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Mélységes mély a múltnak kútja. A magyar bauxitkutatás története száz évnél is mélyebbre nyúlik. Harmadfél-ezer-
nél több "egység": kéz/gépiratos terv, jelentés (köztük számos sok száz oldalas), értekezés tartalmaz fontos adato-
kat, kisebb-nagyobb történeti összefoglalásokat. Számos cikk, néhány könyvrészlet, illetve kisebb könyv is született 
e tárgyban. Több terület kutatástörténetének megírása ma is feladat. A történések egységes szemléletû összefogla-
lása pedig végképp nem történt meg. 

Ilyen, összefoglaló mû készítésére tett javaslatot Vízy Béla, a Magyar Alumíniumipari Tröszt/ Hungalu volt fõgeo-
lógusa 2003-ban. A gondolatrendezõ-megbeszélésen az elmúlt évtizedek bauxitkutatói szép számmal jöttek össze 
hívására. Javaslatára a tervezett magyar bauxitkutatás-történet könyv szerkesztõi feladatainak ellátására jelen sorok 
íróját fogadták el a jelen lévõk. Írások azonban nem születtek. 

E gondolatkörben született a "Szent György Napi Bauxit Találkozóra" vonatkozó javaslatom. A gondolatot 
Bárdossy György, az MTA rendes tagja, Széchenyi Díjas, a magyar és a nemzetközi "bauxitológia" doayenje 2005. 
évi õszi 80. születésnapja inicializálta. Ezért került a rendezvény a György nap utáni elsõ lehetséges napra. 

Szervezés közben derült ki, hogy ez év egyben több bauxitos kollégánk (Hõriszt Gy., Szantner F., Vizy B) 
aranydiplomájának éve is. Tekintve, hogy nem lehet minden évben ilyen természetû nagy rendezvényt összehozni, 
az elõzõ (SSzzaabbóó EE..,, KKáárroollyy GGyy..) és a következõ évi (DDuuddiicchh EE..) aranydiplomásaink névsorával bõvítettük az ünnepel-
tek névsorát. A találkozó az OMM Alumíniumipari Múzeuma és a Magyarhoni Földtani Társulat Tudománytörténeti 
Szakosztálya égisze alatt került megrendezésre, az Országos Mûszaki Múzeum fõigazgatójának hatékony támogatá-
sával. A "jelenléti ív" tanúsága szerint hetven-egynéhányan vettünk részt. Sajnálatunkra a névhordó ünnepelt más 
irányú elfoglaltsága miatt rendezvényünkön nem vett részt. Megdöbbenéssel értesültünk, hogy volt, aki mintegy 38 
évi meghatározó bauxitkutatási részvétel után nem kívánt jelen lenni. S voltak, akik "igazoltan" voltak (köztük töb-
ben örökre) távol. Köztünk volt viszont szinte minden ELTE-n végzett geológus bauxitföldtan oktatója: Végh 
Sándorné emerita professzor, aki éppen a gerecsei bauxit-eredményekért (Eocén Program) kapott Állami Díjat. 

A Magyar Geológiai Szolgálat fõigazgatója, Farkas István, hozzászólásában támogatásáról biztosította javaslato-
mat, miszerint a konferencia szakmai anyaga a "Földtani Kutatás" c. szaklapban, annak különszámaként jelenjen 
meg. Tekintve, hogy a "Földtani Kutatás" két korábbi füzete (1985. 4., illetve a 2002. 1. száma) is "bauxitos szám", a 
jelen /kettõs/ szám a harmadik, amely a bauxitkutatásnak-bányászatnak lett szentelve. 

Minden elõadót, minden szerzõt arra kértem, hogy ne szûk értelemben vett kutatás-történetet, hanem inkább 
megismerés-történetet írjon. Terjedelmi okokból irodalomjegyzéket nem, legfeljebb szövegbe épített hivatkozásokat 
tartalmaznak az írások. Sajnos nem mindenkitõl kaptuk meg elõadásának szerkesztett szövegét. Bár nem volt elõ-
adó – kérésemre – Rezessy Géza vállalta a gerecsei nyersanyag-kutatások geofizika-történetének megírását. 

Azt hiszem, mondhatjuk: megerõsödött a "magyar bauxittörténet" megírása iránti szerzõi szándék. Reményemet 
fejezem ki, hogy az "erõpróba" a hiányzó részek megírására s egybeforrasztására ösztönöz mindannyiunkat. 

Tóth Álmos 
a MAT/Hungalu volt kutatási fõgeológusa 

e lapszám szerkesztõje 
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