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Tóth Álmos11

Írásomat feleségem, T. Gecse Éva geológus emlékének ajánlom, aki 2006 õszén lesz 25 éve, hogy örökre távozott 

Mottó: "Majd minden Bánya eredetét a puszta eset bizonytalanságának tulajdoníthatjuk, a nélkül, hogy ezen állításommal Eleink szorgal-
matosságokat, és hasznos igyekezeteiket kisebbíteni igyekeznem." Szent Péteri Imre, 1824. Statisztikai értekezés a Bánya-mívelésrõl, 
és a Bánya-Törvényeknek rövid kivonata (Tudományos Gyûjtemény) 

BEVEZETÉS A bauxitra fókuszáló történetben a fedõben, illetve fe-
küben lévõ két "gerecseicum" (dolomit-fanglomerátum, 

A "Bicskei-öböl" megnevezés JASKÓ Sándortól (1942, dedolomit) megismerés-története néhány vonatkozá-
1943) származik. Nevezik "Gerecse-DK"-területnek is, a sát, s a "földtani gondolat" alakulását is igyekeztem be-
térségi kõszénkutatásokat újraindító Landesz István – mutatni. Az anyag nem mennyiség-történeti megközelí-
Juhász István terve (1964) címe után. A térség Magyaror- tésû, emiatt nem tartalmazza például a különbözõ ko-
szág talán legösszetettebb bauxitterülete. Annak ellené- rokban, különbözõ kutató intézmények által lemélyített 
re, hogy a többi hazai elõforduláséval gyakorlatilag azo- fúrások darabszámát, hosszát. Számos fontos, sõt meg-
nos idõben váltak ismertté az elsõ indikációk, 1943-ban határozó kérdést, pl. karsztvíz-ügyek – terjedelmi okok-
pedig bányát is nyitottak, komolyabb volumenû (baux- ból csak itt-ott jelezni lehetett. Geofizika-történeti22

it)kutatásra csak a hatvanas- adatot néhány "dolomit-
, de fõleg a hetvenes évek- breccsa-kérdésre" vonatko-
ben (Eocén Program) került zó utaláson kívül nem tartal-
sor. Ennek egyik fõ oka, hogy maz. 
a "klasszikus" bauxitelõfor- A nagyegyházi kõszénbá-
dulások – az intenzív és sike- nyabéli nagy vízbetörés évé-
res kutatás által – lényegi vel (1987) zárom az ese-
zökkenõ nélkül el tudták lát- ménytörténetet. A késõbbi 
ni a magyar alumíniumipart. történések alapvetõen más 
A másik, hogy a térségi kõ- célrendszerben folytak, be-
szénkutatások – lényegében mutatásukra más alkalom-
az Eocén program kezdetéig mal kerül sor. 1988-ban kí-
– részben természetszerûleg, sérlet történt Végh Sándorné 
részben pénzügyi kénysze- professzor fõszerkesztésé-
rek, részben személyi dönté- ben a Gerecse-térség kuta-
sek miatt jórészt "más rend- tástörténetének, eredmé-
szerben" folytak. Az 1942-43. nyeinek sokszempontú (és 
évi mesterbereki – nagyegy- sokszerzõs) bemutatására. 
házi "elsõ" bauxit felfedezés- A "szerkesztés elõtti" kézira-
re, majd az újra-felfedezésre 1. ábra. A Gerecse DK térség. Sraffozott rész: a legnagyobb tok az Országos Földtani 
(1971) egyaránt pótkutatás erõkkel kutatott terület. Adattárban föllelhetõk. 
során, a szerencse által 
nagyban segítve került sor. 

11 Elsõ találkozásom e terület bauxitjával 1971. decemberében volt. A Bauxitkutató Vállalat nevében átvettem vizsgálatra a nagyegyházi szénfeküben lévõ bauxittele-

pet újra felfedezõ N-50 sz. fúrás által harántolt bauxitot. 1974-tõl az itteni bauxitkutatások terepi vezetõje, 1978-tól a Központi Földtani Hivatal intenciójára szüle-

tett ún. Mányi Csoport vezetõje voltam. Tagja az ún. Mányi Operatív Bizottságnak a Magyar Állami Földtani Intézet képviseletében, s mint ilyen a térségi MÁFI-ELGI 

bauxit elõkutatások MÁFI felelõse. MAT kutatási fõgeológusaként tagja a KFH-létrehozta ún. Bauxit Elõkutatási Bizottságnak. Szerzõje (többségében a BKV fõgeoló-

gusa utáni "másodhelyes") a térségi bauxitkutatásoknak irányt szabó kutatási programok, az eredményeket elsõként értékelõ jelentések többségének. S egyes térsé-

gi földtani jelenségnek önálló vagy társ fölismerõje/értékelõje/névadója. 

A majd másfél évtizedes hajdani hivatali és magán együttmunkálkodás-együttgondolkodás okából Baross Gábort, + T. Gecse Évát, +Horváth Istvánt., Mátéfi Tibort 

és Szantner Ferencet látens szerzõ-társaknak tekintem. Munkájuk, fölismeréseik, gondolataik-írásaik, kritikájuk nélkül a térségi bauxittörténet jelentõsen szegényebb 

lenne. 

22 A bauxittörténet felszíni geofizikai fejezetét kezdeményezésemre Rezessy Géza, a térségi (fõleg kõszén)kutatások sok éven át egyik vezetõje foglalta össze jelen ki-

adványban 
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A KUTATÁSI TÉRSÉG FÖLDRAJZI

ELHELYEZKEDÉSE


A "Bicskei öböl" a ma inkább Zsámbéki medencének 
nevezett földrajzi egységgel hozható fedésbe. Alsó-Örs-
puszta, Bajna, Bicske, Csabdi, Csordakút, Epöl, 
Felsõgalla, Gyarmatpuszta, Gyermely, Héreg, Jancsár-
major, Mány, Máriahalom, Mesterberek, Nagy/ német-
egyháza, Óbarok, Somlyóvár, Szár, Szomor, Tarján, Tük-
rös, Ó- és Újbarok, Vázsonypuszta, Zsámbék térsége. 
A sraffozott rész a kõszénbányászat érdekeltségi területe. 
(1. ábra)

A BAUXIT FÖLISMERÉSE 1922 

A terület elsõ földtani térképezõi VITÁLIS33 István, 
(1948) szerint a bányákkal föltárt eocén foltokat sem 
rögzítették. A terra rossát-bauxitot még úgy sem – te-
szem hozzá. A térségi (nagynémetegyházi) bauxitról 
írásban hírt elsõként TELEGDI ROTH Károly (1925) ad az 
1922. évi – kõszénföldtani célú – térképezése nyomán. 
"Eocén védõtakaró hiánya miatt elpusztult bauxittele-
pek roncsait" említi. Telegdi bauxitba vetett hitét min-
den bizonnyal megerõsíti, hogy a Salgó Rt. VII. sz. fúrá-
sa is bauxitot harántolt. Javaslatára és irányításával az 
Anyagkutató Társaság 1924-ben fúrásos és aknázásos 
kutatásba kezd. A kutatás vegyvizsgálati feladatait 
Emszt Kálmán, a Földtani Intézet fõvegyésze végezte el. 
A mintegy 25 kézifúrással kutatott – mind mennyiségét, 
mind minõségét tekintve erõsen túlbecsült – nagyné-
metegyházi44 (majd "Hungária") telepet – Vadász E. köz-
vetítésével – az Aluérc késõbb megvásárolja. Vadász 
1930. évi jelentésében e telep bauxitját bauxit-cement 
gyártására tartja alkalmasnak, s mint ilyenre hívja fel a 
MÁK vezetésének figyelmét. 

AZ 1923-27 ÉVI SALGÓ 
KÕSZÉNKUTATÁSOK 

A Salgó-Tarjáni Kõszénbánya Rt. (Salgó) finanszírozá-
sában Nagynémetegyháza, Csordakút, Vasztély térségé-
ben Vitális I. által (1922) javasolt és vezetett, a nagyné-
metegyházai kõszénmedence fölfedezéséhez vezetõ ku-
tatás folyt.55 A kõszéntelepek fekvõrétegeiben 1927. évi 
írásában bauxitot nem említ. Vadász 1935-ben meg is 
jegyzi: "Föltûnõ, hogy észak felé, a nagynémetegyházi 
területen lemélyült kõszénkutató fúrások egyikében 
sem volt észlelhetõ a bauxit az eocén medenceüledékek 
alatt." VITÁLIS, 1948. több fúrás kapcsán is "általa fölis-
mert" bauxitról szól, s több rétegtani szintben, így a "pa-
leocén" alján is "régi lejtõtömeléket" ír. 

Az eocén rétegeknek jelentõs nagyságú területen való 
kimutatása – elvben – a bauxit meglétének valószínûsé-
gét is jelentõsen növelte. "Jelentõs eocén szénképzõd-

33 a nyomtatott irodalmat nagy-, a kéz/gépiratot normál betûvel jelöltem 

44 A település neve ma Nagyegyháza 

mény és bauxittelep egymással közvetlenül határos el-
terjedésének különösen feltûnõ példája a Bicskétõl 
északnyugatra fekvõ, kelet-nyugati irányban elnyúló 
nagynémetegyházai eocénkorú szénmedence, melynek 
úgy déli, mint északi szélén meg vannak a kiemelkedõ 
dolomit-horsztokon az elpusztult bauxittelep kétségte-
len nyomai." – írja TELEGDI ROTH K. (1927), s folytatja: 
"elõreláthatólag lényegesen szaporodni fog kimutatott 
bauxitvagyonunk a mélyebb területeink felkutatása ál-
tal." Nyilván a gerecsei részekre is gondol. 

ALUÉRC BAUXITKUTATÁS – BÁNYÁSZAT 
1926-1945 

Az Alumíniumérc és Bánya Rt. (Aluérc) érdeklõdni 
kezd a terület iránt. Az elsõ Aluérc "prognózisok" (ún. 
földtani revíziók) készítõi: Taeger H., Kormos T. és Va-
dász E. Bauxit- és kõszénföldtani bejárásaik hamarosan 
szinte az egész gerecsei térségre kiterjednek. Az 1936. 
évi fúrásos kutatások (vezetõje: Kasnyik János bánya-
mérnök) során válik ismertté a vázsonypusztai, illetve az 
újbaroki telep. Ezeket késõbb Benedek Endre bánya-
mérnök irányításával kutatják meg részletesen. A geoló-
gus szakértõ itt is Vadász Elemér. 

Vadász kezdetben, úgy tûnik, nem sokat vár a térségi 
bauxitkutatásoktól: egy 1927. évi jelentésében az Aluérc 
Újbarok-szári "zártkutatmányi köreit" föladhatónak írja, 
egyetlen szári kivételével, de ahhoz sem sok reményt 
fûz. Vadász, Kormos (1927) "Elõterjesztés a hazai bau-
xitelõfordulások rendszeres kutatásáról" c. anyagának 
megfogalmazása szerint ui. "az elsõdleges helyzetû bau-
xit a Magyar Középhegység triász alaphegységére tele-
pül s fedõjében mindig az eocén rétegösszlet foglal he-
lyet. A gyakorlatilag hasznosítható minõségû bauxit 
mindig csak ilyen helyzetû elsõdleges településben ke-
reshetõ. (…) Megállapítást nyert továbbá, hogy egyes 
területeken más földtani helyzetû, eltérõ településû ba-
uxit is található, amely azonban mindig rossz minõségû. 
A földtani vizsgálatokból kitûnt, hogy ezek nem prime-
rek, hanem másodlagos helyzetûek s az elsõdleges bau-
xit anyagából késõbbi földtani idõkben képzõdtek.(…) 
Hangsúlyoznunk kell, hogy eddigi vizsgálataink szerint a 
bauxitkeletkezés a dunántúli alaphegységek egykori fe-
lületein nem volt általános. A tulajdonképpeni alsó eo-
cén szénképzõdés területein /Tatabánya/ hiányzik és 
számos olyan területet fogunk találni, ahol az eocén fe-
dõrétegek jelenléte dacára sincsen bauxit. Az eocén ré-
tegek jelenléte tehát egymagában nem jogosít fel a ba-
uxit jelenlétére is." Még határozottabban fogalmaz Va-
dász 1931-ben. "A thanetibe sorolt eocéneleji széntele-
pek esetében (tatabányai, dorogi, tokodi, pilisi)" a bau-
xit teljes hiányára kell gondolnunk." S hogy félreértés ne 
legyen, késõbb így folytatja: "Az eddigi tapasztalatok 
szerint az eocén-eleji szénképzõdés és bauxit területileg 
kizárják egymást (…). Vagyis a thanétien szénképzõdés 

55 A nagynémetegyházi kõszénmedence késõbb a Magyar Általános Kõszénbányák (MÁK) tulajdonába kerül 
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és a bauxit egy része egyidejû, heteropikus fáciesek." A 
nagynémetegyházi kõszéntelepeket pedig a tatabányai 
kifejlõdéssel rokonítja. Másképp látja JASKO Sándor 
(1943), aki szerint: "Mûre érdemes telepeket északabb-
ra, a Gerecse rögei között megõrizve remélhetünk." Írá-
sa az 1939-40. évi állapotot rögzíti, tehát nem ismerhe-
ti az 1940-42. évi mesterbereki MÁK-kutatások elsõ 
eredményeit. VADÁSZ E. (1930, 1931, 1934) a hazai ba-
uxitokra – e térségre is építõ – nagytektonikai modellt 
alkot, az említett gondolatkört is beépítve. Egy 1935. évi 
följegyzése szerint a tatabányai X. akna 18. szintjébõl a 
széntelep alól hidrargillites bauxit került elõ, s hogy két 
minta igen "jó minõségû". Ez évben Felsõgallától délre, 
az eocén/triász határon is lel a felszínen bauxitot (Va-
dász, 1935). Kasnyiknak egy 1939. évi jelentése alapján 
úgy tûnik, már azidõtt fölmerült a MÁK nagynémetegy-
házi kõszénterülete bauxitra való kutatásának gondola-
ta is. 

Bauxittermelés a térségben 1943 õszén az Aluérc 
Újbarok-vázsonypusztai telepén indult meg s 1944. vé-
gén szûnt meg. Szentes Ferencnek egy 1942. évi – a 
Nógrádvidéki Kõbányák részére készült – a bauxitlehe-
tõségeket vizsgáló szakvéleménye jelzi, hogy a bauxitüz-
letbe új szereplõk is be kívántak lépni. Vadász E. 1945. 
decemberében sürgeti a MÁK-ot, hogy az Aluérccel 
szemben érvényesítse a mesterbereki területen fennálló 
jogi és helyzeti elõnyét. Kutasson s nyisson bányát! 

A kutatások vegy- és ásványvizsgálati igényeit több-
nyire az Aluérc "Kísérleti Laboratóriuma" szolgálta ki. 
Vezetõje Gedeon T. vegyészmérnök. Egy 1943. február 
24-i jelentése (Az Óbarok-vázsonypusztai bauxitok vizs-
gálatáról) alapján tudjuk, hogy a szokásos fõelemeken 
kívül vizsgálták a Cao, MgO, V2O5, P2O5, Cr2O3, MnO2 

tartalmat. Fölhívják a figyelmet a gántihoz képest magas 
TiO2 tartalomra. A Vadász által említett tatabányai min-
tákról azok "hídrargillites" voltát is minden bizonnyal itt 
állapították meg. Az Óbarok-vázsonypusztai bauxitokról 
– az Aluérc megrendelésére – a budapesti Mûszaki
Egyetemen (NÁRAY-SZABÓ István – NEUGEBAUER Jó-
zsef (1944) végzett vizsgálatokat. Ezek szerint "a bauxit 
hidrargillites (ennek ellenére csekély az izzítási vesztesé-
ge"). A Labor megrendelésére Balyi Károly (premontrei 
szerzetes!) négy nagynémetegyházi (Hungária-telep) vö-
rös, illetve lilás bauxit keménységét vizsgálta ingás szk-
lerométerrel. S folyt ekkor dúsítási kísérlet is (Terebesi ?, 
1944), feltehetõen elsõ az országban. 

AZ 1940-43. ÉVI MÁK KÕSZÉNKUTATÁS 

A MÁK 1940-ben a nagy-németegyházi medence mes-
terbereki – kõszénre addig nem kutatott – részén kuta-
tásba kezd. "…fúrásaink (…) a szokottnál is gondosab-
ban történtek"– írja a kutatásokat irányító Vadász E. 
1942. március 16-án. A kutatás során jelentõs bauxitle-
let válik ismertté a Ta/Bi 524, 535, 539 és 553 sz. fúrá-
sok által. Az eredményeket több belsõ jelentésben, s 

publikációban is bemutatja. A kõszén bázisán 6 Mt ba-
uxitot számolt-valószínûsített. 1941. jan. 18-án így ír a 
bauxitról: a "maga egészében megelõzõ korban keletke-
zett anyagából a paleocén öblök partközelén ülepedett 
le, illetve halmozódott föl. A paleocén szénnél 
/Tatabánya-Nagynémetegyháza – Dorog – Tokod/ tehát 
idõsebb s montiumba tehetõ. Szárazföldi-beltavi kelet-
kezésével magyarázható, hogy nem egyenletes kifejlõ-
désû és kiterjedésû" (...) "A bauxit így átrakott /semi-
autochton/ üledék, amelynek szabálytalan elrendezésû 
anyaga eredeti szeszélyes összetételében maradt meg s 
utólagos hatással nem vált egyveretûvé." Fölismeri, s 
bemutatja (1942) a bauxit-szideritesedés jelenségét mo-
csár-ércesedésként értelmezi. Nagy figyelemmel van a 
"huszárzsinór"66 iránt is. A mellékelt térképrészlet 1940-
bõl való. 

A késõbbi kutatási fiaskók jobb megértése érdekében 
kicsit bõvebben kell szólnunk a térségi kutatások sok 
"bajt okozó", sokat vitatott képzõdményérõl, az eocén 
képzõdmények bázisán települõ dolomitbreccsáról. Vé-
leményünk szerint e kérdésben közel sem látott Vadász 
olyan világosan, mint azt az utókor vélelmezi. Egyik írá-
sában (BKL, 1942) a tatabányai szénfeküben lévõ 
"sziderit-ankerit-dolomitrétegeket" "vegyi üledékként" 
említi. S hozzáteszi, hogy – ilyen "a nagynémetegyházai 
medencében, a feküösszlet fekvõ tagozatában dolomit 
alakjában is jelentkezett" az "egyik újabb fúrásban". Ha-
sonlóképpen fogalmaz 1942. augusztus 10-i összefogla-
ló jelentésében: "Az alsó telepösszlet fekvõjében édes-
vízi mészkõ, mészhomok és mészdara, édesvízi dolomit 
(sic! T.Á.), agyag, feldolgozott bauxit, dolomitbreccsa és 
bauxit mutatkozik, melyek alatt mindenütt a triász fõdo-
lomit szolgáltatja a medencealjzatot." A rétegsorok ér-
telmezésébe természetesen erõsen belejátszik, hogy 
bár a fúrásokat többnyire Crälius-berendezéssel mélyí-
tették, mintavétel csak szakaszosan történt s a darabos 
mintákat az iszapból kellett kimosni. A Rapid-fúrások 
szilárd mintát nem biztosítottak, ilyen volt például az 

2. ábra. A MÁK 1940-42. évi kõszénkutatási területe.
(Vadász E. korabeli rajza) 

66 E sajátos - késõbb többször és részletesen vizsgált, de az Eocén Program idejére jórészt elfeledett - képzõdményt egyfajta bauxit-indikátornak kell (utólag!) tekin-

tenünk. 
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524. sz. is, amelynek rétegsora kissé homályos. A leg-
többet idézett "Eocén kérdésekben" (1942) ugyanakkor 
ezt írja: "a paleocén alján jellegzetes szögletes, parti föl-
halmozódás, dolomit- és bauxitbreccsa szabályszerûen 
igazolja a tenger-elõnyomulást". Meg kell jegyezni, hogy 
a tengeri miliõt jelzõ képzõdmények rétegtanilag jóval 
magasabban, csak a kõszéntelepek fölött igazolhatók. A 
tatabányai, említett, dolomitdarabok "vegyi üledéknek" 
említése különösen érthetetlen, ha Vitális (1948) írására 
gondolunk, aki "hegylábi törmeléket", helyi bányász kife-
jezést használva "zebrát" említ. "A magyar bauxit földta-
ni alkata" (VADÁSZ, 1946.) rámutat arra, hogy Mesterbe-
reken "két határozott bauxitréteg van, a "felsõ bauxit 
[…] az alsó-eocénrétegek között foglal helyet". Az 524 
sz. fúrásban lévõ [alsó] réteg pedig "közvetlenül a triász-
dolomiton foglal helyet" – írja. A helyzet bemutatása 
kapcsán az elõfordulás specialitását (mondhatni gerec-
seicumát) adó dolomitbreccsa-képzõdményrõl – amely 
a két szintet jellemzõen elválasztja – érdemben nem 
szól. 

AZ 1945-54 ÉVI (1950-TÕL MASZOBAL) 
BAUXITKUTATÁSOK 

Nyilván a jóvátételi szállítások érdekében – az iparügyi 
miniszter rendeletére – a Földtani Intézet (Jaskó S.) 
1945-ben "bányaföldtani térképezést" végzett a térség-
ben. 1946-ban magyar-szovjet "készlet vegyesbizott-
ság77" vizsgálja e térséget is. Ennek során 7,8 Mt "fúrá-
sokkal kimutatott" és 3 mt "lehetséges" bauxitkészletet 
állapítottak meg, a minõség megadása nélkül. Ajánlatos 
Vadásznak egy mondatára figyelni: "Bauxitkincsünk túl-
zott értékelésével szemben is kívánatos volna az eddigi 
megtévesztõ számadatok helyett egységes, tárgyilagos 
összesítõ értékelés, különösen a fölhasználás tekinteté-
ben, nehogy az olajhoz hasonló kiábrándulásra jus-
sunk." (BKL, 1947) 1950-ben a viszonyok egyfajta kon-
szolidálódása eredményeként létrejött a Magyar-Szovjet 
Bauxit-Alumínium RT. (MASZOBAL), illetve ennek kuta-
tó vállalata a Bauxit Expedíció. Lehet, hogy az említett 
1947. évi írás óvatos hozzáállása jelenik meg abban, 
hogy Alliquander Endrével közösen 1950-ben a Gere-
cse-térségre – már a minõséget is figyelembe véve – 50 
et bauxitot becsül. Igaz, mindössze Vázsonypusztára. A 
mesterbereki bauxitról pedig nem tesznek említést. 
Ugyanezen évben a MASZOBAL – Jaskó szerint – a tér-
ségre 6 Mt "becsült" (a vadászi 6 Mt!) készletet ad meg. 
JASKÓ (1957) 1950. évi állapotot mutató térképén ábrá-
zolja a térségi, köztük a tükrösi, a mesterbereki bauxit-
telepet. Ez utóbbit a vadászi kontúrral 

Ez idõben részletes (1:25.000-nek nevezett) a 
Dorog–Bajna–bajóti térségre is kiterjedõ földtani térké-
pezés folyt. A Magyar Állami Földtani Intézet (MÁFI) ál-
tal "kölcsön adott" Jaskó 1950-53 között, több jelentés-
ben foglalja össze megfigyeléseit. Szentes F. (szintén 
"kölcsön adott" MÁFI geológus) irányításával – az idõ-
közben megalakult Bauxitkutató Expedíció kivitelezés-

ében – kis volumenû fúrásos kutatás is történt, figye-
lemmel a Tatabányai Szénbányák (TSZ) térségi kutatása-
inak eredményeire, illetve érdekeire. Ennek keretében 
ellenõrzõ fúrások (pl. a tektonikusan (!) meddõ Me-3 
szf.) mélyültek a mesterbereki medencében, s a Hungá-
ria telepen. S felderítõ kutatás kezdõdött (ma inkább 
elõkutatásként nevezetnénk) a tükrösi részen. Mindkét 
területen érdemi eredmény nélkül. A "mesterbereki me-
dence központi részére" már csak 3,6 mt bauxitot való-
színûsített az 1953-ról szóló vállalati jelentés). 

Figyelemre méltó Jaskónak – a tudományos vélemé-
nyekre sokáig ható – megfigyelése, miszerint "a 
jóminõségû (Bayer-érc) bauxit a vázsonypusztai telep-
magban helyezkedik el", s hogy "az eredetileg koncent-
rikus lencsékbõl álló bayer és pirogén teleprészek felsõ 
részét az erózió lepusztította." 

A korszak térségi kutatásait JASKÓ S. (1957) ismerte-
ti. A vázsonypusztai mellett említést tesz a mesterbere-
ki, tükrösmajori "még meg nem nyitott" telepekrõl is. Ki-
emelendõ, hogy õ épp' az idõsebb eocén rétegek hiá-
nyában látja okát a tükrösi bauxit "korlátozott" elterje-
désének. Fölhívja a figyelmet a csordakúti eocén keleti, 
Csabdi felé való elvégzõdése ismeretlen voltára. 

A nagyegyházi /Hungária/ telep bauxitját a közvetlen 
ipari minõsítésen túlmutató, mondhatjuk, – a hazai ba-
uxitokon elsõként – genetikai célokat is szolgáló vizsgá-
latnak vetették alá, Jaskó Sándor kijelölése szerint. A mi-
nõsítõ vizsgálatok az Aluérctõl "örökölt" intézmények-
ben (Budapesti Vegyigyár, veszprémi labor ("Nagyné") 
készültek. A speciális vizsgálatok a veszprémi NEVIKI-
ben, a Bp-i Mûszaki Egyetemen (Bidló G.), a MÁFI-ban 
(Földvári Ané), az ELTE Ásványtani Tanszékén (Kiss J.) 
készültek. Eredményeiket Jaskó foglalja össze jelenté-
sekben, illetve említett cikkében. A MASZOBAL ajkai la-
boratóriumában készült mikromineralógiai vizsgálatok 
(Nagyné) szerint a Ti-tartalom fõleg ilmenithez és rész-
ben rutilhoz kapcsolódik. Kiss J. mikromineralógiai vizs-
gálatai (1953) "bázisos és savanyú magmás eredetre" 
utalnak, míg Gánt esetében kristályos pala átalakulási 
termékének tekinti a forráskõzetet. Ekkor születik meg a 
jellegzetesen magyar vizsgálati irányzatnak tekintett 
bauxit-mikromineralógia. 

E kor speciális összefoglalásának tekinthetõ 
BÁRDOSSY Gy. 1958-ban lezárt, 1961-ben megjelent "A 
magyar bauxit geokémiai vizsgálata" c. mûve is. A ma-
gyar bauxittörténetben elõször, statisztikailag értékeli 
az összes magyarországi, így e térségi bauxitelemzési 
adatokat is. Az összes ún. fõelemre kiterjedõ értékelésé-
bõl itt s most csak a titánra vonatkozót említem jelzett 
"mássága" miatt. A többi magyarországi bauxittal ellen-
tétben a TiO2 inkább az Fe2O3-mal, mint az Al2O3-
értékekkel korrelál. Ennek magyarázatát másodlagos fo-
lyamatokban, a TiO2-nek fõleg az ilmenithez való kö-
töttségében látja. Nyolc itteni minta ásványos összeté-
telét is közli Náray-Szabó (1944), illetve Bidló G. (Jaskó 
S. jelentéséhez kapcsolódó) vizsgálatai alapján. 

77 magyar tagjai: Telegdi Roth K. és Vadász E. 
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AZ 1950-1972. ÉVI KÕSZÉNKUTATÁSOK 

Kõszénkutatási célú földtani térképezésérõl beszá-
molva SÓLYOM F. (1950) "szárazföldi vörös agyag és ba-
uxit" képzõdményeket említ, azokat az "eocén parti üle-
dékek" közt sorolva. A Tatabányai Szénbányák irányítá-
sával folyt (mai nomenklaturával: elõfázisú) kutatása so-
rán egyetlen fúrás, a Csordakút térségében mélyült Ta-
822 sz. mutatott ki bauxitot, 7 m-t meghaladó vastag-
sággal, jó minõséggel. 

Nagyon érdekes Andronov szovjet bauxitszakértõ je-
lentése (1955), mely e térséggel is foglalkozik. Az eocén-
nel fedett részek bauxit-kutatásra való érdemlegességét 
hangsúlyozza, majd ezt írja: "kötelezni kell a szénipari 
vállalatokat, hogy a kutatófúrásokat ne csak a szénig, 
hanem a triász-dolomitig mélyítsék le." Nem tudjuk, 
önálló gondolata volt-e, vagy "súgtak" neki. Jelentése 
aligha nem jutott el a földtan vezetõ szerveihez. Intése 
ellenére a nagyegyházi elõzetes fázisú kõszénkutatás 
(1958-60) során a fúrások a kõszénfeküt szinte kivétel 
nélkül teljesszelvényû móddal fúrták. A részletes fázis 
során sem teljesült a komplex kutatás iránti igény, pedig 
a kutatásnak deklarált mellékcélja a bauxit volt. A fázis-
záró jelentés (Némedi Varga Z. et al., 1965) megállapít-
ja, hogy a kutatás bauxitra nem volt eredményes. 

A kõszénkutatások tehát nem erõsítették, nem erõsít-
hették meg a MÁK-fúrások adatait, s Vadász 6 Mt-s 
becslését. Hasonlóképpen a csordakúti területen is tel-
jesszelvénnyel végzett felderítõ-részletes fázisú kutatá-
sok sem erõsítették a térségi bauxitperspektívákba ve-
tett hitet. A Tatabányai Szénbányák szakembereinek 
"bauxittudatát" jelzi Landesz I. 1961-ben készült kézira-
tos térképe, amely a tatabányai (!) és a nagyegyházi me-
dence bauxitindikációit ábrázolja (Jaskó és Sólyom tér-
képének fölhasználásával). 

A csordakúti eocén képzõdmények keleti elvégzõdé-
sét keresõ – 1962. évi szeizmikus mérésekkel erõsített – 
1964. évben kezdõdõ Csordakút K – Csabdi felderítõ ku-
tatás a területrész kõszénre produktív (s egyben a geo-
fizikai mérések hatékony) voltát mutatta ki. Bauxitot 
nem jelzett. A kõszéneredmények hatására a Központi 
Földtani Hivatal ez évben létrehozta az ún. Mányi 
Bizottságot88, amely sok éven át a térségi kutatások ko-
ordinálója lett. Landesz I, Juhász I. térségi felderítõ kõ-
szénkutatási tervet készített. Mely alapján több éven át 
a tágabb térségben fokozatosan intenzívebbé váló 
MÁFI-ELGI (mai nomenklatúrával elõfázisú) kõszénkuta-
tás folyt. A kutatások Földtani Intézeti (MÁFI) irányítója 
Gidai L., a Geofizikai Intézeté (ELGI) Szabadváry L., az 
idõszak végén Rezessy Géza volt. A kutatások a csabdi 
térség bauxitra produktív voltát (Cs-12. szf.), ugyanak-
kor a nagy mélységet is mutatta. 

A hatvanas/hetvenes évek fordulóján a nagyegyházi 
medencére vonatkozó kõszénbányászati elgondolások 
ismét a felszínre kerültek. A Tatabányai Szénbányák 
1970. évi nagyegyházi "Beruházási javaslata" (készítõ: 

Bányaterv) – vízföldtani megfontolások miatt – csak a 
fölsõ telep lefejtésével számol. 

1971-es fordulópont 
Az 1971-es esztendõ fordulópont a térség földtani ku-

tatásának-megismerésének történetében. A térségi ba-
uxitleletek hatására 1971-ben – de még az N-50 szf. ba-
uxitlelete elõtt – térségi komplex kutatási programot ké-
szített Gidai L. (MÁFI) "ÉK-Dunántúl (…) kõszén- és ba-
uxit-kutatási programja címmel. Megkezdõdik a Mány-K 
– Zsámbék terület elõzetes fázisú kõszénkutatása is. A
remény azonban Sas Endre (1972) megfogalmazása sze-
rint (is) "igen korlátozottnak látszik." A mányi Má-33 sz. 
fúrás azonban márciusban "18-20 m vastag, már triász 
alaphegységnek vélt dolomitszakasz átharántolása után 
kõszenes eocént harántolt." (Tóth I. 1971). A hír fölboly-
dítja a szakmai közvéleményt. Fölmerült a lehetõsége 
annak, hogy jelentõs nagyságú területek dolomit-
breccsával fedettek, ennek nyersanyagkutatási követ-
kezményeivel. Feltehetõen ezzel van összefüggésben, 
hogy a nagyegyházi bánya generáltervezõje (az Aluterv) 
júniusi tervtanulmányában jelezte, miszerint 6 Mt (ismét 
a vadászi 6 Mt, teszem hozzá!) bauxit várható a kõszén-
telepek fekvõjében. Rámutat a tanulmány99 arra is, a 
nagyegyházi kõszénfekvõ képzõdményeinek vízföldtani 
"viselkedése" nem illik a középhegységi "trendbe". S a 
terület bauxit- s vízföldtani ellenõrzõ kutatását javasol-
ta. E javaslat hatására – az Országos Ásványvagyon Bi-
zottság jóváhagyásával, a NIM utasítására mélyült le – 
többek között – a nagyegyházi N-50 sz. fúrás is. E fúrás 
1971. év végén 34 m "törmelékes" dolomitanyag alatt 
mintegy 10 m kiváló minõségû bauxitot harántolt. A fú-
rás lényegében igazolta az 1940-42. évi MÁK-kutatás 
bauxitadatait. 

AZ 1961-72. ÉVI BAUXITKUTATÁSOK 

A Bauxitkutató Vállalat 1961-tõl ismét foglalkozik a te-
rülettel. Minisztériumi utasításra elkészül az alumínium-
ipar elsõ átfogó nyersanyag-prognózisa (Károly Gyula, 
et al.). A szöveges értékelésben a nagyegyházi medence 
"mélyén eocén rétegek alatt" bauxitot említenek, hivat-
kozás nélkül, de a MÁK-fúrások adataira építve. Hang-
súlyozzák a kutatások fontosságát. A MASZOBAL-kor 
megítéléséhez képest érdemi "remény-növekedés" nem 
történt. 1963-ig a bauxitvizsgálatok a Budapesti Vegyi 
Laborban, az Alutervben, a budapesti, illetve a veszpré-
mi Mûszaki Egyetemen történtek, ez után a BKV Labora-
tóriumában (l. Dudich E. írását!). 

Több mint 10 évi térségi (bauxit)kutatási csönd után 
az alumíniumipar 1965-66-ban külfejtéses bauxittelepek 
megismerésére felderítõ kutatást indít Nagyegyháza és 
Óbarok térségében. Csak a csordakúti Me-12 szf. harán-
tolt érdemi bauxitot. (Késõbb ennek körzetében vált 
ismertté a le is termelt Csordakút I. sz. telep). A nagyegy-

88 A Bizottság alumíniumipari tagjai az Eocén Program idõszakától a mindenkori Magyar Alumíniumipari Tröszti fõgeológusok, rendre: Bárdossy Gy., Balkay B., Vizy 

Béla. 

99 A tanulmányt föllelnem nem sikerült, de annak valahai létét SOLYMOS A., 1976; KAPOLYI L., 1978, illetve Vizy B., 1983. egybehangzó hivatkozásai tanúsítják. A 

vonatkozó rész szerzõjeként minden bizonnyal Balkay Bálintot kell tekinteni. 
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házi medence kevésbé mély (de kõszéntelepen kívüli!) ré-
szeire is kiterjedõ kutatás nem hozott érdemi eredményt. 

A BKV 1966. évrõl szóló jelentése e két év kutatásáról 
meg is állapítja: "sem a Nagyegyházi-medencében, sem 
az 1966-ban a BKV által megkutatott "mesterbereki" te-
rületen jelentõs bauxit elõfordulás felkutatása további-
akban nem várható". Erre a megállapításra KAPOLYI 
László (1978) írása is hivatkozik, kiemelve, hogy "meg-
dõlt" a BKV prognózisa. Néhány tényre azonban föl kell 
hívni a figyelmet. A Gerecse-térség – az Eocén Program 
idõszakától eltekintve – nem tartozott az alumíniumipar 
által kiemelt fontosságúnak ítéltek közé. Messze volt a 
saját bányák miatt is viszonylag jól ismert területektõl. 
De szorító szükség sem volt a szénbányászat érdekelt-
ségébe tartozó terület bauxitföldtani megismerésére. 
Nem utolsó sorban a viszonylag sûrû hálózatot eredmé-
nyezõ kõszénkutatás bauxit szempontból teljesen ered-
ménytelennek mutatkozott. Ez a negatív kép jelent meg 
BARNABÁS Kálmán (1966) akkori alutröszti fõgeológus-
nak a bauxit-elõfordulásainkat bemutató dolgozatában 
is. Egyedüli, aki azidõtt másként ítéli meg a területet: 
Szentes Ferenc. a tatabányai 1: 200e lap földtani Ma-
gyarázójában (1968) ui. megjegyzi: "Jelentõsebb bauxit-
vagyon rejtõzik a Nagyegyháza környékén feltárt 
alsóeocén kõszéntelepes rétegsor feküjében". Ez idõ-
szak térségi anyagvizsgálati megismerései kapcsán 
Gecse É. "Nagyegyháza – Óbarok környéki bauxitterület 
ásvány- és kõzettani vizsgálatát" (szakdolgozat, 1969. 
ELTE) említem Bauxitból korábban nem ismert ásványt 
(pszeudobrookit) mutatott ki. (MÁFI 1982. évi jelentés). 

1971. év végén, 1972. elején (tehát az N-50 szf. bau-
xitja ismeretében és hatására) a BKV (Szantner Ferenc, 
Szabó Elemér et al.) iparági belsõ jelentésben újraérté-
keli a Csordakút – Mány térség bauxitföldtani perspektí-
váit. Szerzõk és munkatársaik (Egerszegi Pál, T. Gecse 
Éva, Hõriszt György, Szekér Zoltán és Siklósi Lajosné) 
számos korábbi, mintaraktárban õrzött fúrás anyagát 
megvizsgálták. Ennek során több, bauxitra meddõnek 
minõsített fúrásról mutatták ki azok produktív voltát. A 
területet bauxitra perspektívikusnak ítélik – beleértve a 
mesterberekit is. 

A Szantner-Szabó-féle átértékelés, illetve a kutatás 
1972. évi újraindulása kapcsán – a bauxit-genetikai vi-
szonyok tisztázása segítésére – Gecse É. megvizsgálta a 
Tü-12 szf. bauxitját. A vegyi-, szöveti-, mikrominerógiai 
vizsgálatok alapján a nagyegyházival való rokonságot ál-
lapította meg. A dolomittörmelék alatti szakasz bauxit-
jában a 6-8 mm vastagságot is elérõ repedéskitöltéseket 
lelt. Ezek saját mikroszkópi, illetve Siklósi Lné DTA vizs-
gálatai két újabb, a magyarországi bauxitokban koráb-
ban nem ismert szulfátásvány létét sejttették. A BKV 
megrendelésére az Alutervben végzett röntgendiffrak-
tométeres- (BÁRDOSSY Gy., DÓZSA Lné, KENYERES 
Jné), illetve pásztázó elektromikroszondás vizsgálatok 
(Csordás Tóth A. és Antal Ané) a sejtést igazolták, az 
metabasaluminitnek, illetve bassanitnak bizonyultak 

(Bárdossy Gy., Dózsa Lné, Gecse É, Kenyeres Jné, Sikló-
si Lné, 1979). 

1972-ben az alumíniumipar kutatási keretébõl a BKV 
"Nagyegyháza – Csordakút – Somlyóvár reménybeli ba-
uxitterület" kutatási programja (Knauer József, Nyerges 
Lajos, R. Szabó István, 1972) alapján megindult a fúrá-
sos felderítõ bauxitkutatás. A kutatás Csordakúton kez-
dõdött, de a kõszénbányászati érdekek miatt (miniszte-
ri utasításra) megszakadt és áttevõdött Nagyegyházára. 
Itt a kutatás egy É-D-i és egy K-Ny-i szelvény mentén 
kezdõdött, az N-50 szf-sal mint "központtal". Már az el-
sõ fúrások jelezték az N-50 szf. bauxitja viszonylag nagy 
területi meglétét. De azt is, hogy az Ta-553, N-50, Me-
35. sz. fúrásban megismert vastag, jó minõségû bauxit
nem várható az egész kõszénnel fedett medencében. 
A kutatások helyi vezetõje Vörös Zoltán geológus, majd 
Popity József geológusmérnök volt. 

A MAT és a TSZ ez évben megállapodott, hogy "a kuta-
tások eredményessége esetén a bauxit kitermelését a Ta-
tabányai Szénbányák végzi". 1972. augusztusában Vizy B. 
(akkor fõhidrogeológus) egy MAT belsõ anyagban rámu-
tatott, hogy a térségi (tervezett) víztelenítés a budai hév-
forrásokra is kedvezõtlen hatást fog gyakorolni. Az alumí-
niumipar 1973-tól a térségi kutatásokban – más bauxitte-
rületek sürgetõ igényei miatt – nem kívánt részt venni. 

AZ 1973-871100 ÉVEK KOMPLEX KUTATÁSAI, 
"EOCÉN PROGRAM" 

Az elõzõ évi igen kedvezõ bauxitkutatási eredmények-
re (is) építve született meg 1973-ban – a Tatabányai 
Szénbányák fölkérésére – Végh Sándorné és Nemecz Er-
nõ professzorok által jegyzett "Elõzetes szakvélemény a 
Nagyegyháza – Csordakút és Mány kutatási területek-
rõl". A tanulmány a "teljes" Gerecse-DK területre 50 Mt 
bauxitot, ebbõl Nagyegyháza tágabb térségére 25 Mt-t, 
ebbõl 12 Mt-t Nagyegyháza Ny-ra prognosztizált. Telep-
tani elgondolásaik szerint "A bauxittelepek [a dolomit-
törmelékes] összletben helyezkednek el. A régebbi fel-
fogást, amely szerint a bauxit az alaphegység töbreit ki-
töltõ apró lencsék (…) formájában helyezkedik el, el kell 
vetnünk." Az áthalmozott dolomitösszletrõl – többek 
között – így írtak: "az vagy annak egy része "a kötött 
breccsákban és konglomerátumokban is megtalálható 
Nummulitesek alapján tengeri lerakódású, abráziós üle-
déknek" minõsül. 1973-ban grandiózus bányászati ter-
vek születtek: "A szén és bauxit együttes jelenléte indo-
kolttá teheti, hogy a szénre telepített erõmû gõz- és vil-
lamosenergiájának felhasználásával zárt energo-tech-
nológiai rendszerben a kitermelt bauxitot helyben tim-
földdé és alumíniummá dolgozzák fel." (Az V. ötéves terv 
alapozásához 1973. szept.). 

A KFH a Magyarhoni Földtani Társulat keretében Végh 
Sné vezetésével Munkabizottságot1111 hozott létre az át-
halmozott dolomitösszlet vizsgálatára. A KFH megbízá-

1100 Az 1987-es határt a nagyegyházi részletes fázisú bauxitkutatás befejezõdése, a zárójelentés elkészülte (1986), de még inkább az 1987. év eleji hatalmas (nagyegy-

házi) vízbetörés, s következményeként az Eocén Programnak lényegében véget vetõ állami döntések indokolják. 

1111 A BKV-t T. Gecse É. képviselte. A késõbbiekben évenként készült jelentések egyikébe-másikába rajta kívül a bauxitkutatás részérõl Tóth Á., illetve Hõriszt Gy. és 

Szantner F. is "bedolgozott". 
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sára Buda T., Knauer J., Sóki Imre szerkesztésében a ko-
rábbi fúrásokat rendszerezõ-értékelõ jelentés készült. 
Az ELGI az "alsó eocén kõszéntelep alatti törmelékes 
dolomitszint" vizsgálatára – Szabadváry L, Szénás 
György (1973) tervei alapján – méréseket végzett, amely 
az "eddig uralkodó refrakciós módszer mellett a feladat 
megoldására szeizmikus reflexiós módszert" is alkalma-
zott. A térségi kutatások hatására új lendületet kaptak a 
földtani térképezési munkák (MÁFI/Dorogi Szénbányák 
Tervezõ Iroda: Gyarmati István. és Muntyán István) is. 

1973-tól a kõszén- és bauxitkutatások alapvetõen 
egységesen, a KFH földtani kutatási keretébõl történtek, 
lényegben azonos minõségi követelmények mellett. 
A kutatások bauxitföldtani vonatkozásait ez évtõl ös-
szevontan (nem iparáganként) mutatom be. Nagyegyhá-
zán, Csordakúton és Mányon ezekben az években kis 
megszakításokkal gyakorlatilag folyamatos volt a geofi-
zikai mérésekkel megtámogatott fúrásos kutatás. A ku-
tatásokat az "Mányi Bizottság" irányította. A Bizottság, 
az alumíniumipar és a KFH segítésére hozták létre az ún. 
Mányi Csoportot1122. A BKV szervezetében – közvetlen 
fõgeológusi irányítás alatt – mûködött egység feladata 
volt a térségi kutatási tevékenységek bauxitföldtani el-
lenõrzése, az eredmények értékelése, információszol-
gáltatás. 

A kõszénbányanyitási tervek segítését célozták az 
ELGI-nek a "dolomittörmelékes összlet" jobb megisme-
rését célzó nagyegyházi szeizmikus mérései. A "végleges 
értelmezést" azonban "nem adják meg, megvárják a fú-
rások földtani feldolgozását." (Ráner Géza, 1974) 

A kedvezõ kutatási eredmények hatására 1973-ban 
ipari miniszteri utasítás kötelezte alumíniumipart a Bau-
xitkutató Vállalatnak a térségben való tartására. Az Eo-
cén Program "elõszeleként" központi, a Tatabányai 
Szénbányákhoz delegált pénzbõl (tehát nem MAT-
keretbõl) a BKV által lemélyített Me-jelû fúrások az 
1972. éviekhez hasonló, jó eredményeket hoztak. De a 
kutatások egyértelmûvé tették azt is, hogy még a nagy-
egyházi medencében sem lehet azonos bauxitföldtani-
prognosztikai viszonyokkal számolni. 

Magyar-Szovjet Timföld-Alumínium Egyezmény szorí-
tó bauxitigénye, a kedvezõ eredmények, kõszénbánya 
nyitási kényszer egymásra hatása eredményeként hatá-
rozat született a BKV fúrógépparkja korszerûsítésére. 
Ennek gyors, igen eredményes végrehajtása következté-
ben ugrásszerûen megnõtt a kõszénfekü képzõdmények 
magkihozatala. Ez pedig lehetõvé és egyben elodázha-
tatlanná tette a bauxitok települési viszonyairól szüle-
tett vélemények-információk (bauxitszintek, dolomit-
breccsa stb.) újragondolását (Tóth Á., 1974). Ezt követ-
te egy másik iparági tanulmány (Tóth Á., T. Gecse É., 
Hõriszt Gy., Szantner F., 1974), amely kifejti: "1./ A fõ 
bauxitszint fölött lévõ un. dolomittörmelékes rétegcso-

port kõzetkifejlõdése viszonylag jól ismert /egyértel-
mûen törmelékes-üledékes genezisû, változóan, és átla-
gosan közepesen kötött/, típusai ma már jól identifikál-
hatók. 2./ A fõ bauxitszint alatti, biztosan szálban álló 
triászig terjedõ dolomit anyagú szakasz jellemzése elsõ-
sorban fúrástechnológiai okokból ma még sok bizonyta-
lansággal terhelt. Nem zárható ki az sem, hogy ennek 
egy része szálban álló /ezt látszik igazolni, hogy az egy-
értelmûen jó magkihozatalú fúrásokban a bauxit alatti 
törmelék vagy semmi /Me-56 sz./ vagy minimális vastag-
ságú /Me-57 sz., -55 sz. fúrás/, az ezekben a szakaszok-
ban harántolt vörös agyag, bauxitos agyag litoklázis-
kitöltésként is értelmezhetõ. Erre enged következtetni 
az egyértelmûen szálbanálló Me-55 sz. fúrás dolomitjá-
ban mind a fúrás, mind a geofizikai vizsgálat mutatott ki 
bauxitos agyagot. Fentieknek fõleg a vízföldtani értéke-
lésénél az esetleges vizsgálatok kérdésénél van jelentõ-
sége, így az ilyen lehetséges értelmezésre is szükséges-
nek láttuk a figyelmet fölhívni. 3./ Az eddig megismert 
vízföldtani adatok alapján megállapítható, hogy a nagy-
egyházi terület dolomittörmelékes összlete sem a bau-
xit felett, sem [az] alatt nem mondható egyértelmûen 
vízzárónak." Részletes vizsgálat alá lett véve (Tóth Á. 
"makroszkópos", Nyerges L. karotázs és T. Gecse É. vé-
konycsiszolati) a kiváló magkihozatalú Me-61/a sz. fúrás 
mészkõ-dedolomit1133 feküanyaga. 

A kiterjesztett minõsítõ vizsgálatok alapján már 1973. 
év elején ismertté vált, hogy az Al2O3: SiO2 arány (mo-
dulus) alapján kitûnõ minõségû nagyegyházi érc kb. 6% 
CaO-t és 3% MgO-t tartalmaz, azaz az akkori technoló-
giával gazdaságosan feldolgozhatatlan. Ez év közepén 

T. Gecse fölismerte, s jelezte, hogy az azévi, É-D-i
szelvény mentén telepített fúrások némelyikének bau-
xitanyagán szabad szemmel észlelhetõ kõzetjellegek (el-
színtelenedés, foltosság stb.) epigén átalakulásokat je-
leznek. Ezen átalakulási foltok közepén pedig – vé-
konycsiszolatos vizsgálatai alapján – gyökérkorhadás-
hoz köthetõ vegyi- (szferikus karbonátos, szideritnek 
valószínûsített) – kiválásokat észlelt. Vélekedését a DTA 
vizsgálatok (Siklósi Lné), illetve Rtg-vizsgálatok (Aluerv, 
ELTE) igazolták. Részletes, a fúrásminták közel felét föl-
ölelõ vizsgálatok kezdõdtek. Ezek eredményeirõl az ész-
lelés timföld-technológiai vonatkozásaira való tekintet-
tel nagyszámú értékelés készült az évek során. 1973-
ban kezdõdött meg a nagyszámú bauxitmintára kiterje-
dõ mikromineralógiai vizsgálat (T. Gecse É.). 

A térségi bányanyitási elgondolások földtani 
ismereti/perspektivitási megítélésbeli "másságai" az ál-
lamigazgatás magas szféráiban is hullámokat vetettek. 
Ezek bemutatása nem lehet célunk. De, jelezni kell, már 
csak azért is, mert feszült-bizalmatlan légkört eredmé-
nyeztek még a szûkebb szakmai körökben is. 1974. év-
ben a Mányi Bizottság létrehozta az ún. Mányi Koordi-

1122 Vezetõje: Tóth Álmos, majd Baross Gábor. További geológus tagjai: Mátéfi Tibor s Popity József. 

1133 Dedolomitodás: a jelenség felismerésének most bõvebben ki nem fejthetõ bauxitprognosztikai, -kutatási, sõt fúrásköltség vonzatai is voltak. Az 1965-ben mélyült 

Me-17 szf. fekvõ mészköve ui. akkor szinemúrinak lett minõsítve. 1972-ben T. Gecse É. megállapítja a kõzet nem liász, hanem sajátos triász voltát. 1976-ban Tóth Á. 

"dedolomitnak" nevezi e kalcimataszómatózis révén keletkezett kõzetet. A dedolomit-megismerés a maga lezá-ratlansága és ellentmondásossága ellenére is a kutatást 

segítette, s hamarosan polgárjogot nyert. Nem tartozik szorosan jelen íráshoz, de talán nem érdektelen megemlíteni, hogy annak idején (publikálva 1981) magmás (? 

a-kréta) hatást valószínûsítettünk. Azóta pedig a Mány-K területen "magnettitelérek", lamprofir-benyomulás (Má-226 szf.) vált ismertté. Talán bennük kereshetjük az 

átalakulás okozóját. 
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nációs Bizottságot. A Bizottság tagja lett Végh Sné pro-
fesszor s a BKV fõgeológusa Szantner F. is. 

1974-ben az ELGI – a "dolomittörmelékes összlet" al-
só határának megvonását célzó – szeizmikus méréseket 
kezdett (Nyitrai Tibor, 1975) a nagyegyházi medencé-
ben. Ezek azonban nem szolgáltattak meggyõzõ adato-
kat. Azért se, mint arra a jelentés rámutat, a "a BKV geo-
lógusainak" és az MFT Munkabizottsága "más tagjainak" 
véleménye eltér s mert a "szeizmikus mérések a karotázs 
mérésekhez hasonlóan a fizikai paraméterek szerint ta-
gol." 

A nagyegyházi medence Ny-i, ún A/1/a medencerésze 
bauxitföldtani viszonyairól szóló – a KFH számára ké-
szült – "Információs jelentésben" (1974) jelennek meg 
elõször "hivatalos" formában is a fent említett "új meg-
állapítások" (E rész szerzõje: Tóth Á.). Ezek között: 1./ a 

van. S határozottan rámutat a bauxit magas sziderit- és 
crandallit tartalmára is. 

1975-ben T. Gecse É. és Mindszenty Andrea az MFT 
elõadóülésén a magyarországi bauxitokból alig ismert 
crandallit ásványtani-szöveti sajátságait ismertetik 
Halimba, Iharkút (Mindszenty A.), Nagyegyháza1155

(Gecse É.) bauxitterületérõl. A MAT bányafejlesztési ter-
veiben (1986-tól kezdõdõen, növekvõ mennyiséggel) 
számol a nagyegyházi terület "igen jó minõségû" bauxit-
jának kitermelésével. A MAT mindazonáltal a terület víz-
veszélyessége ismeretét nem tartja megfelelõ mértékû-
nek. Ez idõben a MAT-ban bányászati koncepcióváltás 
is történt, mely szerint: "A MAT bányászati szakembere-
inek véleménye alapján a nagyegyházi bauxitfeltáráso-
kat és termelést a MAT-nak kell megvalósítani s irányí-
tani, mivel ezen bauxittermelés szerves részét képezi a 

fõ bauxitszint fedõje "fanglomerátum", bauxitgazdálkodásnak, tehát szük-

A szerzõ a hetvenes évek közepén egy 
bizottsági bejáráson 

s hogy igen valószínû, miszerint az ún. 
fõ bauxitszint általában a triász aljza-
ton1144 települ. Természetesen nem zár-
ható ki bizonyos karsztos-eróziós fo-
lyamatokkal kapcsolatos, a bauxit lera-
kódást megelõzõ, de a fedõ breccsától 
mindenképpen elkülönülõ ciklushoz 
tartozó törmelékképzõdés. 2./ A fõ 
szint telepei (ekkor még többes szám-
ban!) Ny-i oldalról ún. preformáló tek-
tonika által határoltak. A jelentés (e 
rész szerzõje: Hõriszt Gy.) egyértelmû-
en állást foglalt amellett, hogy a BKV 

ségszerûen kiegészíti mennyiségileg 
és minõségileg az egyéb hazai bauxit-
vagyont és így csakis a MAT kereté-
ben képzelhetõ el koordináltan (…) a 
nagyegyházi bauxittermelés megindí-
tása és lebonyolítása." 

Ez évben jelenik meg elõször 
nyomtatásban is, miszerint a nagy-
egyházi telep fedõjében lévõ karbo-
nátos kõzettörmelék-tömeg "prolu-
viális fanglomerátum-breccsának" te-
kintendõ. (TÓTH Á., 1975). De a gon-
dolat is, hogy a fõ bauxitszint, a 

nem tartja egyértelmûen vízzárónak az 
ún. áthalmozott dolomittörmelékes összletet. A jelentés 
anyagvizsgálati fejezetének vonatkozó része (T. Gecse 
É.) rámutat arra – a terepi megfigyelések megerõsítése-
ként (is) – hogy a dolomit-fanglomerátum minták kötõ-
anyaga õsmaradványt nem tartalmaz. A korábban (Me-
17 szf.), de az 1973. utáni idõszakban is harántolt (pl. 
Me-61. szf) sajátos, szinemuri mészkõnek vélt kõzetek-
rõl megállapítja azok nem júra, hanem triász korú voltát. 
S úgy vélekedik, hogy a sajátos "mészkõ" "a dolomit ro-
vására epigenetikusan képzõdött". "A nagyegyházi me-
dence fõ bauxitszintjének fedõjében lévõ fanglomerá-
tum-breccsa rövid jellemzése" címû BKV tanulmány 
(Tóth Á.) fentiek tisztultabb és jobban alátámasztott ki-
fejtése. A kutatási eredményekrõl több szénbányászati 
szempontú értékelés is született (Sóki Imre, 1973, 
1974/a/b, 1975a/b; Sólyom F., 1973) 

Az 1975. évi nagyegyházi elõzetes kutatás a déli nagy 
és az északi kisebb teleprész egységét eredményezte. A 
MAT-vezetés számára májusban készült nagyegyházi 
ún. "Szennyezõ jelentés" az addig ismert magyarországi 
telepekétõl alapvetõen eltérõ földtani viszonyok rövid 
bemutatásán túl elsõsorban a timföldtechnológiai fel-
dolgozást zavaró tényezõket mutatja be. A jelentés 
hangsúlyozza: annak ellenére, hogy a kutatás elõzetes 
fázisban van, nagyszámú és megbízható vizsgálati adat 

fedõbreccsa összlet (tehát a feküben 
esetleg lévõ breccsa nem!) és a fölsõ bauxitszint "egy-
mással szoros fejlõdési-genetikai kapcsolatban lévõ, 
bauxitos üledékkomplexum". E gondolatkör jegyében, 
elõször nagyobb hazai szakmai nyilvánosság elõtt 
(1975. õszén, az MFT Tatabányai Vándorgyûlésén) nyer-
tek bemutatást (Szantner F., ill. Tóth Á. által) a nagyegy-
házi medence bauxitföldtani viszonyai. Alapvetõen 
másképp látta ue. konferencián VÉGHNÉ NEUBRANDT 
Erzsébet, FÁYNÉ TÁTRAY Magdolna, MENSÁROS Péter, 
BALÁSHÁZY László a "breccsa-kérdést, illetve a bauxi-
tok településének mikéntjét (publ. 1978). Véleményük 
lényege, hogy az ún. fõtelepet a törmelékösszlet kõzet-
tanilag két eltérõ része határfelületére helyezik. Ez év 
elején ismerteti széles szakmai közönség elõtt T. Gecse 
É., Tóth Á. a "szinemuri mészkõ" dedolomit voltára vo-
natkozó vizsgálataik elsõ eredményeit (publ. 1981). 

A nagyegyházi elõzetes fázisú bauxitkutatás – a 
Szantner F. (1976) készítette "ikertermékes bányához" 
kapcsolódó bauxitvagyon vizsgálat, illetve Tóth Á. et al, 
Operatív munkaterv (1976) alapján – folytatódik. 
Solymos Mihály azévi tanulmányában a szén/bauxit 
együttfejtés technikai lehetõségeit vizsgálja. S ebben 
egyértelmûen visszaigazolja az alumíniumipar szakem-
berei aggodalmainak ismeretét a vízföldtani problémá-
kat illetõen. 1976. májusában a TSZ kutatóházában – a 

1144 Vadász E. korabeli anyagait késõbb részletesen tanulmányozva, azt kell mondani, hogy az "alsó" bauxitot õ is a triász dolomitra "tette". 

1155 A bejelentés idõpontjában a nevezett ásvány vékonycsiszolati valószínûsítése, más bauxit szöveti alkotókhoz való viszonyának tisztázása elsõsorban a nagyegy-

házi minták esetében - új tudományos eredménynek volt tekinthetõ. E tényt jelzi, hogy Bárdossy GY., 1977 Karsztbauxitok c. monográfiájában Gecse Éva, 1975. szó-

beli közlésére hivatkozik a crandallit ásvány bemutatásakor. 
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nagyegyházi elõzetes jelentés elõkészítéseként – meg-
beszélésre került sor a szervezõ TSz (Gerber P.), a KFH 
szakértõje (dr. Végh Sné) és a BKV szakemberei (Tóth Á., 
T. Gecse É.) között az "áthalmozott dolomit" alsó hatá-
rának egyeztetésére. 

Az elõzetes fázisú bauxitkutatást lezáró jelentés 
(1976) bauxitföldtani része (szerk. Szantner F.) megerõ-
sítette a bauxitok települési helyzetét, tektonikai prefor-
máltságát (bauxit fõtengelyek) illetõen kialakított koráb-
bi képet és nomenklatúrát (Tóth Á.). Értékeléseinkhez 
készített, az eocén-aljzatot mutató "féregszem" térké-
pek (Tóth Á.), illetve õsföldrajz-érzékeny ún. "függesz-
tett térképek" (Tóth Á., Baross G.) újabb ismereteket-
megfontolásokat is hoztak. Például hogy három oldalról 
egyértelmûen zártnak tekinthetõ medencérõl van szó. A 
negyedik, a déli oldal tektonikusan lemetszett. E hatal-
mas szerkezeti vonal folytatása határolja a mányi, sõt a 
pilisi eocén kõszénterületet is. A fanglomerátum a 
karsztos medence legmélyebb részeire korlátozódik, a 
bauxittelepek ezek elterjedési mezején jóval túlnyúl-
nak1166. S egyértelmûen megfogalmazódik az is, hogy a 
bauxit az addigi magyarországi telepeknél jelentõsen 
"szennyezettebb", s hogy feldolgozhatósága az akkori 
technológiával erõsen kérdéses. 

Tóth Á., Károly Gy. et al. 1976-ban "Operatív mun-
katervet" készített a nagyegyházi, illetve csordakúti terü-
letre. A csordakúti kõszénbányászati fejtések területén 
ennek során hat "telep" vált ismertté, de ezek összefüg-
gése, mérete nem tisztázódott. Július 11-én megérkezett 
a szovjet (ukrán) fúróexpedíció s bekapcsolódott, elõ-
ször a csordakúti, majd a mányi a munkákba. A hetve-
nes évek közepére a Mány térségi a részletes fázisú kõ-
szénkutatás "melléktermékeként" már négy bauxitlen-
cse" körvonalazódik: a Cs-12, -72; a Cs-96; a Cs-84, -92; 
illetve a Cs-84, -92. szf. körzetében. 

1977. évben – miniszteri rendeletre – a Bicskei-öböl 
egészére kiterjedõ nyersanyag-prognózisat készített 
Szantner F. – Knauer J. – Tóth Á. (Prognózistanulmány a 
"Bicskei-öböl" bauxitprognózisával kapcsolatban), illet-
ve dr. Végh Sné (Adatok a "Bicskei medence" bau-
xitprognózisához") 

A "szelektív bauxitbányászat" lehetõségének vizsgála-
tára a BKV több ún. "szennyezõ" (CaO-MgO, CaMgCO3, 
P2O5, Sössz) jelentést készített, változó (Gecse É., Hor-
váth I., Szantner F., Tóth Á., Tóth K.) szerzõi "leosztás-
sal". Ezek eredményei elõadásokon, illetve késõbb pub-
likációban is be lettek mutatva. Lényegük abban foglal-
ható össze, hogy a "szennyezõk" mennyiségi/minõségi 
eloszlása nem valószínûsíti a "szelektív" bauxitbányászat 
alkalmazhatóságát. Azaz a timföldgyártásnak föl kell ké-
szülnie az erõsen "szennyezett" bauxit földolgozására. 

Az 1977. évi csordakúti kutatás során több fúrásban 
(p. a Cs-272) közel 2 m "vastagságban" szinte monomi-
neralikus aluminit és bassanit tömeg vált ismertté 
(TÓTH Á., T. GECSE É. és POPITY J., 1982). Az elsõ Rtg-
difrakciós meghatározást Viczián István. végezte, a to-
vábbiak az ELTE Ásványtan Tanszékén (Bognár László) 
készültek. 

3. ábra. A kõszén-dolomitberccsa-bauxit rétegek elvi viszonya
(szerk.: Tóth Á., 1975) 

Az ICSOBA Magyar Bizottsága 1977. évi ülésén 
Szantner F. és Tóth Á. "A nagyegyházi elõfordulás bau-
xitföldtani viszonyait", Gecse É. a nagyegyházi bauxit 
szöveti tulajdonságait és ásvány-paragenezisét mutatta 
be, Solymos M. pedig a nagyegyházi szén- és bauxitelõ-
fordulás népgazdasági jelentõségét és hasznosítását is-
mertette. Az OMBKE kincsesbányai "Karsztvíz-bányá-
szat, vízemelés-technika és vízhasznosítás" c. konferen-
cián pedig a Nagyegyházán alkalmazni tervezett ún. 
instantán vízvédelem rendszerének ismertetésére került 
sor (GERBER Pál) 

A csordakúti fölsõ kõszéntelep fejtése közben gurító-
val az év elején elérték a Me-12 szf. bauxittelepét, né-
hány ezer tonnát ki is termeltek. Az alsó kõszéntelep fel-
tárása-fejtése közben is több helyen értek bauxitot. 
Ezeket a BKV kutatói (elsõsorban Popity J.) rendszeresen 
figyelték-mintázták. 

Az ez évben befejezõdött mányi elõzetes kõszénkuta-
tás eredményeirõl zárójelentés (red. Gerber P.) készült. 
A bauxitföldtani kép a "felderítõ I. fázis" jelentésben 
(Szantner F, Tóth Á. et. al.) nyert megfogalmazást. A je-
lentés megállapítja, hogy az addig lemélyült közel 160 
db. fúrás döntõ többsége érdemi bauxitot nem harán-
tolt. S hogy az õsföldrajzi helyzet is alapvetõen más, 
mint a nagyegyházi-, illetve csordakúti. A terület Ny-i, 
"legproduktívabb" részén ui. az alsó kõszéntelep hiány-

1166 Ez egyértelmûvé tette mára számomra, (saját korábbi elgondolásommal szemben is) hogy a dolomit-fanglomerátum és a bauxit csak másodlagos kapcsolatban van. 
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zik, jelezve egy õsi kiemelkedést, gátat. Figyelemre mél-
tó az is, hogy a nagyegyházi, illetve a csordakúti terület-
re jellemzõ, az alsó kõszéntelepes összletet megosztó,
vastag édesvízi mészkõréteg csak a K-i részen fejlõdött
ki. Az alsó/fõ bauxitszint itt is a "középsõ" kõszénszint
alatt néhány métertõl 60 m-t is elérõ vastagságú – a
nagyegyházival analog – dolomit-fanglomerátummal fe-
dett. 

A folytatódó mányi kutatás elsõsorban a bauxit meg-
ismerésére irányult. A kutatófúrások telepítésével ösz-
szehangolt geofizikai mérések értelmezései a térség ke-
leti részén jelentõsen pontosították a tektonikai ismere-
teket (HOFFER Egon et al., 1978.). A korábbi szerkezeti
felismeréseket /ismereteket (SZABADVÁRY L. et al.,
1967.) pontosítva és kiegészítve több nagy ÉÉNy-DDK-i
árkot sikerült kimutatni (Nagyegyháza–Tornyó-,
Csordakút–Tükrös-puszta–Héreg-, Mány – Gyarmat-
puszta- és Mány-K – Zsámbék – Szomor – Bajna árok).
Ezeket délrõl – kevéssé karakterisztikus – határvetõ zár-
ja, s elsõsorban ezek déli "végében" valószínûsíthetõk
vastagabb kõszéntelepek, illetve ezek maradványai. E
gondolat – a korábban túl nagy hangsúlyt kapott
"infraoligocén denudáció" elméletével szemben – a föld-
tani-tektonikai történések (és a kutatás) más rendszere
kidolgozását segítették. A részletes fázisú "kõszénjelen-
tés" (red. Gerber P.) részeként készült az elõ- és felderí-
tõ fázisú bauxit-összegzés (Szantner F., Tóth Á., Baross
G., Mátéfi T. et al.). A felszíni geofizikai mérések fejezet-
ben Rezessy G. kiemelt figyelmet fordít az ún "középsõ
eocén dolomit-breccsa"-kérdésre. 

1977-ben több összefoglaló mû jelent meg. Végh Sné
"A Nagyegyháza – Csordakút – Mányi medencék kõ-
szénfekvõ képzõdményeit" ismerteti. BÁRDOSSY GY.
"Karsztbauxitok" monográfiája is említi néhány vonatko-
zásban a térséget. KOPEK Gábor és Tóth I. a kõszénte-
lepes összletet "fiatalítják" meg s teszik a subplanula-
tuszos rétegek részévé. Rákosi L., pedig a nagyegyházai
terület bauxit- és áthalmozott dolomitösszletének pali-
nológiai alapú kormeghatározásáról értekezik. Kiemeli a
BKV (T. Gecse É.) szerepét a vizsgálatok kezdeményezé-
sében és bonyolításában. 

A Földtani Tanács a gerecsei térségben folyó kõszén-
és bauxitkutatásokat 1978. évi ülésén kissé "eklektikus-
nak" ítélte. A Bauxitkutató Vállalat kebelén belül meg-
alakult az ún. Mányi Földtani Csoport. Ez évtõl fölgyor-
sult a gerecsei tágabb térségi (Gyermely, Héreg, Tarján)
ún. komplex kutatás. Ez alapjában véve kõszéncélú, de
a bauxitra is figyelemmel volt a MÁFI (1971), illetve a
DSz Tervezõ Iroda (1980) kutatási programja alapján. A
kutatás sem ez évben, sem késõbb érdemi bauxitleletet
nem eredményezett. Csordakúton a kõszénbányához
csatlakozó részeken változó eredményekkel a folytató-
dott a felderítõ bauxitkutatás. 

A tihanyi ICSOBA ülésen (1978) Szantner F., Horváth
I., Tóth K., T. Gecse É. "A nagyegyházi bauxit járulékos
/szennyezõ/ alkotói és eloszlásuk vizsgálatáról" tartot-
tak elõadást. Tanulmányuk az ún. 3 m-es szeletosztásos
szennyezõ térképekre épült. Végkövetkeztetésük: a
nagyegyházi bauxit feldolgozásának problémáit egyedül
szelektív bányászattal megoldani nem lehet. A timföld-

gyártásnak fel készülnie a technológiai megoldásra.
Geokémiai következtetéseik a Travaux de ICSOBA 12.
kötetében (1982) jelennek meg.

1979-ben folytatódott a csordakúti felderítõ kutatás
Szantner F., Tóth Á. Popity J., Mátéfi T., Gerber P.,
Solymos M., 1979. kutatási programja alapján. Eredmé-
nyeirõl "információs jelentés" készült (Szantner F., Tóth
Á. et al., 1979). Az újabb megismerésekkel némileg bõ-
vült, dinamikussá tett ún. "mányi nomenklatúrával" a je-
lenségek jól leírhatók voltak. Tóth Á., Baross G. Mátéfi
T. tanulmányban értékelik a Gerecse-DK terület bauxit-
földtani viszonyait. 

A nagyegyházi sziderites bauxit feldolgozásának lehe-
tõségét vizsgáló OMFB-tanulmány (Simon K. et al.,
1979) amellett foglal állást, hogy a "Bayer-technológia
kiegészítésével, illetve módosításával 1986-90 között az
Almásfüzítõi Timföldgyár alkalmas lesz a nagyegyházi
sziderites bauxit fogadására is." Bárdossy Györgynek a
kis vastartalmú bauxitok tûzálló-ipari feldolgozása lehe-
tõsége kérdésének fölvetésére elsõként Tóth Á., majd
részletesen adatolt /belsõ/ tanulmányában Mátéfi T.
megállapította, hogy a "fehér bauxit" nem alkot a térség-
ben iparilag figyelemre méltó mennyiséget. 

1980-ban az Országos Tervhivatal a Bicskei gyûjtõerõ-
mû üzembelépésének elhalasztása mellett döntött.
A nagyegyházi bauxittermelés tervezett kezdõ idõpont-
ja (1985) nem változott. Az 1981. évi nagyegyházi kuta-
tás – a bányatervezõ Aluterv-FKI (Komlóssy György) irá-
nyításával különösen az É-i területrészen jelentõs kész-
letnövekedést eredményezett. A bányaüzem 1. sz. fõfel-
táró vágata felett az ELGI szeizmikus méréseket végzett
(Majkuth T. 1981). Célja az 1973-74 éviekhez hasonló
volt. A korszerûbb mérések jobb minõségû adatokat
szolgáltattak, a szálbanálló/áthalmozott dolomit határ
megvonásához ezúttal sem szolgáltattak kellõ megala-
pozottságú adatokat. Esetenként (pl. Me-92, -142 szf.
körzete) a tektonikai zónákat hozzámérték/hozzáértel-
mezték a biztosan áthalmozott tartományhoz. A tekto-
nikai zónák kijelöléséhez viszont a módszer minden két-
séget kizáróan hasznos adatokat szolgáltat/ott. 

4. ábra. Alulnézeti kõzetkifejlõdési térkép Felsõgallától-Szomorig.
(szerk. Tóth Á. 1985) 
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A felderítõ térségrõl – a Nagyegyháza – Csordakút –
Mány területeken kívüli – készült összefoglaló jelentés
(Szûcs József, red., 1982) bauxitföldtani fejezete (Mátéfi
T.) rámutat: "A jelentés területének túlnyomó részén a
fúrássûrûség olyan alacsony, hogy a bauxittestek zömé-
nek teleptani kifejlõdése nem állapítható meg". "A bau-
xittestek mind mélyen a karsztvízszint alatt fekszenek, a
triász karbonátos alaphegységen, bárminemû védõréteg
nélkül." 

1983-ban az Aluterv-FKI (Komlóssy Gy., Végh A. et al.)
elkészítette a Csordakút I, III. sz. lencsecsoport felderí-
tõ fázisú jelentését. A készletszámítás annak a törekvés-
nek a szellemében készült, amely a nagyobb "népgazda-
sági nyereség" értelmében a 0,6 %-nál nagyobb Sössz

tartalmú bauxitot is figyelembe veszi, számolva más-
honnan való bauxitokkal történõ keverésre. Megkezdõ-
dik az I. sz. telep elõkészítése a külfejtéses mûvelésre. 

MÁFI-ELGI bauxit elõkutatás
1983-ban MÁFI javaslat készült (Tóth Á.) a KFH, illet-

ve a Mányi Bizottság felé egy "Gerecse-elõtéri (sekély)
bauxit elõkutatás" beindítására. A KFH intézkedésére
készült kutatási program (Tóth Á., Farkas I., Bernhardt
B., 1983) alapgondolatai: 1./ a térségben jelentõsen el-
térõ õsföldrajzi-, és bauxitföldtani körülményekkel jelle-
mezhetõ területek vannak; 1./ a elsõdleges eocén fedõ
kõzetkifejlõdésének nagyléptékû jellege és a bauxit
megléte/hiánya között bizonyos korreláció látszik. Opti-
mumsávok jelölhetõk ki. A kõzetviszonyok pedig geofi-
zikai mérésekkel bizonyos mértékig elõre jelezhetõk. Te-
hát a geofizika a bauxit-prognosztikát az eddigieknél
jobban segítheti. A MÁFI 1983. évi jelentésében (Tóth
Á.), illetve a moszkvai geofizikai szimpóziumon (FARKAS
I. et al., 1985) nyertek e gondolatok viszonylag részletes
bemutatást. 

A MÁFI-ELGI bauxit elõkutatási program nagy figyel-
met fordított a kismélységû területek kutatására. A ku-
tatást a MÁFI részérõl Tóth Á., majd Knauer J., az ELGI
részérõl Farkas I. irányította. Ehhez – a területen elõ-
ször, már a kutatás kezdetén – színes-, infravörös légi
fotókat is használtunk. Ennek hatására késõbb ún.
fotogeológiai értékelésekre is sor került. A programterü-
leteken (Tükrös, Szár, Tarján, Felsõgalla, Szomor) geofi-
zikai mérésekkel megtámogatott fúrásos kutatás folyt.

Az említettek közül alapvetõen újnak a
felsõgallai és a szomori volt tekinthetõ a
bauxit-kutatás szemszögébõl. Az 1983-
85 években Somlyóvárott három, Tükrö-
sön egy (Tüt 1. szf. telepe), s Száron
több ígéretes indikációt fedeztünk föl.
Ezek hatására területre visszatért – a há-
rom évig távollévõ BKV. Kérésére ezeket
átadtuk (a somlyóvárit jelentéssel) to-
vábbi kutatásra. A BKV (Knauer J.,
Szantner F. et al.). a Tükrös-major –
Gyermely – Bajna-Dél – Somlyóvár se-
kélykutatási területre felderítõ kutatási
programot készített. Az elõkutatás során
kortárs vélekedésekkel szemben bizo-
nyítottuk, pl. a szári terület további kuta-

tásra érdemes voltát. A vázsonypusztai terület produktív
voltát a késõbbi BKV-kutatások, illetve még késõbb a bá-
nyászati tevékenység – Bakonyi Bauxit Kft – igazolták.)

1983-ban került elõször nyilvános bemutatásra a DKH
ún. "bauxitföldtani térképe" (Haas János, Tóth Á., Csá-
szár Géza, Edelényi Emõke, Knauer J., Szantner F., Tóth
Kálmán). FÁYNÉ TÁTRAY M. áttekintve az "áthalmozott
dolomitra" vonatkozó kutatások újabb eredményeit s
megerõsíti a fanglomerátum megnevezést s a törme-
lékanyagnak délrõl való származtatását. A MÁFI 1985.
évi beszámoló ülésén bemutattam a térség általam szer-
kesztett "ún. alulnézeti" kõzetkifejlõdési térképet. Meg-
jelent a nagyegyházi bauxitföldtani viszonyokat 1981.
állapot szerint bemutató (SZANTNER F., TÓTH Á., HOR-
VÁTH I., T. GECSE É., 1985) cikk, illetve Tóth Á. (1985)
térségi õsföldrajzi-prognosztikai írása. Parti-, hegylábi
elõtérsüllyedék-, átmeneti- és medence övezetet külö-
nít el az eocén fedõképzõdmények alapján, karakterisz-
tikusan különbözõ bauxitföldtani viszonyokkal (ideali-
zált szelvény balra, Tóth Á. után). 

HAAS J., BERNHARDT B., CSÁSZÁR G. a középhegysé-
gi albai-, szenon- és eocén üledékciklusokat elemezték.
Arra a megállapításra jutottak, hogy a kõszéntelepek ál-
talában a középhegységi tengelyzónában, a bauxittele-
pek a szárnyakon halmozódtak fel. A nagyegyháza-típu-
sú egymásra település kivételes jelenség. Az 1985. évi
ICSOBA Szimpóziumon bemutatást nyert a nyomtatott.
bauxitprognózis térkép (HAAS J, TÓTH Á. et al.). A tér-
kép balközép részén a mesterbereki telep látható. 

A nagyegyházi részletes bauxitkutatás fáziszáró jelen-
tése elkészítésével a Tatabányai Szénbányák az
Alutervet bízta meg. A vízföldtani fejezet megírására
ugyanakkor a KBFI kapott megbízást. Az Aluterv-jelen-
tésben (Komlóssy Gy., Végh Anna et al., 1986) megfo-
galmazódott, hogy "a KBFI által kimunkált vízhozam-
prognózisokkal az Aluterv-FKI szakemberei nem tudnak
azonosulni." Ez évben egyértelmûvé vált, hogy a térségi
bányászati vízemelések még bauxittermelés nélkül is
túllépik a budapesti hévvizek védelmében megszabott
limitet. A jelentés Központi Földtani Hivatal által megbí-
zott bírálók egyikeként a telepen belüli "meddõ abla-
kok", illetve egyes "peremi jelenségek" magyarázataként
meredek morfológiát-karsztkúpot s telepen belüli áthal-
mozódásokat tételeztem föl. 

5. ábra. Az eocén fáciesövezek egymáshoz való viszonya /elvi ábra/ (Tóth Á. 1985)
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A Bauxitkutató Vállalatnál folyó anyagvizsgálatok so-
rán a vegyvizsgálatok Szekér Zoltán, majd Horváth Ist-
ván vegyészmérnökök irányításával történtek. A DTA
vizsgálatokat a BKV-nál a kutatási idõszak végéig Siklósi
Lajosné geológusmérnök, a spektrál-analitikaiakat
Selényi Antalné vegyészmérnök végezte. Az Rtg-vizs-
gálatok változóan az Aluterv Laboratóriumában, az EL-
TE Ásványtani Tanszékén, illetve a MÁFI-ban történtek.
A bauxitszöveti vizsgálatokat a BKV-nál T. Gecse kezde-
ményezte. A mesterbereki-csordakúti minták vizsgálata
is jórészt az õ kijelölése alapján, lényegében az ottani
elsõ BKV-fúrásokal párhuzamosan megkezdõdött. Azo-
kat – a Bárdossy-Nicolas-féle nomenklatúra szerint –
1978-ig õ is végezte. 1978. után Kopeczky Andrea geo-
lógus, illetve Mindszenty A. végzett szöveti vizsgálato-
kat, elsõsorban a mányi területrõl. 

Vízbetörés, 1987
Februárban hatalmas erejû karsztvízbetörés történt a

nagyegyházi kõszénbányában. Ennek hatására egyértel-
mûvé vált, hogy a térségben karsztvízszint alatti bányá-
szati tevékenységek nem folytathatók. Ennek következ-
ménye lett a Dunántúli Gyûjtõerõmû leállítása. Ezzel az
"Eocén Program" elvesztette (gazdasági/politikai) hátte-
rét/bázisát. A bauxitkutatások, gyakorlatilag sekélykuta-
tások, folytatódtak a térségben, s újabb (kicsi, de gazda-
ságosan lemûvelhetõ) szári, vázsonypusztai telepek
megismeréséhez, illetve bányászatához vezettek. 

A térségi bauxitok kiváló minõségét jelzi a nagyegyhá-
zi bauxittelep/ek Bárdossy András és Bárdossy Gy.,
1985. évben végzett, az Aluterv-FKI részletes kutatást
záró jelentéséhez készített, geostatisztikai vizsgálata. A
bauxitminõséget leginkább meghatározó SiO2 eloszlás
jelege "a behordott bauxit viszonylag nagy tisztaságára
vall", állapítják meg (többek között), ezzel genetikai hát-
teret is adva a számításaiknak. 

Zárszóként az 1989. I. 1. állapotú bauxitmérleg szerint
az akkori összes ismert földtani bauxitvagyon 17,7 %-a
(29,4 Mt), az összes ipari bauxitvagyon 26,0 %-a itt volt
található, az ipari átlagot (7,1 hányados) lényegesen
meghaladó minõséggel (11,8 hányados). A bauxit akko-
ri in situ értéke 12,7 Md Ft volt. Az ismert mellett a mér-
leg 36,2 Mt reménybeli földtani bauxitvagyont tartott
nyilván, az összes reménybelinek 19,9 %-át. A remélt 1177

"ipari" vagyon 14,4 Mt (30,1 %) volt Al203: 48,9 %, SiO2

7,2 %, mod.: 6,8 várt átlagminõséggel. Megállapíthatjuk,
hogy a Véghné-Nemecz féle 1973. évi (nem hivatalos) 50
Mt-ás reménybeli becslésbõl akkorra mintegy 30 Mt re-
alizálódott, s a kutatások az ismert készletet meghaladó
további reménybelit indukáltak. A térség vízföldtani vi-
szonyait illetõen viszont az alumíniumipar szakembere-
inek (Balkay B., Hõriszt Gy., Vizy B.) prognózisa igazoló-
dott. 

A több évtizedes, hatalmas erõket mozgató kutatás
eredményeinek továbbgondolása, hatalmas tömegû
adatának beható elemzése a jövõ feladata.

1177 Az országos bauxitmérleg reménybeli földtani vagyon számértékét 1961-tõl kezdõdõen itt és többi bauxit-területen is a Bauxitkutató Vállalat fõgeológusa, Szantner

F. határozta meg.
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