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GÁNT KUTATÁSTÖRTÉNETE 

A bányanyitás szükségessége Gánt esetében már a 
kutatások elején, az elõfordulás teljes megkutatása elõtt 
mintegy 3 évtizeddel megtörtént, ami mai szemmel néz-
ve, figyelembevéve a kutatási fázisok eredményességén 
alapuló további beruházások megítélésének fokozatos-
ságát a kockázatcsökkentés érdekében, úgy tûnik, hogy 
talán a maga idejében elhamarkodott volt. Ez azonban 
így nem igaz, mivel a bányanyitás eldöntéséhez az adott 
és a kutatások kezdeti eredményeibõl kapott informáci-
ókat, az illetékes döntést hozó szervek és szakemberek 
(mûszaki, geológiai és pénzügyi) elégnek látták a beru-
házáshoz. Ezt nagymértékben még elõsegítette az akko-
ri növekedésnek indult alumínium – timföld – bauxit-
igény, a kutatások eredménye kapcsán felszökött "bau-
xitláz" mely abban az idõben nagyon felpörgette az eu-
rópai alumíniumipari világot. 

Gánt éppen azért lett, már a múlt század 20-as évei-
nek végén és a válságot követõ 30-as évek folyamán ha-
zai, majd európai, – sõt világhírûvé, mert az akkori 
(1938) világkészlet mintegy 5-6%-ára becsült gánti bau-
xitvagyon csaknem teljes egészében külfejtésre alkal-
mas mélységben és zömmel jóminõségû ércként tele-
pült. A bánya üzemelésének 72 éve alatt (1926-1998), 
melybõl 33 éven keresztül (az 1945-ös háborús év, és a 
gazdasági válság az 1930-33 évek kivételével) 100kt/év 
és 600kt/év, változó termeléssel dolgozott, összesen 
mintegy 13,1 millió tonna bauxit került kitermelésre. 
Amilyen hirtelen felfejlõdött a kezdetekor 1926-27-ben, 
olyan hirtelen visszafejlõdött 1962-63-ban, amikor már 
elsõsorban az 1956-tól gyengülõ ércminõség miatt, 
csökkenõ termelés mellett gyakorlatilag 1963-tól meg-
szûnt a bányászat. Bár a bányászati üzemrészek meg-
szûntek, a Fejér megyei bauxitbányászat mélymûvelési 
költséges termelésének kisegítésére 1974-98 között 
folyt külszíni bauxittermelés a bányából, de ezt már csak 
jóindulattal is "Gánt utóéletének" lehet nevezni, bár ez 
idõ alatt közel 1,8 millió tonna bauxit került ki a külfej-
tésbõl. 

A továbbiakban azokra a kérdésekre térünk ki, hogyan 
fedezték fel a gánti bauxitot? Mi volt a kutatások jellem-
zõje? Kik voltak a bauxit kutatásának, megismerésének 
úttörõi, fontos személyiségei? És milyen egyéb fontos 
háttéresemények teremtették meg a kutatások feltétele-
it és légkörét? Szeretnénk idõrendben bemutatni, az 
események miként történtek, kiemelve a földtani térké-
pezés, a kutatási, technikai és módszer, a fúrási hálósû-
rûség, a szakértõi vizsgálatok és értékelések megjelölé-
sével. Megemlítjük még a bányászat szempontjából fon-

tos, vagy fontosnak tartott eseményeket is. 
Gánt kutatástörténetét kronológiailag 3 szakaszra 

bontottuk: 1. Kutatástörténeti elõzmények a bauxitbá-
nyászat megindulásáig (1903-1926); 2. / a bányanyitás-
tól a MASZOBAL Kutató Expedíció megalakulásáig 
(1926-1950); 3./ kutatástörténet 1950-tõl - 1962-ig (MA-
SZOBAL Kutató Expedíció és Bauxitkutató Vállalat) 

Kutatástörténeti elõzmények a bauxitbányászat megin-
dulásáig (1903-1926) 

Gánt kutatástörténetének elõzményei a múlt század 
elsõ évtizedéig nyúlnak vissza. Erre vonatkozó doku-
mentumokat részben levéltári anyagokból, részben Ne-
mes Vilmos, a gánti bánya elsõ fõmérnöke, majd igazga-
tója egykori visszaemlékezései alapján és feljegyzései-
bõl összeállított könyvekbõl ismerjük. Ez képezte jelen 
összeállításunk alapját (Kovács-Nemes-Õrsi: Bauxitbá-
nyászat Fejér megyében 1926-1976). 

Ezen túlmenõen, a szerzõ számos alkalommal szemé-
lyes beszélgetések során kapott információkat a kezde-
ti gánti kutatásokról Nemes Vilmostól, vagy ahogyan 
szólították Vili bácsitól, akinek emlékét ezen fejezeten 
keresztül is megõrizzük. 

11990033 – A 19. század közepéig visszavezethetõ nyomo-
kon elindulva az erdélyi királyerdõi bauxittelepeket eb-
ben az évben (1903) ismerik fel, mely felkelti sok földta-
ni, bányász és gazdasági szakember figyelmét. 1903. ok-
tóber 28-án budapesti székhellyel megalakul az elsõ be-
jegyzett bauxitbánya vállalat a Jádvölgyi Alumínium Bá-
nyatársulat, melyet késõbb a Vaskohóvidéki Vas és Alu-
mínium Bányatársulat követ. 

11990055 – A királyerdõi bauxittelepek elsõ földtani leírá-
sa Szádeczky Kardoss Gyula kolozsvári geológus pro-
fesszor nevéhez fûzõdik, aki "A Biharhegység alumíni-
umércérõl" címmel ír hosszabb tanulmányt a Földtani 
Közlönyben, mely külföldön is, fõleg Németországban 
és Ausztriában nagy érdeklõdést ébreszt. 

A Mk. Földtani Intézet megbízásából Taeger Henrik 
német geológus 1904-1905-ben a Vértes-hegységben 
végez földtani térképezést 1: 75.000 mértékarányban. 
Térképén sok felszíni vörös színû képzõdmény helyét je-
löli meg. 

11990099 – Nyomtatásban megjelenik Taeger Henrik Vér-
tes-hegységrõl írott monográfiája, melyhez csatolt tér-
képen (1:75000) feltünteti a térképezése során észlelt 
laterites - terra rossás - vörös agyagos felszíni kibúváso-
kat Hosszúharasztos, Meleges és Bagolyhegy-Gránás 
körzetében. Ekkor még nincs szó bauxittelepek létezé-
sérõl. 

11991144 – Kitör az I. világháború. 1914-ig Európában gya-
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korlatilag csak Franciaországban termelnek bauxitot. 
A háború kitörése után a német hadiiparnak sürgõsen 
alumíniumra, illetve annak legfontosabb ércére, bauxit-
ra van szüksége, mivel a szembenálló franciák a bauxit-
szállításokat a németek felé megszûntetik. 

11991155 – megkezdõdik a bihari bauxit kitermelése, mely 
kapóra jön a német hadiiparnak. 

11991177. 04.21. – Megalakul a Zürich Központú Vereig-
nigte Aluminium-Werke Aktiongesellschaft (VAW) hol-
dingtársaság magyar-német és kis részben svájci tõké-
vel. 

1917 õszén – Megalakul Budapesten az Alumíniumérc 
Bánya és Ipar Rt. (ALUÉRC) a VAW részeként (100%), 
melynek a mûködésbe lendült bihari bauxitbányászaton 
kívül az isztriai és dalmáciai bauxitbányászat is hatáskö-
rébe kerül. 

11991188 – Befejezõdik a I. világháború. A háború veszte-
seként és a trianoni békeszerzõdéssel az ALUÉRC el-
veszti bauxitbányáit (királyerdõi, isztriai és dalmáciai), 
így elõtérbe kerül az ország megmaradt területein új ba-
uxitlelõhelyek felkutatása. 

11991199 – Balás Jenõ erdélyi származású bányamérnök 
(1882-1938) 1914-ben ismeri meg a bihari bauxitokat. 
Késõbb a hargitai vasércbányászatnál, majd a Keresz-
tényfalvi szénbányászatnál dolgozik, mint bányamér-
nök. Erdélybõl áttelepülve 1919-ben az Országos Köz-
ponti Árvizsgáló Bizottságnál osztályvezetõi beosztást 
kap, és tagjává válik az Országos Munkaügyi Tanácsnak. 
Balás sok mindennel foglalkozik és vállalkozó szellemû 
emberként az elsõ világháborút követõ szénínség idején 
a Vértes-hegység déli részén az eocénkorú rétegekben 
másutt (Nógrád) korábban már felfedezett széntelepek 
után rétegtani alapokon kutatva felfigyel a felszínen, 
több helyen található vörös színû agyagos kinézetû kép-
zõdményekre. 

11992200 – Taeger Henrik Vértesi monográfiájához csatolt 
(1909) 1:75.000-es földtani térképén bejelölt laterites -
terra rossás nyomokon elindulva Balás, elõször végig-
vizsgálja a Vértesben Csákberény-Gánt-Vérteskozma 
környékén ezeket a vörös színû képzõdményeket és 
azokat saját térképén is feltünteti. Újabb nyomokat is 
talál, majd megsejtve bauxittelepek esetleges jelenlétét, 
1920-ban zártkutatmányi körökkel elsõként foglalja le a 
kutatásra legérdemesebbnek ítélt hosszúharasztosi, 
melegesi és angerréti-bagolyhegyi területeket. Balás Je-
nõt tekinthetjük a gánti bauxit felfedezõjének, és jogi ér-
telemben a bauxit megtalálójának. 

Egy-egy zártkutatmányi kör sugara 424,8 m. Több kör 
fektetése esetén a körök között hézag nem maradhat, 
mert az abba fektetett idegen érdekeltségû kör az egész 
vállalkozás sikerét kockáztatja. Balás kutatógödrökkel 
és kézifúrásokkal (tecklenburgi, majd késõbb állványos 
kézi himbás fúrószerkezetekkel) kezdi meg kutatásait el-
sõsorban a bauxitkibúvásokon (Angerrét, Meleges-I), il-
letve a lelõhely vékony fedõréteggel takart peremi része-
in (Hosszúharasztos). A kezdeti kutatások még gyenge 
bauxitminõségrõl tanúskodnak, de Balás nem adja fel. 

11992222 –Balás Jenõt bauxitkutatásaiban egy, már akkor 
kiivváállóó ggeológus Telegdi Roth Károly segíti, aki az Anyag-
kutató Társaság szakértõjeként dolgozik. Az õ nevéhez 

fûzõdik a hazai bauxit tudományos megismerésének el-
sõ, 1922-ben megjelent tanulmánya, melyben meghatá-
rozza rétegtani helyzetét, fõ teleptani jellegzetességeit 
és megállapításai a magyar bauxit genetikájára nézve is 
fontosak. 

11992244 – Balás Jenõ elõadást tart a gánti bauxitról, vala-
mint a megvalósítandó bauxitbányászatról és annak ki-
fejlesztésérõl az Országos Magyar Bányászati és Kohá-
szati Egyesület (OMBKE) rendes közgyûlésén. 

11992255 – A Telegdi R.K. által javasolt helyen, a Bagoly-
hegy K-i oldalán (tárói rész) 84 méter hosszú kutatótáró 
létesül, amelybõl a bauxittelep alsó részébõl, a középsõ 
és alsó végén lévõ tárórészbõl 1-1 feltörés felfelé a ba-
uxittelep teljes vastagságát 8 illetve 10 m-nek jelzi. A ba-
uxitból vett minták elemzési eredményei meglepõen jók. 
A vegyelemzéseket a Budapesti Kelenföldi Vegyészeti 
Gyár Laboratóriuma végzi. (L. földtani szelvényt) 

Az igazi "bauxitláz" hevületében a munka megfeszített 
ütemben halad. A melegesi és angerréti kibúvásos bau-
xitterületek részletes megkutatását végzik el 25x25 m, il-
letve sûrítéssel 10x10 m távolságban telepített kézifúrá-
sokkal, tecklenburgi fúrókkal. A fedett területeken a 
100x100 m-es hálózatban telepített fúrásokat fa- és 
vasállványos kézi meghajtású himbás berendezésekkel, 
illetve ugyancsak kézi meghajtású Crälius-fúrókkal vég-
zik. Az átfúrt kõzetbõl méterenként és kõzetváltozások-
nál vesznek mintát, a bauxitból pedig az átlagolt mintát 
gondosan csomagolva és naplózva földtani vizsgálatok 
és vegyelemezés céljából Budapestre, a Kelenföldi Ve-
gyészeti Gyár Laboratóriumába szállítják. 

Bortnyák István bányamérnök elkészíti az 1926 évre 
tervezett bányanyitási munkaprogramot, mely alapján 
veszi kezdetét a hazai üzemszerû bauxitbányászat. 
A munkaprogram elgondolásait is túlszárnyalva, megfe-
szített munkával még 1925-ben félmillió tonna bauxit 
termelési elõkészítését (Meleges és Angerrét) végzik el. 
Az elsõ 150 tonna kitermelt bauxit még 1925-ben, a ku-
tatások során kerül ki a területrõl. Ez még csak nem hi-
vatalos elõ-próbatermelés volt. 

11992266 – Kormos Tivadar geológus földtani felvételezést 
végez a gánti területen, és a kutatásokat földtani vonat-
kozásban irányítja. 

1926. 08. 31. – Fontos dátum a magyar bauxitbányá-
szat történetében: próbatermelés kezdõdik Gánton 
(400 tonna) s ezzel megkezdõdik az elsõ hivatalos bá-
nyaüzemi termelés. 

Még ebben az évben Vadász Elemér geológus, szakér-
tõként bekapcsolódik a gánti munkálatokba. Elkészül 
Vadász Elemér "A Gánti bauxitelõfordulás" címû jelenté-
se, melyben többek között a következõket írja: …."Itt 
kétségtelenül Európa legnagyobb szabású bauxittelepé-
vel állunk szemben, amelynek kielégítõ minõsége, hatal-
mas mennyisége csaknem korlátlan fejlõdési lehetõsé-
get nyújt. Földtani és bányászati tekintetben ez az elõ-
fordulás minden várakozást és igényt kielégít"…. 

Kutatástörténet a bányanyitástól a MASZOBAL Kuta-
tó Expedció megalakulásig (1926-1950) 

11992266 – Az év folyamán 16 kutatóaknát összesen 
172,9 fm mélységben és 868 fúrást összesen 6549,2 fm 
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mélységben mélyítenek, ami igen intenzív kutatást jelez. 
Elkészül a 250 m-es fõbevágás a melegesi bányában. 

11992277 – Az elsõ év bauxitbányászatának tapasztalata 
alapján a téli havazások és a fagy elháríthatatlan aka-
dályt jelentenek a külszíni fejtésekben, ezért december 
közepétõl március közepéig üzemszünetet tartanak. Ez 
a helyzet a késõbbiekben is fennáll, így a termelési ter-
veket 200-210 munkanapra tervezik. A téli szünet idején 
csak a mûhelyekben (karbantartás) folyik munka. A ku-
tatás is csak enyhe teleken és csökkentett létszámmal 
történik. 

1927 szeptemberében Kasnyik János bányamérnök, a 
borsodi szénbányászattól, Alacskáról kerül Gántra és 
bekapcsolódik a kutatások irányításába. 

1927-ben 70 fúrólyukat mélyítenek le 983,5 fm 
összmélységben, elsõízben alkalmazzák a benzinmoto-
ros hajtású Peiner és Craelius rendszerû fúróberen-
dezéseket.. Harasztosan elkészül az 1400 m-es fõbevá-
gás. 

11992288 – Kormos Tivadar tervezetet készít a gánti bauxit-
földtani kutatásokról, s mint az ALUÉRC geológusa álta-
lános és fõképpen a gánti tapasztalatai alapján a rend-
szeres földtani kutatások megindítását szorgalmazza 
részletes földtani bejárások, kézi- és mélyfúrások útján. 

1928-ban összesen 84 db fúrólyuk mélyül 2170 fm 
összmélységgel. Gánt-Rendezõn megépül a helyi Vegyi 
Laboratórium. Elsõ vezetõje Gedeon Tihamér vegyész-
mérnök, aki késõbb sok bauxitvizsgálattal és szakcikkel 
gyarapította a gánti bauxit megismerését. 

11992299 – Az év folyamán 58 fúrólyuk mélyül 928 fm 
összmélységgel. Kezd visszaesni Gánt bauxittermelése, 
a világgazdasági válság elsõ jelei már mutatkoznak. 

11993300 – A bányászati munkák /letakarítás, bauxitter-
melés/ termelékenységét az eddigi kézierõvel történt la-
pátolás, csákányozás, (a keményebb fedõrészeken lõ-
szeres, lõmesteri robbantás) ellenében hernyótalpas 
gõzbagger beállítása jelentõsen megnöveli, melynek 
éves teljesítménye 200.000 tömör m3. A lõmesteri mun-
kákat a nógrádi szénbányáktól Gántra került Farkas La-
jos lõmester, késõbb bányamester irányítja. 

Kitör a világgazdasági válság, mely során a bauxitter-
melés 35 ezer tonnára esik vissza, s még így is eladatlan 
bauxitkészletek halmozódnak fel. 

11993300--11993333 – A válság idõszakában a gánti bauxitter-
melés 35-105 kt/év között ingadozik, a bányászok össz-
létszáma 1000 fõrõl 150 fõre csökken. Az ALUÉRC ve-
zérigazgatósága lépéseket tesz a hazai timföldgyártás 
(Mosonmagyaróvár) megindítására és a hazai bauxit fel-
használásával alumínium festék gyártására. 

1993344. február – Létrejön a magyar-német gazdasági 
szerzõdés. 

1934. június 18. – megkezdi mûködését a Bauxitipari 
Rt. Magyaróvári timföldgyára, ahová még ebben az év-
ben Gántról megérkezik az elsõ 16 ezer tonna kiváló mi-
nõségû (58% Al2O3 4% SiO2) bauxitszállítmány a 
hosszúharasztosi bányából. 

A második világháborúra készülés elsõ elõjeleként, a 
válságból való kilábalás elsõ évében ismét fellendül a 
német hadiipart szolgáló alumíniumtermelés, mely ma-
ga után vonja a bauxitigény fokozódását is, ezért fellen-

dül a gánti bauxitbányászat. Növekszik az ALUÉRC jöve-
delme, több pénz jut a gánti bauxittermelésre és kap-
csolódó fejlesztésekre. 

11993355--3366--3377 – Fokozódik a bauxittermelés. A bányá-
szat virágkorát éli. Jelentõs mennyiségû további készle-
teket kutatnak meg üzemi fúrásokkal. Fokozódik az elõ-
készített és fejtésre kész bauxit mennyisége. A 25x25 és 
10x10 m-es hálózatban telepített kézifúrásokkal java-
részt megkutatják a harasztosi és melegesi külfejtések 
bauxitvagyonát. 

1937 – A Magyar Bauxitbánya Rt. megalapítása. 
11993388. 03. 06. – Tisztázatlan körülmények között meg-

hal Balás Jenõ bányamérnök, vállalkozó, a gánti bauxit 
felfedezõje. 

1938 – Németország elsõ helyre kerül az alumínium-
termelõ országok sorában, ez kihat Gántra is, gyorsítják 
a bányászatot és a szociális fejlesztéseket. 

11993399. 09. 01. – Kitör a II. világháború. 
11994400 – Fokozódnak a bauxitszállítások Németország-

ba és a közben üzembe állt (1934-tõl) magyaróvári ha-
zai timföldgyárba. 

11994411--4422 – Fokozódó bauxittermelés és a németorszá-
gi exportszállítás igényli újabb bánya megnyitását. Meg-
nyitják az Újfeltárás-bányát, mellyel az éves termelési 
kapacitás újabb 100.000 tonnával nõ. 

11994433 – Alliquander Endre bányamérnök a gánti bá-
nyához kerül, aki késõbb a halimbai bauxitkutatásokat 
irányítja. Õ az a bányamérnök, aki kezdettõl fogva igen 
fontosnak tartotta a tektonika szerepét mind a kutatás, 
mind a bányászat vonatkozásában. 

Kasnyik János bányamérnök lesz a gánti bánya igazga-
tója. 

11994444 – A bányát a németek a közeledõ frontvonal 
elõtt leszerelik /TODT-féle szervezet/ és a berendezése-
ket 1944 december elején, vasúton kiszállítják a bajor-
országi Töging am Inn-be. 

11994444--4455 tele – A frontvonal eléri a Vértes-hegységet 
és Gántot december 24.-én. A front itt merevedett meg 
a Gránás-hegyen és ez a helyzet nem is változott 1945. 
március 16.-ig. A bányaüzem területe hónapokon át 
frontvonalba esett. Gyakorlatilag a bánya 1945 márciu-
sában felszabadul. A bauxit termelése és üzemi kutatá-
sa 1944 novembere és 1945 nyara között szünetel. 

1945. 05. 08. – Befejezõdik a világháború. Megszûn-
nek az ALUÉRC bányaérdekeltségei. 

1945. 05. 13. – Gánt-bányatelepen magalakul a bánya 
üzemi bizottsága. 

1945. 06. 15. – Aláírják a szovjet-magyar jóvátételi 
egyezményt. 

1945 – Nemes Vilmos, Kasnyik János és Láda János ér-
demei a nyugatra szállított bányafelszerelések részleges 
visszaszerzésében a bánya újjászervezésének irányításá-
ban és a termelés újraindításában. 

11994466. 05. 08. – Aláírják a Magyar-Szovjet Bauxit-
Alumíniumipari Egyezményt. 

11994477 – Gánton a harasztosi bányaterületen továbbá 
Meleges és Újfeltárás közötti területrészen kisebb volu-
menû üzemi kutatás történik. 

1947. 08. 01. – Megalakul a Magyar-Szovjet Bauxit 
Alumínium Rt. (MASZOBAL). 
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Szovjet bauxitgeológusok jönnek Magyarországra a 
kutatások új módszerû és alapelvû újjászervezésére. 

1947-50 – Jóvátételi bauxitszállítások irányulnak 
Gántról a Szovjetunióba. 

11994488 – Gánt Bagolyhegyen kis volumenben újra kez-
dõdik a bauxitkutatás. 

1948-49 – J.A. Ljubimov és A.A. Scsekoldin szovjet 
geológusok a további kutatás szempontjából áttekintik 
a legreményteljesebb gánti bauxittelepeket (Harasztos, 
Bagolyhegy, Meleges). 

11994499 – megjelenik az "Alumínium Kézikönyv" c. kiad-
vány, melyben Vendel Miklós geológus professzor "A 
magyar bauxitok teleptana" címû fejezetét írja. Ebben a 
bauxit ásványos felépítését és a keletkezési elméleteket 
foglalja össze az akkori ismeretek szerint igen magas 
színvonalon. Ugyanebben a kötetben Ajtay Zoltán bá-
nyafõmérnök "A bauxitbányászat" címû részében a bau-
xitok kutatását foglalja össze. 

1949. 11. 19. – A MASZOBAL keretében megalakul a 
Gánti Bauxitbánya Vállalat. 

Kutatástörténet 1950-tõl 1962-ig 
11995500 február – Létrehozzák a MASZOBAL Bauxitkuta-

tó Expedíciót Balatonalmádi székhellyel, mely 1950 feb-
ruárjában kezdi meg mûködését. Megszervezésében 
több szovjet geológus is részt vesz. Közremûködésükkel 
olyan eljárások alkalmazását is bevezetik a bauxitkuta-
tásokban, amelyeket a Szovjetunióban földtani kutatá-
sokban már eredményesen használtak. 

Az Expedíció végzi ezek után a bauxitkutatási terüle-
tek földtani térképezését, a szükséges kutatógödrök-, 
árkok és kutatóaknák mélyítését, a kézi- és gépi fúráso-
kat, a kutatás során nyert bauxitminták kémiai, ásvány-
tani és technológiai vizsgálatát, továbbá a szükséges 
földtani, rétegtani, õslénytani és vízföldtani vizsgálato-
kat is. Feladata emellett a felderített és megkutatott ba-
uxittartalékok készleteinek kiszámítása, valamint a rész-
letesen megkutatott elõfordulásoknak zárójelentésekkel 
a bányatervezés illetve a bányamûvelés céljaira való át-
adása. Ezzel a feladatkörrel megalakul Magyarországon 
az államilag irányított intézményes, rendszeres, mód-
szertanilag és mûködésileg szabályozott bauxitkutatás, 
mely alapelveiben eltér az addigi rendszertelen ad hoc 
kutatásoktól. 

A bauxitkutatások szervezett irányításában a Magyar 
Állami Földtani Intézet 7-11 jól képzett, nagy gyakorlat-
tal rendelkezõ geológust küld, illetve bocsát a bauxitku-
tatások rendelkezésére: 

Barnabás Kálmán, Bárdossy György, Benkõ Ferenc, 
Bertalan Károly, Csillag Pál, Gõbel Ervin, Jaskó Sándor, 
ifj. Noszky Jenõ, Porszász Károly, Szentes Ferenc és 
Szõts Endre. 

1951 – Gánton megkezdõdik Benkõ Ferenc geológus 
irányításával a bagolyhegyi-bauxittelep jelentõs mennyi-
ségû. Bár gyengébb minõségû érckészletének 50x50 m-
es hálózatban gépi meghajtású Cräleius-fúróberen-
dezésekkel történõ részletes megkutatása. 

1951-ben megjelenik Vadász Elemér "Bauxitföldtan" 
címû könyve, melyben megtalálhatók a Gánt bauxitjára 
vonatkozó addigi fontosabb földtani ismeretek is. 

11995522 – Folytatódik, majd befejezõdik a bagolyhegyi 
bauxittelep részletes megkutatása. Benkõ Ferenc készí-
ti el a zárójelentést. 

Újra megnyitják az újfeltárási, majd év végén a bagoly-
hegyi bányát. 

Fokozódik a bauxittermelés, mely ismét közelít az 500 
kt/év felé (487 kt). 

11995533 – Megalakul az Országos Földtani Fõigazgató-
ság, amely jóváhagyja a zárójelentést és készletszámí-
tást a bagolyhegyi részletes kutatásokról. Bagolyhegy 
bauxittelepének jóváhagyott készlete: 9,418 kt földtani 
vagyon, melynek átlagos minõsége: Al2O3 = 51,4%, 
SiO2 = 14,1%, Modulus = 3,7. A készletbe számított 
bauxitok alsó határa 2,6 modulus. 

Ebben az évben éri el Gánt fennállásának legnagyobb 
termelését: 597 ezer tonnát. A kiemelkedõ teljesítmény 
a teljes gépesítésen kívül (fedõletakarítás, termelés és 
szállítás) elsõsorban a jó munkaszervezés eredménye. 
Sajnos ezzel a túlfeszített termeléssel a jóminõségû ba-
uxitkészletek is kimerülnek s a letakarítási hányados is 
folyamatosan emelkedik a gyengébb minõségû (pirogén 
feldolgozási technikának még megfelelõ) ércvagyon fö-
lött. 

11995544. 10. 01. – Megszûnik a MASZOBAL. A Bauxitku-
tató Expedíció, jogutódja a Bauxitkutató Vállalat lesz, a 
bányák közül pedig a Gánti Bauxitbánya Vállalat önálló 
vállalatként alakul meg. 

11995555 – A Gánti Bauxitbánya Vállalatnál Kasnyik János 
igazgató vezetésével elkészül a bánya nagymennyiség-
ben található gyengébb minõségû (pirogén technológiá-
ra jó) ércvagyonának közel ideális bányászati és értéke-
sítési lehetõségeit figyelembevevõ, a csökkenõ bányá-
szati termelési viszonyokkal is számoló mûszaki-gazda-
sági tervtanulmánya. Kidolgozásában részt vesznek 
még: Kutenics Kálmán fõmérnök, Podmaniczky Tamás, 
Fodor Pál, Móri János üzemvezetõ bányamérnökök, Ga-
lamb István fõtopográfus, Boczkó Gyula közgazdász, 
tervosztályvezetõ és Szabó Elemér fõgeológus. 

Sajnos a tanulmány csak részben valósul meg, mert a 
következõ évek iparági átszervezésével kapcsolatban 
Gánt 1958. január 1.-i hatállyal összevonásra kerül az 
iszkai bányákkal, Iszka-Kincsesbánya székhellyel és ve-
zetéssel, mint a Fejérmegyei Bauxitbányák Vállalat egyik 
üzeme, így megszûnt az önálló bányaüzemi érdekû fej-
lesztés. 

11995566 – A gyengülõ ércminõség és a letakarítási fajla-
gos emelkedése miatt a bauxittermelés lecsökken 203 
kt-ra. Némileg segít a romló helyzeten, hogy 1956 nya-
rán a bánya saját üzemi kutatással mintegy plusz 30 ezer 
tonna jóminõségû bauxitot mutat ki Bagolyhegy-ÉK-i la-
kótelepi (ú.n. "Pinke-részén), a dolomit meredekfalú kis 
kiöblösödésében vetõkkel közrefogott, mintegy 20-25 m 
bauxitvastagságot is elérõ, a Csúcsheggyel szemben lé-
võ szögletében. A bauxit kitermeléséhez rövid szaka-
szon (kb. 150 m) az országutat is át kellett helyezni. 
A készletnövekedésrõl és a bonyolult tektonikai viszo-
nyokról (12 vetõ) rövid, a speciális bányászati megol-
dást (vitla, ereszke) is igénylõ bányaföldtani értékelés 
készül. (Kutenics K. - Szabó E.) 

11995577 – A Gánti bauxitbánya felkérésére a BKV néhány 
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pótkutató jellegû fúrással (Craelius-tip. fúróberendezés-
sel) megkutatja az angerréti bauxitlencsét. Tisztázódik a 
határvetõ helyzete, a lencse lehatárolása a Rendezõi-
völgy felé, a bauxitkészletek mennyisége és minõsége. 
A kutatásokat a bánya részérõl Szabó Elemér, a BKV ré-
szérõl Tüske Márta geológus technikus felügyeli. A pót-
kutatásról a kis kiegészítõ, alapadat és készletszámítást 
tartalmazó jelentést Hóriszt György geológus készíti el a 
BKV-nál. 

11995588. 01. 01. – Megalakul a Fejérmegyei Bauxitbányák 
Vállalat Iszka-Gánt összevonásával, Kincsesbánya bá-
nyaközponttal. 

11996611 – Gánton fokozatosan romlik a termelt bauxit 
minõsége az elõzõ évi 5,6 modulusról 5,3 modulusra. 

1961 – A BKV néhány pótfúrást mélyít az Újfeltárás D-
i lencse, "Gánti-Saroknak" nevezett bauxittelep részek 
kontúrjainak pontosítására. A kutatásokat Vörös Zoltán 
geológus felügyeli és irányítja, aki errõl kis kiegészítõ je-
lentést készít. 

11996622. 11. 15. – Aláírják a Magyar-Szovjet Timföld Alu-
mínium Egyezményt. 

1962. 12. 31. – Felszámolják a Gánti Bányaüzem te-
lephelyeit. Hivatalosan megszûnik a Gánti üzemrész. 

A bánya hivatalos megszûnése utáni bányászati utó-
munkák 1963-98 

11996633--6644 – Gánton csak jelentéktelen mennyiségû fes-
tékbauxitot termelnek ki és szállítanak el. (pár száz ton-
na/év) 

11996655--7744 – Gánt hivatalos bezárása után kisebb volu-
menû külszíni termelés folyik /néhány 10 ezer t/év/ az 
iszkai bányászat (fõképpen mélymûvelés) gazdasági mu-
tatóinak javítása érdekében. A bányászott gánti bauxit 
minõsége 4-5 modulus közötti és csak export célnak fe-
lel meg (Német Demokratikus Köztársaság, Cseh- és 
Lengyelországi szállítások). 

11997744--9988 – Ez évek során újra 100 kt/év fölé emelkedõ 
külfejtéses termeléssel Gánt hozzájárul a Fejérmegyei 
Bauxitbányák egyre dráguló mélymûveléses termelésé-
nek kedvezõbbé tételéhez a gyengébb (4-5 modulusú) 
érccel való keverés, illetve a német-cseh-lengyel export-
szállítások igénye szerint. Ez idõszak alatt Gántról ösz-
szesen 1,798 kt bauxit került kitermelésre és teherkép-
kocsikkal elszállításra a bodajki rakodóállomásra, mivel 
korábban 1962 után a régi Gánt-Bodajk kisvasutat meg-
szüntették, a sínpályát felszedték. 

Meg kell említenem azok nevét, akik a kutatások és a 
bányászati feltáró tevékenység során fontos munkájuk-
kal hozzájárultak hosszú éveken keresztül, hogy a Gánti 
bánya, különösen az 50-es években, 15 alkalommal Él-
üzem címet nyert és mely akkor erkölcsi és anyagi meg-
becsüléssel is járt. A fizikai dolgozók közül a fúrós csa-
patok vezetõjét Herczog Antalt kell megemlíteni, aki 
nagy gondossággal felügyelte, irányította az üzemi, kézi 
fúrásokat, a minták kezelését és idõben a helyi labora-
tóriumba juttatását Itt Galamb Istvánné vegyészmérnök 
precíz irányításával készültek a vegyelemzések. A rop-
pant változékony bagolyhegyi ércminõség gyakran szin-
te bravúrra késztette a bányamûvelést irányítókat, hogy 
a szállítások minõségi kívánalmainak a termelt bauxit 

"partie-szállítmányai" is megfeleljenek. Kutenics Kálmán 
fõmérnök, Móri János, Fodor Pál, Babustyák Ferenc, 
Podmaniczky Tamás üzemvezetõ mérnökök, s nem utol-
sósorban Lada János fõbányamester – igazgató-helyet-
tes nevét kell kiemelni, akik a termelés legdinamikusabb 
idõszakában, 1953-57 között sokszor nehéz, hajszolt 
termelési tervek teljesítésének közepette, a nem legide-
álisabbnak mondható feltárási viszonyok mellett is 
megoldották a szállítások minõségének teljesítését, bár 
a romló bauxit-minõségi feltételek egyre nehezebbé tet-
ték ezt a feladatot. Kasnyik János igazgató, hatalmas ta-
pasztalattal, sok nehéz bányászati feladat és probléma 
(Angerréti árvíz, felszíni vízbetörés, Bagolyhegy-ÉK-en, 
kemény sok hóval járó tél 1956/57-ben) megoldásával 
hosszú éveken keresztül igen jól fogta össze a gánti bá-
nyát és végezte annak irányítását. Szobonya Zoltán fõ-
mérnök a szállítási-gépészeti vonal vezetõje, sok éven 
keresztül kiválóan oldotta meg a szállítások gépesítésé-
vel kapcsolatos teendõket. Az említetteken kívül még 
számos szakember végezte kiválóan munkáját, akiket itt 
hely hiányában nem tudunk felsorolni. 

A VÉRTES-HEGYSÉGI EGYÉB BAUXITKUTA-
TÁSOK TÖRTÉNETE (GÁNTON KÍVÜLI 

TERÜLETEK) 

1950 elõtti, "régi" kutatások 
Ezekrõl csak igen röviden szólunk, mivel ipari minõsé-

gû bauxitkészletet nem eredményeztek és a régi doku-
mentációk egy része is megsemmisült, illetve elveszett. 
Még az 1920-as évek végén és a 30-as évek elején né-
hány fúrás (állványos forgatva mûködõ Craelius-rend-
szerû kézifúrás) mélyült a "Gánti-szántók"-nak nevezett 
területrészen, Gánt községtõl Ny-ra és ÉNy-ra, a Gánti-
medencében. A "Lapp-féle" (Lapparent) fúrások I.-IX. 
számmal, a medence mélyebb helyzetû, vetõkkel lezök-
kent triász feküje (115 m maximális mélység) fölött le-
pelszérû, vékony, 1-3 m vastagságú, gyenge minõségû 
(2-3 modulus), bauxitot és agyagos bauxitot mutattak 
ki, mely fölött középsõ eocén fedõ rétegsor volt több 10 
méteres vastagságban. A k. eocén tengeri tagozatai a 
miliolinás-mészkõ és a nummuliteszes mészkõ és márga 
is jelen vannak. 

A Gánti-medence ÉK-i elszûkülõ részén, Petrecser-
Pöröserdõ területén a 30-as években kézi erõvel mélyí-
tett (állványos) fúrások a felsõ triász dolomiton 20-30 m 
körüli mélységben gyenge bauxitos-agyag nyomokat je-
leztek. A bauxitos agyag fölött feldolgozott eocén mész-
kõtörmelékes pannon üledékek (agyag és márga) az eo-
cén fedõ közeli feldolgozottságára, lepusztítására utal-
nak a bauxitos képzõdményekkel együtt. 

Vérteskozma környékén részben felszíni vörös színû 
bauxit-degradációs nyomok, vörös agyagok alapján el-
indulva a 30-as években kézifúrások mélyültek, melyek 
bauxitos agyag és vörös bauxittörmelékes agyag jelen-
létét mutatták ki 7-25 m mélységben felsõ triász dolo-
miton. Ipari minõségû bauxit nem volt a fúrásokban. 

A Vértes-hegység magas fennsíkján több helyrõl még 
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korábbi földtani térképezés (Taeger H.) és reambulációs 
bejárásokkal (Balás J.) kimutatott kisebb (bauxit degra-
dációs) vörös agyagos nyomok alapján mélyített kéz-
ifúrások a 30-as években hasonló negatív eredménnyel 
jártak, mint a Vérteskozma környéki fúrások, azaz ipari 
minõségû bauxitot nem jeleztek. 

Legalább 30 kézifúrás mélyült a 20-as évek végén és a 
30-as években a Kõhányás-puszta, Pátrácos, Mind-
szentpuszta, Csákvár, Kapberekpuszta, Várgesztes tér-
ségében található, de eocénfedõ nélküli, csak plio-
pleisztocén törmelékes üledékekkel (agyag, homok) fe-
dett felsõ triászkorú fekü dolomit lokális kis mélyedése-
iben, vápáiban. Ezek közül a fúrások közül néhányban 
bauxit degradációs vörös agyagot, illetve két fúrásban 
valószínûsíthetõen (elemzések hiányoznak vagy elvesz-
tek) bauxitos agyagot találtak 2-3,5 m vastagságban f. 
triász dolomiton 8-12 m mélységben. (Kapberek-puszta) 

Az 1950 utáni kutatások 
A MASZOBAL Kutató Expedíció kutatásai. Az intéz-

ményes, rendszeres bauxitkutatások megindulásának 
egyik igen fontos állomásaként a MASZOBAL Kutató Ex-
pedíciója 1951-1952-ben megkutatta részletes 50x50 m 
és 25x25 m hálózatban a bagolyhegyi bauxittelepet. 
A kutatásokat a helyszínen, Benkõ Ferenc geológus irá-
nyította. Errõl a gánti kutatások kapcsán beszámoltunk. 

A vérteshegységi környezõ kutatásokat illetõen 1950-
51-ben a MASZOBAL Kutató Expedíció geológusaként 
Szõts Endre munkásságát kell kiemelni, aki bauxitkuta-
tási lehetõségeket is felmérõ-áttekintõ földtani bejárást 
és 1:25.000 méretarányú céltérképezést végzett Vértes-
kozma környékén. Az eredményekrõl 1951-ben készült 
beszámolója tájékoztat. 

A Bauxitkutató Vállalat kutatásai 
Az 1954. október 1-én megalakult vállalat (BKV), mely 

a MASZOBAL Kutató Expedíció jogutódjaként jött létre 
a MASZOBAL megszûnésekor továbbra is Balatonalmá-
di székhellyel, nagy szakmai felkészültséggel folytatta a 
rendszeres, addigra már kellõ módon szabályozott bau-
xitkutatási munkákat. Számtalan kutatási feladata kö-
zött a Vértes-hg. és Gánt nem kaphatott kiemelt szere-
pet, mivel ennek kutatása már évtizedekkel elõtte java-
részt megtörtént (Bagolyhegy pedig 1-2 évvel elõtte), 
ezenkívül a BKV-nak kutatásait elsõsorban új területek 
felderítése és azok mielõbbi teljes megkutatására kellett 
fordítania. 

Ennek ellenére még voltak a Vértesben elvégzendõ 
kutatási feladatok. Csákberény környékén a Vértes D-i 
DK-i elõterében, valamint különösen a Gránás-hegytõl 
DNy-ra a kismedencék és morfológiai depressziók az 
alaphegység felszínén folytatódnak. Kisebb bauxitos vö-
rös agyag indikációk, kibúvások már a 20-as 30-as évek 
óta ismertek voltak Csákberénytõl É-ra a dolomit kibú-
vások peremén. Ezek nyomán több kézifúrás mélyült 
még 1930 és 1940 között eredménytelenül, ipari minõ-
ségû bauxit kimutatása nélkül. Ezek az eredménytelen-
ségek azonban még nem jelentették a kutatás teljes fel-
adását. 

11997777-ben a Bauxitkutató Vállalat a jobb elõkészítés, a 

korábban kevésbé ismert területeken végzendõ kutatás 
földtani eredményességének és kellõ hatékonyságának 
biztosítása érdekében létrehozták a Földtani 
Kutatáselõkészítõ Osztályt. Egyik fontos feladata volt, 
az elõ-, felderítõ, és részlete bauxitkutatási programok 
elkészítése. 

11997799-ben Knauer József osztályvezetõ és Szõts And-
rás geológusok a Kutatás-elõkészítõ Osztály munkája-
ként elkészítették a Vértes-hg. DNy-i részének bauxitku-
tatási programját, mely alapján a BKV felderítõ fúrásokat 
mélyített a Vértes DNy-i elõterében, illetve a hegység 
peremén Magyaralmás-Csákberény, valamint a K-i olda-
lon Vértesboglár környékén. 

Szerkezetföldtani és rétegtani meggondolás alapján a 
BKV már a 60-as és 70-es években, de még inkább a 80-
as évek elején gépi, magcsöves, ekkor már Wirth-típusú 
berendezésekkel felderítõ és elõzetes kutatófúrásokat 
mélyített az említett térségekben, újabb lehetséges ba-
uxittelepek (telep és lencse) felderítésére. 

A Csákberény körüli Csb-jelû fúrások közül több fú-
rásban bauxitos anyag, bauxit degradált vörös agyag je-
lentkezett 20-400 m, igen változó mélységben a felsõ 
triász dolomit-fekün, részben eocén fedõrétegek alatt, 
részben azok hiányában, plio-pleisztocén képzõdmé-
nyekkel fedve. Sajnos az inkább negatív, mint pozitív 
eredmények arra a következtetésre juttatták a kutató-
kat, hogy az egykori bauxit ebben a térségben utólag 
annyira lepusztult, hogy nagyobb reményeket a terület 
kutatásához fûzni nem lehet, ezért a további kutatáso-
kat a BKV abbahagyta. 

A Vértes-hegység korábban már említett kistérségein 
mélyült régi kézifúrások (kb. 30db) akkor még fellelhetõ, 
de már akkor is részben hiányos anyagát (fúrásszelvé-
nyek, elemzések), Károly Gyula és Szakó Elemér osztály-
vezetõ geológusok gyûjtötték össze a BKV megbízásá-
ból a 70-es évek elején és errõl rövid összefoglaló érté-
kelést készítettek, melyet helyszíni terepi bejárásokkal 
(Várgesztes, Kapberekpuszta) is kiegészítettek. Morfoló-
giai és tektonikai megfontolásokkal is részletes bauxit-
földtani célú bejárásokkal, majd Szantner Ferenc fõgeo-
lógussal együtt ismételt részletes bauxitföldtani célú be-
járásokkal a Várgesztes és Kapberek-puszta melletti tek-
tonikus árokmélyedéseket jelölték meg a kutatások cél-
jából. A 80-as évek elején javaslatot tettek, a Bárdossy 
György vezette Bauxitkutatási Szakbizottságnak arra, 
hogy fúrások (néhány felderítõ jellegû) mélyüljenek az 
eróziótól esetleg védett helyzetben megmaradt töbörki-
töltõ, illetve vetõárnyékban megõrzõdött (ipari minõsé-
gû) bauxit felderítésére. Ilyen megfontolás alapján 1984-
ben 4 db gépi magcsöves fúrást mélyített a BKV a 
Kapberek-pusztai völgyben. Az eredmény negatív volt: 
csak bauxitos agyag és vörösagyag minõségû bauxit 
degradációs agyag, eocén fedõ nélkül. Ezzel sajnos az a 
feltevés nem igazolódott be, hogy nagyobb méretû 
(több hektáros) ipari minõségû bauxittelep vagy akár-
csak telepmaradvány is a Vértesben Gánton kívül meg-
maradhatott vagy megõrzõdött. 

Az 11999900-es évek elején Szár mellett megtalált és rész-
letesen megkutatott, külszíni bányászatra is alkalmas, 
felszínközeli, jóminõségû, millió tonnás bauxitlencse 
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(Szár XXII. sz. lencse), mely viszonylag közel esik a Vér-
tes É-i pereméhez, mint a legújabb jelentõsnek nevez-
hetõ kutatási eredmény, nem itt, hanem a Gerecsével 
foglakozó részben kerül bemutatásra. (Tóth Álmos) 

Bauxitkészletek és azok változásai 
A készletek és a bauxitkutatások összefüggését te-

kintve az 1950 utáni újabb szemlélet az volt, hogy a ku-
tatások addig folytatódtak, amíg az elõfordulást (telep, 
lencse) teljesen meg nem kutatták és az adatok, infor-
mációk alapján biztosan el lehetett dönteni a bánya 
megnyitásának (beruházások) szükségességét. Amíg ed-
dig eljutottak, a kutatások több lépcsõben történtek 
(elõ-, felderítõ-, elõzetes és részletes fázis) és minden 
lépcsõhöz földtani értékelés és készletszámítás tarto-
zott (fázis-jelentések). A kutatást befejezõ, lezáró ún. 
zárójelentésben közölt bauxitvagyon mennyiségi és mi-
nõségi adatait az Országos Ásványvagyon Bizottság 
(OÁB) hagyta jóvá szigorú szakmai megvitatást követõ-
en, melyhez az iparág elismert szakembereit kérte fel bí-
rálóként. Az igen nagyméretû bauxittelepeknél fordultak 
elõ kivételek, melyek teljes részletes megkutatása több 
évet igényelt. (Halimba, Rák-hegy, Bitó). Ezeket a tele-
peket részekre (kutatási és termelési részekre) bontva 
kezelték és az egyes részek teljes megkutatásával azok-
ra az OÁB részenkénti "megkutatottsági nyilatkozatban" 
ismerte el a készleteket (pl. Halimba II.-III.-IV.-V., DK-i 
rész, Rák-hegy I.-II., Bitó I.-II.-III.). 

Gánt esetében, mivel a kutatások kezdetén még nem 
volt OÁB, nem voltak meg a rendszeres bauxitkutatások 
lépcsõs ütemezését szabályozó korszerû elõírások és a 
telepek is igen nagyméretûek voltak, olyan helyzet ala-
kult ki, amely megfelelt az akkori tõkés termelési viszo-
nyok elvárásainak. Elvárás volt, hogy a bauxitelõfor-
dulás megfelelõ mennyiségû és minõségû (Bayer-
minõségû és legalább 3 millió tonna) ércvagyonnal ren-
delkezzen ahhoz, hogy a vállalkozás gazdaságilag sike-
res, hasznot hozó legyen. Ebbe beleszámolták a külszí-
ni bányászati befektetéseket az akkori bauxittermelési 
költségeket, a szállítási költségeket (bodajki kisvasút) és 
egyéb szociális-kommunális (bánya-lakótelep) létesíté-
sének költségeit s úgy kalkuláltak, hogy ezek a költségek 
a bauxit minõség/ár viszonylatában és az eladhatósági 
igények figyelembevételével belátható távon megtérül-
jenek. Ennek a célnak az eléréséhez – melyhez az akko-
ri bauxitigény és külföldi (német és svájci) valamint ha-
zai tõkeérdekeltség nagymértékben gyorsítólag hozzájá-
rult – nem volt szükséges, hogy az egész bauxitelõfordu-
lást részletesen megkutassák. Ily módon a bányát 1926-
ban úgy nyitották meg, hogy a Gánti bauxitelõfordulás-
nak csak egyes elkülönült részeit (Meleges, Angerrét, 
Hosszúharasztos) ismerték, néhol még azt sem teljes 
részletességgel. Bagolyhegy egyes részeit, pedig egyál-
talán nem, vagy csak alig ismerték (mélyre vetett rész, 
Ny-i rész). A cél az volt, hogy az ismert részeken mie-
lõbb meginduljon, és hasznot hajtson a bányászat, a 
részletes kutatás, pedig késõbb fogja a még hiányzó 
részleteket tisztázni. Így tehát Gánt teljes megkutatása 
az érdekek különbözõsége, a közbejött II. világháború, 
valamint iparági átszervezések miatt is, nagyon elhúzó-

dott (1920-1962). 
Ezért van az, hogy máig sem tudjuk pontosan, mennyi 

volt a bányászat megindulásakor (1926) a teljes gánti 
megkutatott földtani ércvagyon, mivel az idõ folyamán 
(1926 és 1953 között), mind a készletszámításokban 
(kondícióhatárok változása) mind pedig, a kutatási mód-
szerekben (készletszámítási módszerek változása, géptí-
pus, fúrás hálózati sûrûség, magkihozatal, mintavétel és 
mintaelõkészítés, elemzési módszerek) jelentõs változá-
sok voltak, melyek befolyásolták a készletek mennyisé-
gének, sõt minõségének a megismerését (sokszög-mód-
szer, háromszög-, négyszögmódszer). Idõközben bau-
xitból több millió tonnát változó minõséggel kitermeltek 
(1926 és 1949 között 6494 kt). 

Az elsõ készletbecslést Telegdi R. K. adta, mely alap-
ján a gánti bauxitvagyont 1927-ben 20 millió tonnára 
becsülte igen jó átlagos minõséget (52 bázis felett, bá-
zis = Al2O3% - 2SiO3%) valószínûsítve nagyszámú vegy-
elemzés alapján. Ekkor még nem vették figyelembe a 2,6 
és a 4-7 "modulusnak" megfelelõ, csak pirogén feldolgo-
zásra szóba jöhetõ bauxitokat, amibõl pedig Gánton 
ugyancsak sok van. 

Vadász E. kb. 30 millió tonnára becsüli, a gánti bauxi-
tokat, már Bagolyheggyel is számolva (1935). Érdekes, 
hogy ezek a kezdeti becslések közel állnak a késõbbi, 
részletes kutatásokra épült, a valóságot jobban tükrözõ 
készletadatokhoz. 

1953-ban az OÁB által jóváhagyott és a Benkõ F. irá-
nyította bauxitkutatás Bagoly-hegyen jelentõs készle-
tekkel (földtani) növelte a gánti bauxitvagyont. A rendel-
kezésre álló adatok alapján az összes gánti földtani 
készlet a következõ volt. (1990-es számítás) 

A gánti készletek számítása és nyilvántartásba vétele 
idején a kitermelhetõ és a mûrevaló kitermelhetõ ércre 
mai ártelemben vett külön gazdaságossági számítások 
nem készültek, ezek a számítások jóval késõbb, csak a 
70-es években fejlõdtek ki. (Tóth M., Faller G., Bárdossy 
Gy., Fodor B., R. Szabó J.) 

Gánt gyakorlatilag még a gazdaságossági számítások 
részletes kidolgozásának megjelenése elõtt befejezte 
érdemi mûködését, így nem beszélhetünk arról sem, 
hogy milyen fejtési ütemezés, milyen ércminõségi keve-
rési arány megvalósulása tette volna "optimálissá" a 
gazdaságos bányamûvelést. Egy azonban ma már bizto-
san megállapítható, hogy a bánya élettartamának jó né-
hány (kb. 10 év) évvel való meghosszabbítását eredmé-
nyezte volna, ha az igen jóminõségû (> 15 Mod.) érc ki-
termelése nem gyorsított ütemben szelektíve, hanem az 
átlagos bauxitminõség közelében (~ 6-10 Mod.), gyen-
gébb ércek (4-7 Mod.) megfelelõ hozzákeverésével tör-
tént volna. Az igen jóminõségû érc fokozott ütemû ki-
termelése következtében a visszamaradó érc minõsége 
rohamosan csökkent az átlaghoz képest. Ezt addig, 
amíg a kiváló minõségû Hosszúharasztos-bányák (Ha-
rasztos és Újfeltárás) készlete tartott, még nem lehetett 
igazán érzékelni, de ezek kifogytával a helyzet rohamo-
san és drasztikusan romlott! A gyengébb bagolyhegyi 
érc átlaga már nem felelt meg a Bayer-timföldtechnoló-
giai követelményeknek és késõbb már az exportszállítá-
sok (csehszlovák, német) követelményeinek (pirogén 
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timföldtechnológia) sem. Idõközben a hazai timföld-
gyártási technológia kb. 1960-tól a kedvezõtlenebb fel-
tárhatóság mellett fogadta a gyakran már csak 7 modu-
lus körüli minõségû bauxitokat is (Almásfüzitõ), azon-
ban a módosítás e téren sajnos elkésett, mivel a terme-
lés egyre gyengülõ minõsége már ezt sem tudta kielégí-
teni. Ezért Gántot 1962 végén rendeletileg be kellett 
zárni. Jelen állapotában ez azt jelenti, hogy még mintegy 
8,5 millió tonna (8,483 kt) gyenge-közepes minõségû (3-
5 modulus között) bauxitkészlet maradt vissza, mely 
részben mélyebb (50-70 m) helyzetben, részben már a 
karsztvíz-nívóba (+150 m körül) vagy kissé az alá hú-
zódva (Bagolyhegy mélyrevetett rész) kitermelésre jelen-
leg gazdaságtalan. 

Vizy B. 1999. szerint Gánton 1926 és 1949 között 6494 
kt, 1950 és 1998 között 6642 kt, összesen 13,136 kt ba-
uxitot termeltek ki. Ha a sok esetben bonyolult tektoni-
ka és fekû karsztmorfológia miatt átlagosan 10% terme-
lési veszteséggel számolunk (5-15% részleges termelési 
veszteség átlagaként) akkor az összes mennyiség, amit a 
bányászat során igénybe vettek 13,136 + 1314 = 
14,450 kt-t teszi ki. Ehhez hozzáadva a kb. 8,500 kt még 
bennmaradt érc-vagyont, összesen készletenként Gánt-
ra 22,933 kt (azaz ~ 23 millió) kapunk, ami nagyjából 
megegyezik a Telegdi R. K. és Vadász E. által 1927-ben, 
illetve 1930-ban becsült 20-30 millió tonnás készlettel. 

ÖSSZEFOGLALÁS 

Áttekintettük röviden a Vértes-hegység és azon belül 
egy bánya kutatástörténetét, azét a bányáét, mely Ma-
gyarországon a bauxitbányászat bölcsõjét ringatta, ahol 

a mai Magyarország területén 1926-ben elõször bá-
nyásztak bauxitot, ahol 1945-ben a háborús események 
rövid idõre megszakították az addig már nagyüzemi 
szintet elérõ termelési folyamatot, de utána más terme-
lési viszonyok között még magasabb szintet ért el a ter-
melés. A kutatás mind a módszerek, mind a technológia 
tekintetében óriási fejlõdésen ment keresztül a kézierõ-
vel történt fúrásoktól a legkorszerûbb félautomata, au-
tomata Wirth-típusú fúróberendezések. Az értékelés 
földtani megismerése és a készletszámítások területén 
is hatalmas fejlõdés tapasztalható, bár a bányabezárást 
követõen ezen a téren még dinamikusabb modernizáció 
kezdõdött. 

Gántnak, azonban már a kezdetben szerencséje volt: 
szinte megszállottként, fáradtságot nem ismerve kutat-
ták a bauxitot és fedezték fel (Balás Jenõ). Kiváló geoló-
gusok és bányamérnökök már a kutatások kezdetén, vi-
szonylag kevés információ birtokában is helyesen ítélték 
meg Gánt szerepét és a reá váró fejlesztéseket. Évtize-
dei során olyan szakembergárda (Telegdi, Kormos, Va-
dász, Nemes, Bortnyák) nevelõdött ki, mely a késõbbi-
ekben is sok területen bizonyított és megállta a helyét. 

Gánt jelenleg. A magyarországi bauxitbányászat és a 
gánti bánya emlékére 1976-ban megnyílt a bagolyhegyi 
és melegesi külfejtésekben és az országút mentén a be-
mutatási célokat szolgáló természetvédelmi terület és a 
Bauxitbányászati Múzeum, mely ma is megtekinthetõ. 
Létrehozásában a Fejérmegyei Bauxitbányák (Iski 
Károly, Bárdos B. Miklós, Tóth István), a Bauxitkutató 
Vállalat (Szabó Elemér és a vállalat rajzolói), valamint a 
Magyar Alumíniumipari Múzeum (Székesfehérvár) tevé-
kenyen közremûködött. 
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