
és minõségi paramétereit; a tömb települési mélységét, 
fedõvastagságát, karsztvízhez viszonyított helyzetét, in-
homogenitását, térfogatsûrûségét, ismeretességi kate-
góriáját, mûrevalóságát és a vagyon nominál gazdasági 
eredményét. 

A telepszintû állapottáblák a természeti paramétere-
ket már nem tartalmazzák, de a készletek mennyisége, 
minõsége (földtani, kitermelhetõ és ipari), ismeretességi 
kategóriája, gazdasági csoportok szerinti megoszlása, 
mûrevalósága, nominál gazdasági eredménye közvetle-
nül kiolvasható. Ugyanezek az információk bányaterüle-
ti és elõfordulások szerinti összesítésben is megtalálha-
tók a mérlegben. (Lengyel, V-né,- Fodor, B. 1979.) 

A Magyar Alumíniumipari Trösztben kidolgozott algo-
ritmus és számítógépes programrendszer (Lengyel, V-né 
- Fodor, B. 1979) mûvelési tömb szinten természeti pa-
raméterek alapján automatikusan tervezte a termelési 
veszteséget, a hígulást, számította a kitermelhetõ va-

gyont és a költséghatárt. A ráfordítások (reálköltségek) 
meghatározása mûködõ bányáknál egyedi kalkulációval, 
kutatás alatt álló és megkutatott de még nem termelt 
elõfordulások esetén természeti paraméteres költség-
függvényekkel történt. (Fodor B. 1985.) 

A változások telep és bányaterületi szinten is bemuta-
tásra kerülnek. A fentieken kívül különbözõ statisztikai 
táblákat is tartalmaz az új típusú mérleg, köszönhetõen 
Fodor Béla - Lengyel Vilmosné - Rapp Ferenc által létre-
hozott számítógépes információs rendszernek. Ezek: a 
készletek (földtani, ipari) mélységtartományok, minõsé-
gi tartományok szerinti bontásban, ismeretességi kate-
góriák, vízszinthez viszonyított megoszlás stb. 

A mai korszerû bauxitmérleg tehát elengedhetetlenül 
fontos és hasznos információkat szolgáltat mind az ille-
tékes állami szervek, mind pedig a bányavállalkozók ré-
szére ásványvagyon-gazdálkodási politikájuk kialakítá-
sához. 

AZ ALSÓPEREI BAUXIT FÖLDTANI KUTATÁSA ÉSAZ ALSÓPEREI BAUXIT FÖLDTANI KUTATÁSA ÉS

SZEREPE A FÖLDTANI MEGISMERÉSBENSZEREPE A FÖLDTANI MEGISMERÉSBEN 

Császár Géza 

AZ ALSÓPEREI BAUXIT KUTATÁS-
ÉS MEGISMERÉS-TÖRTÉNETE 

Az Alsóperei Bauxit Formáció megnevezés ugyan csak 
az elmúlt évszázad második felének közepén született 
meg (Császár & Haas 1983), de felismerése – függetlenül 
a Bakony földtani térképezésétõl – a múlt század elsõ 
felére tehetõ. Fontosabb ismert elõfordulásait és az elõ-
fordulás lehetõségét megszabó Tési Agyagmárga jelen-
legi elterjedési kontúrját az 1. ábra tartalmazza. A felfe-
dezés pontos dátuma nem ismert, sõt még a felfedezõ 
neve sem 

teljesen bizonyos. Azonban minden jel arra utal, hogy 
felismerése – a gánti bauxithoz hasonlóan – ugyancsak 
a kitûnõ geológusi adottságokkal rendelkezõ bányamér-
nök, Balás Jenõ nevéhez fûzõdik, aki után azonban ér-
demi dokumentum innen sem maradt fenn. A felismerés 
ideje a 20-as évekre tehetõ, azok után, hogy Velty István 
veszprémi bányakutató 1922-ben felfedezte az eplényi 
bauxit-elõfordulást (Noszky 1951). Erre utal Vadász 
(1935) alábbi közlése: "Balás Jenõ bányamérnök úrnak 
egyik bakonyi kutatásánál, 1927-ben merült fel elõször 
az a gyanú, hogy a bauxit a kréta rétegek alján volna ku-
tatható." Teledi Róth 1927. évi, a dunántúli-középhegy-
ségi bauxittelepekrõl írott munkájában még nem tesz 
említést a perepusztai bauxitról, mint ahogy Vadász az 
1930-ban kiadott Szénképzõdés, hegyképzõdés és bau-
xitkeletkezés Magyarországon címû munkájában sem 
lelhetõ fel. Teledi Róth 1934-ben azonban már szûksza-

vúan közli, hogy Balás Jenõ volt a felismerõje az 
Alsóperepuszta melletti, tunyok-hegyi, továbbá az 
Eplényhez közeli boszorkányhegyi bauxit elõfordulások-
nak, míg a kutatást Alsóperén Noszky (1951) szerint 
Velty Istvánnal közösen indították el. Alsóperén és az 
olaszfalui Boszorkány-hegyen 1927-ben már Kormos és 
Vadász végzett kutatást (Noszky 1951), majd Balás 
ugyanitt további feltárásokat létesített (Noszky 1951). 
Teledi Róth késõbb, 1937-ben már azt írta, hogy Alsó-
pere és Eplény térségében a "a produktív bauxitszint fel-
lépése már régebben ismeretes" "az apti sorozat alján". 
Ugyancsak Teledi Róthtól (1937) tudjuk, hogy Balás 
mindkét területen kutatóaknákat telepített, melyeknek 
– ha voltak egyáltalán – dokumentumai nem maradtak
fenn. Az általa készített, ma is helytálló földtani térké-
pen (2. ábra) a megtalált valamennyi, összesen 10 kuta-
tóaknát is feltüntetette. Ezek a földtani intézeti megbí-
zás alapján általa végzett földtani térképezés idején már 
beomlott állapotban voltak, vagy betemették azokat. A 
bauxit és közvetlen fedõjének rétegsorát az általa be-
számozott kutatóaknák kiszórt anyagából, illetve az 
egyik kutatóakna részleges felújítása alapján állította 
össze. A bauxitlencse szelvényszerû ábrázolása azon-
ban Vadász (1946) munkája (3. ábra). Ebben legalul vö-
rös, tömör bauxit, legfelül pedig sárga, pizoidos bauxit, 
míg a kettõ között egymást váltó formában két-két szür-
ke, pizoidos bauxit, illetve vörösagyag minõsítésû réteg 
található. 

Az Olaszfaluhoz tartozó Malom-völgy nyugati oldalán, 
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1. ábra. 
Az Alsóperei Bauxit Formáció elõfordulásai és az albainál idõsebb képzõdmények földtani térképe (Császár 1986). 

Jelmagyarázat 
1. Alsóperei Bauxit F., 2. Tatai Mészkõ F., 3. Bakonyi alsó-kréta képzõdmények általában, 4. Középsõ- és felsõ-jura képzõdmények, 
5. Alsó-jura képzõdmények, 6. Jura képzõdmények általában, 7. Dachsteini Mészkõ F. 8. A Kösseni F. és a Dachsteini Mészkõ Fenyõfõi 
Tagozata, 9. Fõdolomit F., 10 Veszprémi Márga F., 11. Középsõ-triász képzõdmények, 12. Alsó-triász képzõdmények, 13., A Tési 
Agyagmárga elterjedési határa 

2. ábra.

Az alsóperei bauxitterület földtani térképe 
(Telegdi Roth 1937, részlet) 

Jelmagyarázat (mai értelmezés szerint): 
1. Lösz, 2. Csatkai Formáció (kavics),
3-5. Zirci Mészkõ F., 
3. Gajavölgyi T.,
4. Mesterhajagi T.,
5. Eperkéshegyi T.,
6. Tési Agyagmárga F.,
7. Alsóperei Bauxit F.,
8. Dachsteini Mészkõ F.,
9. Fõdolomit F.,
10. Sédvölgyi Dolomit F.,
11. Telegdi Roth vonal, 12.
Kutatóakna, 
13. Rétegdõlés
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1-2: Holocén, 
1. Talaj, 
2. Kõzettörmelékes agyag 
(lejtõtörmelék), 
3-7 Középsõ-kréta, 
4. Tési Agyagmárga F. 
(mészkõ és homokkõ), 
3, 5-7. Alsóperei Bauxit F., 
3. vörös agyag, 
5. Sárgás, pizoidos bauxit, 
6. Vörös, tömör bauxit, 
7. Szürke, pizoidos bauxit 

3. ábra. 
Az Alsóperi Bauxit települési viszonyai - egy töbör földtani 

metszete (Vadász 1946) 

Jelmagyarázat (mai értelmezés szerint) 

4. ábra.
Az alsóperei lejtakna bejárati képe 2004-ben (Császár G. felvétele)


a Hidegkúti erdõben létesített kutatóaknákról elsõként 
Vadász (1935) adott tájékoztatást. Konkrét megnevezé-
sét csak azon 3 (12., 15. és 17) aknának közli, amelyek-
ben kréta képzõdményeket talált. Eszerint tehát itt leg-
alább 17 kutatóaknát mélyítettek. Ez a terület a délkele-
ti irányú folytatása a Telegdi Roth (1937) által boszor-
kány-hegyi néven említett területnek. Az utóbbi helyen 
õ 4 aknáról számolt be, de az aknák számozását nem is-
merte. Leírása szerint közülük csupán egyben volt bau-
xit. Vadász (1935) beszámolója ugyan konkréten csak 3 
aknát nevesít (12., 15 és 17), de a sorszámokból kiderül, 
hogy itt több aknáról lehet szó, ha csak nem számozták 
sorba az alsóperei aknákkal. A tekintetben azonban Va-
dász és Telegdi Roth véleménye egybe cseng, hogy a 
boszorkány-hegyi területen csupán egy aknában (15.) 
volt bauxit, mégpedig 1,7 m vastag pizoidos bauxit. Le-
írása szerint az aknákban a bauxit fölötti kréta rétegsor 
tarka – fõként vörös és sárga – agyagból, szürke, "osz-
tracodás" agyagból, vörös csigás agyagból és "mészkõ-
rögös" (valószínûleg mészkõgumós) agyagból áll. Az ál-
tala és Pávai Vajna F. által gyûjtött legalább 7 csiga 

taxon (Pseudomelania, Acrilla, Mathildia, Ataphrus, 
Pleurotomaria fajok) alapján a képzõdményt egyértel-
mûen tengeri eredetûnek tekintette. Ezeknek a rétegek-
nek a korát a franciaországi Orgonból ismert adatok 
alapján a barremi/apti korszakok határában jelölte meg. 
Ebbõl adódóan a feküjében lévõ bauxit keletkezését 
barreminek tartotta. 

A Telegdi Roth (1937) által a Tési-plató északnyugati 
peremén létesített kutatóaknából származó csigák kö-
zött Vadász (1935) 6 taxont azonosított be, amelyek 
alapján az itteni rétegsort is a barremi/apti határ környé-
kén keletkezettnek minõsítette. Vadász (1935) a mai ne-
vén Tési Agyagmárga Formációként jelölt "ostreás-
orbitolinás rétegek" magasabb szintjébõl Zirc környékén 
gyûjtött 23 csiga taxon alapján a képzõdményt az apti 
emelet sorolta, nem zárva azonban ki annak lehetõségét 
sem, hogy az az albaiba is átnyúlik. Ezek az akkor na-
gyon korszerûnek minõsíthetõ eredmények – különösen 
az ezeken alapuló állásfoglalás – hosszú idõre axiomati-
kusan határozták meg a barremi korszakot a fõ bauxit-
képzõdési idõnek. 

A fenti területeken a megelõzõ kutatások azonnal ki-
termelhetõ vagyont csak Eplénynél hoztak, melynek 
csekély volta nem keltette fel a Magyar Bányamûvelõ Rt 
érdeklõdését, ezért annak termelését Velty végezte, ki-
termelve a mintegy 25 et ipari vagyont. 

Az alsóperi bauxitterület 1931-ben kincstári tulajdon-
ba került, amelyet 1936-ban a Magyar Bauxitbánya Rt. (a 
korábbi Magyar Bányamûvelõ Rt) vett bérbe (Noszky 
1951). Ekkor újra kezdték a kutatást, amelynek kereté-
ben már fúrásos és bányászati kutatásra, és ismeretlen 
mértékû egyidejû termelésre is sor került. A kutatást 
1940-ben abbahagyták, és fokozatosan növelték a ter-
melést, amely 1944-ig folyt (Noszky 1952), nem kis mér-
tékben a háborús konjunktúrának is köszönhetõen. 
A megelõzõ kutatás és termelés volumenét nem kis erõ-
feszítések árán, némi bizonytalanság mellett Noszky 
(1952) derítette ki. Eszerint Alsóperén a bánya bezárá-
sáig – pontosabban meg nem határozható idõpontok-
ban – 14 fúrás mélyítésére került sor 624, 3 folyóméter 
hosszban, amelyhez 78 kutatóakna és 5 bányászati fel-
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táró, szállító és légakna kapcsolódott. A kutató és feltá-
ró létesítmények egy kis részének még a helyét sem is-
merjük. A feltáró aknák közül mindössze kettõnek a he-
lyét tartalmazza a már hivatkozott Noszky jelentés 
(1952). Az egyetlen névvel ellátott akna (Miklós akna - 4. 
ábra), bejárata ma is áll, miközben a gazdátlanná vált 
bánya beomlott, eszközeit széthordták. A kitermelt va-
gyon mennyisége 83 vagy 87 et., aminek azonban egy 
jelentõs része ma is a bánya melletti depón található. 
Ennek elsõdleges oka a rendkívül erõsen és hirtelen vál-
tozó minõség volt. 

Az Alsóperi Bauxit vagyis a legidõsebb dunántúli-kö-
zéphegységi bauxitszint továbbkutatása a MASZOBAL 
keretében, expedíciós jelleggel 1950-ben kezdõdött új-
ra. A vonatkozó expedíciós csoport vezetésével Noszky 
Jenõt bízták meg. Mostoha, pénz- technika- és idõhiá-
nyos körülmények között 1950-ben a földtani térképe-
zés és a 23 kézifúrás (72,7 m) mellett 3-3 gépi fúrást mé-
lyítettek le mind a boszorkány-hegyi, mind az alsóperei 
területen, összesen 505,9 folyóméter terjedelemmel. A 
kis vastagságú telepet harántoló két pozitív és egy ne-
gatív fúrás ellenére, fõként a meredeken mélyülõ aljzat 
miatt a boszorkány-hegyi elõfordulás kutatását ezzel le-
zártnak tekintették, míg az alsóperei hasonló eredmé-
nyek ellenére (3 fúrás, 373,5 fm terjedelem) a terület to-
vábbkutatását változatlanul indokoltnak találták. Alsó-
pere térségében 1951-ben 26 gépi fúrás mélyítése tör-
tént meg 2646, 2 folyóméter összhosszal. Noszky (1952) 
jelentésében hosszan sorolja a fogyatékosságokat, me-
lyek között talán a legfontosabb az volt, hogy a fúrások 
volumene mindössze 27 %-a volt a tervezettnek, a mag-
kihozatal nagyon gyenge volt, így az adatok bizonytalan-
sága miatt a vagyon volumene nem volt számolható, 
csak becsülhetõ, mégpedig minõségi bontás nélkül. 
A becsült vagyon mennyisége mindössze 1/3-a (6.213 
et) lett az 1 évvel korábban becsült volumennek. Ugyan-
akkor a megkutatottnak tekintett 1-C2 (Mogyorós) 
tömbre számolt vagyon 1.698 et. Ennek fontosabb mi-
nõségi mutatói az alábbiak: Al2O3 51,14%, SiO2 13,82%, 
Fe2O3 19,21%, modulus: 3,9. Alliquander & Vadász 
(1950) ugyanakkor már elõtte is szerényebb (0,1 Mt 7-12 
modulusú és 2 Mt 7 alatti modulusú) vagyont becsült a 
feltártnak tekintett területre: A tekintélyes mértékû ér-
tékcsökkenésrõl számot adó jelentés ellenére (Noszky 
(1952) szerint bebizonyosodott, hogy "az alsóperei 
bauxitelõfordulás komoly jelentõségû objektum", ezért 
a terület továbbkutatását indokoltnak találta és javasol-
ta. Igaz, Telegdi Roth (1950) már a kutatás kezdetén je-
lezte, hogy a MASZOBAL bizalmatlan a perei bauxittal, 
mert a 40-es évek termelés idején sem tudott a bánya 
egyenletesen jó minõségû terméket szállítani. 

A továbbiakban az Alsóperei Bauxit kikerült az érdek-
lõdés homlokterébõl, csak tudományos publikációkban 
jelent meg valamilyen szinten. Az itteni vagyonnal csak 
prognosztikus szinten számoltak. Bárdossy (1977) ábrá-
zolta elõször az Alsóperi Bauxitot kronosztratigráfiai 
alapú rétegoszlopban. A bauxit képzõdését a valangini 
és apti korszakok közötti idõben jelölte meg, a mai szem-
nek meglepõ módon lefelé tágítva ki ezzel a Vadász 
(1935) által bauxitképzõdésre kijelölt (barremi) korszakot. 

A Bauxitkutató Vállalt és a Magyar Állami Földtani In-
tézet közötti együttmûködés keretében – a fél évszázad-
dal korábbiaknak megfelelõen – az 1970-es és 1980-as 
években a MÁFI szakemberei is közremûködtek a bau-
xitprognózisok készítésében. 

Bár az Alsóperei Bauxit Formáció definíciójának alap-
jául a kitermelt alsóperei lencse, viszonylag jó minõségû 
bauxitot tartalmazó rétegsora szolgált, de Kanuer J. & 
Mindszenthy A. (1996) egy általánosabb érvényû megfo-
galmazását adta az alábbiak szerint: "Alsóperei Bauxit-
nak nevezzük a Tési Agyagmárga Formációval kezdõdõ 
középsõ-kréta rétegsor alatt elhelyezkedõ, felsõ-triász 
vagy liász mészkõ többé-kevésbé karsztos felszínére te-
lepülõ uralkodóan allitos-kaolinites képzõdményt, me-
lyet nagyfokú és gyakran szeszélyes kõzettani (szín, szö-
vet és minõségi) változatosság is jellemez." 

AZ ALSÓPEREI BAUXIT 
ÁSVÁNY-KÕZETTANI JELLEGEI 

Mint már korábban szó esett róla, és már Vadász 
(1935) szelvényébõl is kiolvasható, az Alsóperei Bauxit 
szélsõségesen változó megjelenésû és minõségû bauxit. 
Noszky (1952) szerint a perei bauxit színe rendkívül erõ-
teljesen változó: az élénkvöröstõl a sötét-barnásvörö-
sig, az indiai vöröstõl a barnáig, a zöldessárgától a szür-
késrózsaszínig és a lilásfehérig, továbbá a kékeszöldtõl 
a világossárgáig és a szürkéig. Szövete lehet pizoidos, 
mégpedig sárgás és szürke változatban is, de lehet tö-
mör és vörösagyag-betelepüléses is. Fõbb elemi össze-
tevõi Telegdi Roth (1934) szerint: Al2O3: 37,75- 58,95%, 
SiO2: 6,01-16,68%, Fe2O3: 14,58-20,31%, CaO: 0-13,68%, 
MgO: 0-0,44%, TiO2: 1,8-3,1%, Izzítási veszteség: 14,07-
22,15%. A kitermelés során külön tartották nyilván a fel-
sõ, pizoidos és az alsó, tömör, vörös bauxit minõségét 
(Ajtai Z. E. 1941). Az elõbbi adatai: Al2O3: 50-60%, SiO2: 
5-13%, míg az utóbbié: Al2O3: 37-54%, SiO2: 15-25%. Aj-
tai (1941) kiemelte továbbá, hogy ennek a bauxitnak az 
átlagosnál nagyobb a V és a Be tartalma, továbbá, hogy 
a Bayer-féle timföldgyártási folyamatnál ez a bauxit "a 
legkisebb veszteséggel tárható fel, ami igen becses tu-
lajdonság". Földváriné Vogl M. vizsgálatai szerint ásvá-
nyos összetételében uralkodik a gibbsit, kevesebb a 
böhmit, és elõfordulhat alunit is, miközben rendszeres 
kísérõje a kaolinit (Vadász 1951). 

AZ ALSÓPEREI BAUXIT ELTERJEDÉSI 
TERÜLETE 

Az Alsóperei Bauxit két egymástól elszigetelt területté 
zsugorodott tömbben õrzõdött meg. A nagyobbik tömb 
az Északi-Bakonyban van (1. ábra), a kisebbik az úrkúti 
területre esik. A legjelentõsebb, ipari hasznosításra is al-
kalmas minõségû és mennyiségû bauxit kizárólag az 
elõbbi területrõl, Alsópere szûkebb környezetébõl is-
mert (5. ábra - Császár 1986), ahol az jelentõs kiterjedé-
sû, egybefüggõ telepet formál, miközben ennek a pere-
mein már lencsés jelleget ölt. A bauxittest átlagos vas-
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5. ábra.
Az Alsóperei Bauxit F. ismert elõfordulásai az Északi Bakonyban (Császár 1986). 


tagsága itt 5-6 m, de ismerünk 22,6 m-t meghaladó vas-
tagságú teleprészletet is. Az ehhez ÉK-i irányban kap-
csolódó Tés- kistési területen (5. ábra) hasonló jellegû, 
de apró lencséket formálva jelenik meg a bauxit. Tekto-
nikus kontaktusa ellenére ennek jellemzõ példája pl. a 
Tés Tt-27 fúrás. Itt az átlagos vastagság nem haladja 
meg a 2 m-t, és a legvastagabb érték is csupán 4,4 m. 
Bakonynána térségében öt fúrás harántolt a formációba 
sorolható képzõdményt, amelyek kis vastagságúak és 
gyenge minõségûek, leginkább csak bauxitos agyagok. A 
Tési Agyagmárga északi elterjedési vonala közelében, 
vagyis már a szinklinális északnyugati oldalán két na-
gyobb (Dudar és Csetény térségében), és egy kisebb 
(Súr-14 fúrás) lencse rajzolódik ki (5. ábra). Az elõbbi két 
esetben a formáció vastagsága meghaladhatja az 5 m-t 
is, míg a súri fúrásban a közbetelepülõ szenes agyaggal 
és a mészkõtörmelékes bázisréteggel együtt sem halad-
ja meg a 2,4 m-t, amiben még a 40 cm pizoidos bauxit 
is van. Az utóbbi esetben nem zárható azonban ki, hogy 
a kis vastagság oka a tektonikus kontaktus a fekü 
Dachsteini Mészkõvel. A minõség mindhárom esetben 
gyenge. 

A formáció egyértelmûen beazonosító legészakabbi 

elõfordulása a bakonyoszlopi területre esik. Itt a kréta-
mentes területen, a Bob-15 fúrásban – a Dachsteini 
Mészkõ fedõjében – eróziós foszlányként szürke agyag 
által közrezártan 50 cm vastag, mészkõtörmelékes, 
pizoidos bauxit települ. Az Alsóperei Bauxit fölött 27,4 
m vastag csigás márga és osztreás mészkõ betelepülé-
ses Tési Agyagmárga õrzõdött meg az eocén elõtti le-
pusztulástól. Ennek az elõfordulás-csoportnak a legnyu-
gatabbi tagjaként értelmezhetõ az Epény és Olaszfalu 
közötti, a Malom-völgyhöz kapcsolódó, az irodalomban 
boszorkány-hegyi néven ismert elõfordulás. Az olaszfa-
lui Eperjestõl nyugatabbra a Zirci-medencében már 
kvázifolyamatos kifejlõdésû tengeri alsó-kréta képzõd-
mények õrzõdtek meg, ami a bauxit feküjeként sehol 
sem bizonyult kedvezõnek. 

A déli-bakonyi, Úrkút környéki elõfordulás elsõsorban 
õsföldrajzi szempontból tekinthetõ különlegesnek. Ha 
szigorúan vennénk a definíciót, akkor az itteni bauxit 
nem is lenne az Alsóperei Formációba sorolható. 
Ugyanis itt a középsõ-kréta képzõdmények több fúrás-
ban (Padrag Pa-7 – Császár 1981; K-18, -55, -66, -67, -
68,-75, – Knauer & Harrach in: Szantner et al. 1986), a 
másutt fedõként megjelenõ Tési Agyagmárga hiányával 

Földtani Kutatás XLII. évfolyam 2005. 3-4. szám 
3311



közvetlenül települ a Zirci Mészkõ a jura rétegsor fölött. 
A vörös színû, bauxitos agyag, agyagmárga, márga, vagy 
agyagos, változó karbonáttartalmú bauxit gyakori köz-
betelepülésként a Zirci Mészkõ Úrkúti Tagozatán belül 
jelenik meg. Ezek csak részben tekinthetõk szárazföldi 
közbetelepülésnek, bauxitásványok ugyanis a tengeri fa-
unájú mészkõ oldási maradékában is gyakran kimutat-
hatók (Császár 1981). Nem mindenki osztja ugyan az 
alábbi nézetet, de késõbb részletezendõ okok miatt én 
ezt a kétségtelenül kissé fiatalabb és tengeri rétegek kö-
zé zárt bauxitos agyagot, illetve agyagos bauxitot is az 
Alsóperei Bauxit Formációba tartozónak tekintem. 
A Padrag Pa-7 fúrásban tektonikus okok miatt mindös-
sze 80,6 m vastag középsõ-kréta rétegsorban a savazás 
nélkül végzett röntgendiffrakciós mérések 45 minta kö-
zül 20-ban igazoltak legalább nyomnyi mennyiségû böh-
mitet, kivételesen gibbsitet is. Ugyanakkor a termikusan 
vizsgált 13 minta közül csak 2-ben mutatkozott böhmit, 
az egyikben azonban 23-24 % mennyiségben. Az allit-
tartalom szinte állandó jelenlétére utal, hogy a kar-
bonátmentesített 27 minta közül 22 tartalmazott kimu-
tatható mennyiségû bauxitásványt (Császár 1981). 

A BAUXITKUTATÁSHOZ (IS) KÖTHETÕ 
RÉTEGTANI EREDMÉNYEK ÁTTEKINTÉSE 

Már a korábbi alcímeknél is elkerülhetetlenül szó esett 
bizonyos rétegtani eredményekrõl, elsõsorban az 1930-
évek intenzív bauxitkutatása idejébõl. Itt röviden csak 
az utóbbi 3 évtized fontosabbnak ítélt eredményeirõl 
esik szó. A területen bauxitkutatás és termelés lezárta 
után a 60-as évek legelején kezdõdött meg a nyers-
anyag-kutatási, illetve prognóziskészítési célokat alapo-
zó újabb részletes földtani térképezés, majd a tágabb 
térségben a kõszénkutatás is, amelyekhez ugyancsak 
kapcsolódtak újabb anyagvizsgálati igények. 

Nagyon fontos lépést jelentett a nemzetközi rétegtan 
új alapokra helyezése a 70-es években, ami a magyar ré-
tegtani szemléletet is alapjaiban formálta át. Ennek 
egyik leglátványosabb eredménye a litosztratigráfiai 
egységek megalkotása volt. Ekkor születtek meg a kö-
zépsõ-kréta üledékciklus legalsó elemét képezõ Alsópe-
rei Bauxit üledékfolytonos fedõjét alkotó képzõdmé-
nyek litosztratigráfiai egységei és azok szabványos elne-
vezése. Az alapegységek (és azok szabványos leírói - in 
Császár (szerk.) 1996) az alábbiak: Alsóperei Bauxit F. 
(Knauer & Mindszenty), Tési Agyagmárga F. (Császár), 
Zirci Mészkõ F. (Császár), Pénzeskúti Márga F. (Császár 
). Közülük több tagozat rangú egységekkel rendelkezik. 
A Tési Agyagmárga legalsó rétegeit a Zirci-medencében 
Kepekõi Tagozatnak nevezzük, ami tarka, limonitpizoi-
dos, tûzkõkavicsos tûzkõmálladékból áll. Bokodi Tago-
zatként különítjük el az Oroszlányi-medencében a for-
máció felsõ részét képviselõ tarka agyag és homokkõ 
összetételû rétegeit. A Zirci Mészkövön belül, jobbára a 
kõzetalkotó mennyiségû õsmaradvány-tartalom alapján 
az alábbi tagozatokat különböztetjük meg: Eperkéshe-
gyi T. (rudistás mészkõ), Mesterhajagi T. (orbitolinás és 
mikrofaunás mészkõ), Gajavölgyi T. (homokos, echino-

dermata-töredékes mészkõ) és Úrkúti T. (gastropodás 
mészkõsor). A Pénzeskúti Márgának 3 tagozata van: Zsi-
dóhegyi T. (mészkõgumós márga), Esztergári T. (szerke-
zet nélküli márga), Jásdi Homokkõ T. Rétegtag rangú 
egységei az alábbi formációknak van: Tési Agyagmárga: 
Tunyokhegyi R. – a bauxitot fedõ mészkõ rétegek; 
Timárpusztai R. (Knauer & Gellai 1989) – a Zirci Mészkõ 
felé átvezetõ homokos mészkõ; Zirci Mészkõ: Csetényi 
R. (Knauer & Gellai 1983) – orbitolinit jellegû rétegek a
formáció alsó határán; Kõriserdei T. – orbitolinit a for-
máció közepén; Pénzeskúti Márga: Villóhegyi R. (Knauer 
1966 – "felsõ faunás szint), Nánai R. – a formáció 
glaukonit-dús bázisrétegei. 

A Tési Agyagmárga albai korszakbeli keletkezését pali-
nológiai vizsgálatai alapján elsõként Góczán (in: Nagy 
L.-né 1971) állapította meg. Ennek a középsõ-albaira 
történt pontosítása Juhász M. (1983) nevéhez fûzõdik. 
Az Orbitolina fauna alapján Zirci Mészkõ korát Görög 
(1996) a középsõ-albaiban jelölte meg. Már korábban 
erre a következtetésre jutott a formáció felsõ tagozatát 
és a Pénzeskúti Márga alsó tagozatát illetõen Horváth A. 
(1984) a zónajelzõ Stoliczkaia dispar alapján, és késõbb 
Bodrogi (1989) a Planomalina buxtorfi és a Rotalipora 
appenninica plankton foraminiferák alapján. 

KORA- KÖZÉPSÕ-ALBAI ÕSFÖLDRAJZI 
VISZONYOK 

A Vadász (1935) fent említett publikációjában a kréta 
képzõdményekre vonatkozó koradatok jelentõs mérték-
ben módosultak (lásd fent alcím alatt). Ugyan már õ sem 
zárta ki, hogy a Tési Agyagmárga képzõdése az albai 
korszakba is átnyúlik, de, hogy legalább részben már az 
albai korszak terméke legyen a Tatai Mészkõ és még a 
Pénzeskúti Márga alsó harmada is, ezt csak az ismétlõ-
dõ õslénytani vizsgálatok sora tudta hihetõvé tenni. 
Az alábbiakban a tágabb térség fejlõdéstörténetnek ér-
demben csak a kora-albai szakaszával kívánok foglal-
kozni (Császár 1986, 2002). A kora-kréta folyamán egy-
re erõsödõ kompressziós feszültségtérben a Dunántúli-
középhegység középsõ része tengeralatti körülmények 
között felboltozódott, és egy dominánsan sziliciklasztos 
északkeleti, valamint egy pelites-karbonátos délnyugati 
üledékgyûjtõ medencére különült, miközben a Dunántú-
li-középhegység szinklinális szerkezetet öltött. Az apti 
korszak végére a terület – a blokkos feldarabolódás mel-
lett – a tenger szintje fölé emelkedett, ténylegesen is el-
különítve egymástól a két medencét (6. ábra). A fenti 
változások következményeként a Bakony térségében 
egyenlõtlen mértékû lepusztulás zajlott, ahol a jura idõ-
szaki hátsági területek nagy részén legalább a 
Dachsteini Mészkõig terjedõ lepusztulás és karsztoso-
dás zajlott. Ezzel egyidejûleg a töbrökben akkumulálódó 
mállási termék és a tufaszórás anyaga a trópusi körül-
mények között allitosodási folyamaton esett át. A jelen-
legi helyzet szerinti északkeleti (gerecsei) medencébõl 
kiinduló lassú transzgresszió eredményeként lerakódott 
Tési Agyagmárga lefedte az Alsóperei Bauxitot tartalma-
zó töbröket a Bakony nagyobbik részén (6. ábra). A Ba-
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6. ábra.
A Dunántúli-középhegység kora-albai áttekintõ õsföldrajzi képe a jellemzõ üledékképzõdési térszíneket reprezentáló


képzõdményeloszlással (Császár 2002).


kony tagoltabb délnyugati részén a kiemeltebb terület-
részeket a tenger kissé késõbb, a Zirci Mészkõ képzõdé-
se idején öntötte el, ahová az allit takaróval fedett dé-
lebbi területek anyaga folyamatosan mosódott be a 
partszegélyi helyzetû, a vízszintingadozásokkal gyakran 
szárazra kerülõ területekre. Itt a gyors üledékképzõdés-
nek köszönhetõen nem, vagy csak kis mértékben követ-
kezett be a bauxit ásványok visszaagyagosodása, 
kaolinitté, illetve illitté alakulása, amint ez a Padrag Pa-
7 fúrásban jól látható. A déli-bakonyi bauxit tehát 
ugyanannak a bauxittakarónak a része volt, mint az, 
amely az Északi-Bakonyban telepszerûen megõrzõdött, 
azzal a különbséggel, hogy az utóbbi középsõ-kréta 
transzgresszó kezdeti szakaszában fedõdött le, míg az 
utóbbi valamivel késõbb és csak a Zirci Mészkõ plat-
formjának peremi zónájában õrzõdött meg a kiterjedt 
bauxittakaróból történt bemosódásnak köszönhetõen. 
Máig terjedõen vita tárgya Knauer (1966) azon megálla-
pítása, hogy a Zirci Mészkõ képzõdésének középsõ sza-
kaszán rövid idejû általános szárazrakerülés és karszto-
sodás zajlott le 

AZ ALSÓPEREI BAUXIT PROGNOSZTIKUS 
TERÜLETEI 

Bár az utóbbi másfél évtizedben az építõipari nyers-
anyagok kivételével lényegében nem történt termelés-
bõvítés, sõt nagymérvû visszaesés következett be szin-
te minden más területen, ebbõl adódóan prognosztikus 
tevékenységre sem volt igény, e kissé nosztalgikus, visz-
szaemlékezés jellegû munkát mégis az 1980-as évek ele-
jén lezárult prognosztikus értékelés (Császár & Lantos 
1982) eredményeinek felemlítésével, rövid áttekintésé-
vel kívánom zárni. Ennek alapjaként a bauxitra vonatko-

zó fúrási és felszíni adatok összesítése és értékelése 
mellett elkészült az albainál idõsebb képzõdmények el-
terjedési térképe (1. ábra) és a bauxit fedõjeként szerep-
lõ Tési Agyagmárga alulnézeti térképe (Császár & 
Csereklei 1982, Császár 1986). A prognózistérkép (7. áb-
ra) az elõkutatási szinten ismert területek feltüntetése 
mellett – a fekü képzõdmények kõzettani jellege (és ko-
ra) alapján – elkülöníti a reménybeli területeket a re-
ménytelennek minõsítettektõl. A reménybeli területen 
elkülöníti egymástól az aljzatnak a karsztvízszint alatti 
és fölötti területeit, ami a továbbtagolás egyik alapját 
képezi. A reménybeli területek rangsorolásában kiemelt 
szempontot jelentett az indikációk sûrûségére és az in-
dikációk minõségére vonatkozó adatok. A 10 reménybe-
li terület közül a legfontosabb 3 közül kettõ közvetlenül 
csatlakozik az elõkutatási szinten megismert tési és al-
sóperei területekhez (a jelen kivágat csak 7 területet tar-
talmaz). A 3. prognosztikus terület is kiemelt helyzetû és 
lényegében ÉNy-i irányú folytatását jelenti a tési blokk-
nak. A további prognosztikus területek rangsorát kie-
sebb mértékben a várható minõségromlás, nagyobb 
részben a várható nagyobb mélység szabja meg. A há-
rom legreménybelibbnek minõsített prognosztikus terü-
letre geofizikai és fúrásos elõkutatási terv is készült (7. 
ábra) 

ZÁRSZÓ 

A Dunántúli-középhegység az egykori tekintélyes vo-
lumenû hazai bauxitvagyonnak szinte egyetlen térszíne 
volt, ami az intenzív kitermelés, továbbá a vízkiemelés 
korlátozása miatt alapvetõen megcsappant. Az Alsópe-
rei Bauxit a múltban is epizódszereplõ, és e tekintetben 
a jövõben sem várható változás. Mindazonáltal a kuta-
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tásába fektetett energia a csekély gazdasági haszon 
mellett jelentõs mértékben járult hozzá a terület földta-
ni felépítésének tisztázásához és egyes földtörténeti 
események megvilágításához, amelyekre a terjedelmi 
korlátok miatt csak egy-egy példa említésére adódott 
mód, hiszen ezzel számos más munka részletesen is 
foglakozott, még ha a használt szemüveg a kapcsolato-

kat nem is láttatta eléggé. Ezzel szemben ehelyütt és ez 
alkalommal fontosabbnak tartottam az Alsóperei Bauxit 
kutatástörténetének ködbeveszõ kezdeti szakaszát egy 
kissé részletesebben áttekinteni. 

Köszönetnyilvánítás: A tanulmány elkészítését a 
T37510 nyilvántartási számú OTKA projekt támogatta. 

7. ábra.
Kivágat az Alsóperei Bauxit prognózis- és elõkutatási térképébõl (Császár & Lantos 1982).


Jelmagyarázat 
1. Tési Agyagmárga Formáció elterjedési határa, 2. A Tési Agyagmárga Formáció karsztvízszint alá esõ részének elterjedési határa, 
3. A fekü/fedõ kombinációcsoportok határa és a bauxit-elõfordulások minõsítése: a/ jó, b/ közepes, c/ gyenge, d/ rossz, 4. Elõkutatási szinten 
megkutatott terület, 5. Reménybeli bauxitterületek és azok rangsora, 6. Tervezett elektromágneses (MFS) szelvények nyomvonala, 7. Terve-
zett VLF mérések területe, 8. Tervezett fúrások és azok rangsora 
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