejtés távlati képe (2003), e) A Fődolomit karros felszínére jól látható eróziós és szögdiszkordanciával települő oligocén bauxit az Óbarok-XI. lencsét feltáró külfejtésben

Snapshots of onetime Hungarian bauxite mines. 
a) Karst-pinnacles of Late Cretaceous Ugod LImestone  cropping out from below the Csabpuszta Eocene Bauxite (Csabpuszta), b) Bauxite and its immediate cover (Darvastó Formation) exposed
by the Táncsics open pit (Nyirád), c) East-West striking major fault in the Újfeltárás open-pit (Gánt). In front, on the downthrown block some karstic cliffs of the bedrock crop out from below the
bauxite, d) Panoramic view of one of the open-pits exposing the Oligocene bauxite of Óbarok, e) Serrate karst surface developed on Triassic dolomite, overlain by Oligocene bauxite in the Óbarok-
XI open-pit., Note the obvious erosional and angular unconfomity between bauxite and its bedrock.

I. tábla — Plate I.




