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Föld ingás  "...a babonás principiumoknak elejek vétetõdjenek, hogy esmérjék meg, mibõl lesz az esõ, menny-
kõ, és hogy az aeri tûz nem lüdérc, a holdat nem a kutyák eszik meg, és mikor a föld ingás vagyon, nem az óriások
forgatják."(…) "egy kis természet- és haza historiáját, – hazájok historiáját, productumait meg kell vélek ismertetni,
igen röviden az õ értelmek szerint (...) Egy kis fizika geografiát, összekötve más geografiával, igen röviden." Ekként
utasította 1820-ban a kerületbe tartozó tanítókat Kiss Ferenc étfalvi pap, háromszéki iskola-felügyelõ" (Benkõ Sa-
mu, 1979. Haza és megmaradás. Mûvelõdéstörténeti tanulmányok. Szépirodalmi Könyvkiadó, Budapest). Földrengé-
sekrõl való tudásunk szinte az írásbeliséggel egyidõs. Az Ószövetség szerint "Mikor a Törvény a Sinai Hegyen kiadattat-
nék, a földrengés vala."Mózes II. 19. rész és a Mózes ellen pártot ütõk (Mózes 16.)" elnyelettetnek és a föld megrendült volna."
Isten hatalmát hirdette régi korok emberének Hieronymus, ki szerint Krisztus a halál kötelékeitõl földrengés által sza-
baddá vált koporsóból szabadult. (Kovács Sámuel, 1829.) A magyar Szt. László monda tordai hasadéka is minden
bizonnyal ilyen, isteni beavatkozásra történt földrengés hitét közvetíti. 

Bibliográfia mint geológiai visszatekintés. Beke György "Tolmács nélkül" c. kötetében (alcím: Interjú 56
íróval a magyar román irodalmi kapcsolatokról, Kriterion Kiadó, 1972 Bukarest) Domokos Sámuelt bemutató írásá-
ban idézi a román irodalomtörténet nesztorát, Perpessiciust, aki Domokos Sámuelnek a "Román irodalom magyar
bibliográfiájának" összeállítójának mûvérõl ezt írja: "valóságos geológiai visszatekintés a múltba, elõretekintés a jövõbeni román-
magyar irodalmi kapcsolatokra."

Bauxit prekelta kultúrrétegben, Iharkút. Ilon Gábor és Varga István a Veszprém Megyei Múzeumok Köz-
leményei, 1994. évi kötetében írják: 1984-87. között, négy ásatási szezonban régészeti feltárást folytattak a Német-
bánya-felsõerdei dûlõben. Az ásatás során részben feltárt hajdani telep "P" szelvényében 45 cm mélységben egy 9,9
kg-os bauxitrögöt találtak. Vizsgálataik alapján a bauxit kémiai és ásványtani szempontból a megismert iharkúti ba-
uxittal egyeztethetõ. Hogy a telep "kultúrrétegébe" miképpen, illetve fõleg miért került a bauxit, kérdés marad, de
föltételezik, hogy a hajdani fazekasok edényeik alapanyagába, talán színezõként (vörös), talán soványító anyagként
keverték. 

Szalay Imre wocheinit ajándéka a Földtani Intézetnek, 1893. A wocheini elõfordulásról (Wocheiner
Feistritz, Felsõ-Krajna) Szalay Imre miniszteri tanácsos ajándékaként wocheinit [egy ideig a auxit szininímája] kerül a
Földtani Intézetbe. Ezt Kalecsinszky [a Földtani Intézet fõvegyésze] tûzállósági vizsgálatnak veti alá (elemi összeté-
telt nem közöl). "A wocheinitet egy angol vállalkozó nagy mennyiségben termeli és waggon számra Angliába szállítja" – jegyzi meg,
Kalecsinszky nyilván az ajándékozó nyomán. "A nyersanyag színe élénk-sárga, kõkeménységû, sósavval nem pezseg [...] Tûzál-
lósági fokozata = 1. L.Sz 448)" – írja Kalecsinszky Sándortól, 1893-ból. Az említett Szalay Imre azonos a Nemzeti Mú-
zeum volt igazgatójával, kinek felesége Baby – Eötvös Rolanda, Eötvös Loránd leánya volt. A minta ma is föllelhetõ
a Természettudományi Múzeumban. 

Papp Simon erdélyi bauxitkutatásai, 1918. Papp Simon nemzetközi ismertségû olajgeológus, a hírhedt
MAORT-per fõvádlottja és elitéltje. Bauxittal kapcsolatos tevékenységérõl szûkebb bauxitos szakmánk legjobb tudo-
másom szerint eddig nem tudott. Életem c. Zalaegerszegen, 1996-ban, a MOL támogatásával, a Magyar Olajipari Mú-
zeum kiadásában megjelent viszonylag vaskos könyvébõl idézek alábbiakban. "1918. augusztusában Vércsorog, Fancsika,
Valeni-Poieni, Mézged, Meziád és a Gruiu Pestyeri környéki bihari bauxitok tanulmányozása volt a feladatom." Az 1950-es év ese-
ményei (Gyûjtõfogház) között említi Bindert [Binder Béla], kinek egy másik bauxitos történetben van szerepe. Idé-
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Tóth Álmos

"A mellékelt novellák rövidségük ellenére is teljes értékû írások.
Elõnyük, hogy az ember idõt spórol velük, mert nem igényelnek
hosszú hetekre-hónapokra terjedõ figyelmet. Amíg egy tojás meg-
fõ, amíg a hívott szám (ha foglaltat jelez) jelentkezik, olvassunk
el egy Egyperces Novellát." (Örkény István, Egyperces No-
vellák: használati utasítás). "Munkámban sok az idézet, de
azt gondolám, hogy a keresett igazságot jobban megközelítem, ha
íróinkat nem értelmezem, hanem magukat szólaltatom meg." –
vallom Kandra Kabossal (Magyar mythologia, Eger,
1897.)

Arenga: Jelen sorok összeállítója a székesfehérvári
Magyar Alumíniumipari Múzeum negyedévente megjele-
nõ hírlevelében harmadik éve írja "Bauxit egyperceseit",
közel 300 db jelent meg eddig. Adalékok a magyar bau-
xitkutatás-bányászat-megismerés történetéhez. Tudo-

mány-történeti "adat-bányászatom" (data mining) során
számos nem, vagy nem csak bauxitra vonatkozó elfele-
dett vagy "félig értett félemléket" (Babits) leltem. Ezek
újraközlése, csokorba kötése új gondolatokat (is) inge-
relhet. Volt, hol megjegyzésekkel láttam el ezeket, más-
kor úgy véltem: a kommentár csökkentené az idézet ér-
tékét. Egyes "szócikkek" szakmánkon kívüli szerzõktõl
származik, de szakmánkról, illetve az azt mûvelõ, vagy
megszenvedõ emberrõl szól. A válogatásnál tudatosan
törekedtem a szakmakultúrák találkozási sávjait megje-
leníteni. Néhány "récens" írást is bevettem a válogatás-
ba, melyek szakmai pályafutásom számomra sarkalatos
pontjai voltak. Köszönöm a "Földtani kutatás" szerkesz-
tõ-bizottsága elnökének, hogy "meghívta" e lapba is
Egyperceseimet.



zem tovább a szerzõt. "(Az 1920. év szeptembere elõtt írt jelentéseim címei fel vannak sorolva az Akadémia mûsza-
ki osztályához 1962-ben benyújtott irodalmi mûködésem jegyzékében. Ezeknek egy része elveszett az ellenem 1948.
augusztusában indított szabozázs-per folyamán, de egy másik része, melyet az állam-rendõrség elkobzott, meglesz
az Országos Levéltárban, ahol tudomásom szerint az ilyen perek anyagát elhelyezik.) A kötet szövegét gondozó
Srágli Lajos és Tóth János jegyzetben ezt írják: A jelentéseket - és a perek anyagát sem - sajnos nem helyezték el az
Országos Levéltárban. Nagy részének helye még ismeretlen.

Telegdi Roth Károly hagyatéka. "S hogy kitõl mit kap örökül az ember, nehéz megfogalmazni." 1955 szeptemberé-
ben a bauxitkutatásban is elismert Telegdi Roth Károly professzor úrnak segédkeztem könyvei rendezésében az EL-
TE Õslénytani tanszékén. Beszélgetés közben megjegyezte. "fiatalember, hagyok magára egy bölcs tanácsot, ha majd nem
tud az emberek zsebébe pénzt tenni, vigyázzon arra, hogy ne vegyen ki belõle.". Néhány hét múlva meghalt. Halálát követõ hé-
ten az õslénytani tanszéken voltam és a csengetésre ajtót nyitottam. Telegdi professzor urat keresem – mondta a
tisztes kopottas öltönyben álló öregúr. A professzor úr meghalt, nemrég volt a temetése - mondtam. Hát akkor ki
fog engem ezután támogatni? – döbbent meg a látogató. Azt a kétségbeesett arcot nem lehet feledni. A professzor
úr havi fizetését szétosztotta nehéz helyzetben élõ rokonai között." {A történetet Kozma Károly geológus küldte meg
nekem.}

Alunit, mint a magyar alumíniuipar lehetséges nyersanyagbázisa, 1917. Papp Simon  önéletírásá-
ból idézek: "1917. júliusában, szeptemberében és októberében a már 1916. decemberében elkezdett tanulmányaimat folytattam a
beregszászi Nagy hegyen, az ottani alunit (kálium-alumínium-szilikát) elõfordulások megismerése céljából. Ugyanis Magyar Pénzügy-
minisztériumban felmerült az a gondolat, hogy az alunitból fognak alumíniumot és kálium-mûtrágyát gyártani az erdélyi földgáz fel-
használásával. Ezt a gondolatot a közös Hadügy-minisztérium is felkarolta. A hadügyminisztérium szakértõ megbízottja Kropác József
osztrák bányatanácsos az idriai higanybányák vezetõje, az erdélyi bányakerület katonai bánya-felügyelõje volt. Rajtunk kívül
Schafarzik Ferenc budapesti mûegyetemi tanár, Szontagh Tamás földtani intézeti aligazgatóval, Rozlozsnik Pál fõgeológussal, Schréter
Zoltán fõgeológussal, továbbá Ballenegger Róbert geológussal is tanulmányoztatták ezt az alunit elõfordulást, velünk egyidõben. Az el-
sõ világháború eredményei azonban meghiúsították ezt a tervet." Az elmondottakat alátámasztják Rozlozsnik 1918. évi sorai
"/.../ a bauxitnak a Beregszász környékén jelentékeny mennyiségben elõforduló alunitban figyelemre méltó vetélytársa akadt. A világ-
háború folyamán rézkészleteink teljesen kimerültek s minthogy a magyarországi bányák réztermelése a rendes szükségletek fedezésére
sem volt elegendõ, fölmerült az az eszme, hogy a már katasztrofális rézhiányon az aluminiumnak szélesebbkörû felhasználásval segít-
sünk. A magyar alumíniumgyár felállítása az 1917. év nyarán a viszonyok nyomasztó hatása alatt már közvetlenül a megvalósítás
elõtt állott. Hogy ennek daczára sem valósult meg, annak fõ oka abban keresendõ, hogy az érdekeltségek nem tudtak megegyezni ab-
ban, hogy az aluíiniumgyárat a bauxitra vagy az alunitra bazírozzák-e?"

Érmegyûjtõknek: alumínium Emlékérem, 1894. Az Országos Magyar Bányászi és Kohászati Egyesület
1894. augusztus 6-i, Nagybányán tartott Közgyûlése emlékére emlékérmet veretett. "Az érem Gerl Károly (1857-1907)
osztrák származású, magyarrá lett éremmûvész alkotása. Wekerle Sándor, akkori pénzügyminiszter, az Egyesület véd-
nöke részére egy darab aranyból, Teleki Géza elnök és Nagybánya városa részére egy-egy darab ezüstbõl, a közgyû-
lés résztvevõ tagjai részére pedig alumíniumból készült." Tudjuk, hogy a XIX. században volt idõ, amikor az alumíni-
umból készült ékszerek az arany ékszerekkel vetélkedtek árban, tehát az érmeknek alumíniumból veretése  nem le-
becsülése a részt vevõknek. Kérdés: õriz-e az utókor ezekbõl akárcsak egy darabot is? 

Röfögõ konkurencia – avagy Ahol a kis kurtafarkú malac túr. Hol volt, hol nem volt egy kismalac kez-
dõdik a mese. Mese közben a kinyilatkoztatás: "itt várom a gazdámat, hadd lássa, hogy felfedeztem az iharkúti ba-
uxitot." S igen prózaian ér véget: "A kis "kurtafarkú csodamalac" már elhalálozott. Levágta õt gazdája" Eddig a mese.
Utána jött a kommentár, amibõl világosan kiderül: igaz, hogy röfög, de mégiscsak betette lábát a konkurencia a ba-
uxit-kutatásba. A mese a Bauxitkutatók, a Bauxitkutató Vállalat üzemi lapjának 1980. áprilisi (II. évf. 2. szám) számá-
ban jelent meg Ahol a kis kurtafarkú malac túr címmel. 

A címben jelzett röfögõ konkurencia kifejezést Móra Ferenctõl vettem. (Móra F., Utazás a föld alatti Magyarorszá-
gon. Bp., 1982) Így nevezi õ a kéretlen felfedezõket. Móra e kifejezését Révész László, 1999. is használja Emlékezze-
tek utatok kezdetére c., honfoglalás-kori vezéri-fejedelmi ásatási leleteit bemutató csodálatos könyvében. 

A röfögõ konkurenciának két jelentése van. Jelenti egyrészt a valódi malacot. Az iharkúti bauxit felfedezésében ezt
a jelentést a Gerócs-féle házisertés hordja, "akire" egy 1980. tavaszi "esti tv-mesében" rákenték a bauxit felfedezé-
sének dicsõségét, mert hát a felfedezéshez nem elég, ha valaki, mint Gerócs László, a Bakonyi Bauxitbányánál vájár,
tehát sok bauxitot látott, ahhoz ért. Kellett a deus ex machina is, ezt testesítette meg a disznó. S jelenti ténylege-
sen a konkurenciát. Azt pedig senki sem szereti. 

Pedig disznó által szerencséltetni nem szégyen. A disznó, természetesen nem a házi, hanem a vad, nevezetes ál-
lat, többek között a kelták szent állata volt. A pogány hitekben, majd a keresztény hitben volt szerepét az alábbi idé-
zet jelzi: "És ezért látja a középkori ember a disznóban, a szõlõt pusztító tisztátalan állatban az ördögöt, Krisztus egyházának, azaz
misztikus testének ellenségét, vagy a bujaság és mértéktelenség allegórikus hátasát – ahogyan a lõcsei plébániatemplomban is
ábrázolták. (Így, a szimbolikus tudat ismeretében tételezhetõ fel az, hogy Szent Imre halálát azért okozta vadkan,
mert ez volt a hatalomra törõ s a pogány köz-népet képviselõ Aba-család totemállata Thonuz Oba = kandisznó, s
a keresztény szimbolika révén pozitív pogány tartalma: az erõ és bátorság negatívvá változott, a bûnhöz, az ördög-
höz kapcsolódott) - olvashatjuk a Középkori természetszemlélet c. tanulmányban (Süpek Ottó, 1996 Eretnek hitval-
lók). 
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Úgy látszik, hogy a sertésnek nem a dicsõ, szent állat mivolta jelent meg a hivatkozott cikkecske arra kiválasztott
írói elõtt, hanem a negatív, az ártó disznó, ártó vadkan kép. S pamfletben védekeztek az ártó gondolat ellen, misze-
rint az iharkúti bauxitot a malac találta meg. 

Malaca van, mondjuk ma is, ha valaki váratlanul nyer, talál, fölfedez, jó pénzért értékesít valamit. Az állatoknak
még a nemes fémek feltalálásban is jelentõs szerepet tulajdonítanak a népi ihletésû, de az ún. magas kultúrába is
bekerült történetek, pl. Selmecbánya esetében a királyi éteknek szánt nemes madár gyomrában leltek aranyszeme-
ket. S e szemek vezetettek a régi írások szerint az érclelõhely fölfedezéséhez. Meg hát a térképezõ, a terepet járó
geológus is becsüli, segéd-geológusnak tekinti a túrások, túrzások "szerzõit". 

Ne szégyelljük, hát a disznót! Iharkút, ha volna még, a címerébe is fölvehetné! A házi sertés nemes, bátor õsökkel
büszkélkedhet. Tehát, nem (lenne) szégyen, ha õ fedezte (volna fel) az iharkúti bauxitot. 

Megszületik a magyar bauxitgeofizika: 1933, Gánt. Ismereteink szerint elsõ (magyarországi) bauxit-
geofizikai mérésekre Pekár Dezsõ (Eötvös Loránd tanítványa, az Eötvös Loránd Geofizikai Intézet névadó igazgató-
ja) 1932. év végén, a pénzügyminisztériumhoz intézett fel-terjesztésben tett javaslatot. Rámutatott arra, hogy "tekin-
tettel a bauxitok vastartalmára, valószínû, hogy azokat földmágneses mérések segítségével kimutathatjuk." A terepi méréseket meg-
elõzõ laboratóriumi vizsgálatai alapján a gánti bauxit átlagos szuszceptibiltása 45.10-6 CGS-nek adódott. Megálla-
pítja, hogy "a bauxitok, dacára a nagy vastartalomnak, a kevéssé mágnesezhetõ anyagok közé tartoznak. A vas ugyanis olyan ve-
gyületek alakjában fordul elõ bennük, amelyek ugyancsak kis mértékben mágnesesek. Éppen ezért csak a kellõ pontossággal végzett
földmágneses mérések alapján várhatjuk a bauxitok kimutatását." A terepi mérések 1932. decemberében és 1933. januárjá-
ban folytak. A mérési adatokat összevetették az Aluérc által rendelkezésükre bocsátott térképekkel és szelvények-
kel. Vizsgálataik végeredményeképpen megállapítja, hogy "dacára kevéssé mágneses voltuknak, a bauxitokat kellõ pontosság-
gal és körültekintéssel végzett földmágneses mérésekkel kimutathatjuk." (Pekár D., 1937.) Érdekes, hogy Bartha György, aki pos-
tumusz cikkében (Földmágneses kutatások Magyarországon, Magyar Geofizika 34. 1.) Mátyás király korától Hell Mik-
sán át a 90-es évek elejéig áttekinti a magyarországi földmágneses kutatások történetét, a gánti, Pekár-féle, az alu-
mínium-ipar által is segített méréseket nem említi.  

Hadi bányászat. "Általános tájékoztató", anno 1941. (Részletek a M.kir. szombathelyi III. honv.hadtest
parancsnokság III/15.hü csoport "Általános tájékoztatójából" aláírás nélkül. Tollal ráírva: Alumíniumérc bánya és ipar
rt.) 1./ Legutóbb személyes kihallgatásom alkalmával utasítást kaptam, hogy közöljem a vállalatokkal: A munkásság
anyagi problémáinak rendezésében némi segítség-nyújtást és jóindulatú támogatást adjanak a vállalatok s ne enged-
jék, hogy egyes szervezetek segítségét vegyék igénybe, amelyek ha némi sikert érnek el a közben járásukkal károkat
okozhatnak a vállalatnak és a nemzetnek. /??SZO, Hivatásszervezet, nyilasker.párt, stb./ Teljesen a vállalattól függ a
pártok és szervezetek közbenjárásának sikere, miért legyen hát a pártoké az érdem, mikor a vállalaté is lehet. […]
Legkisebb megmozdulásról, illetve annak elõjeleirõl a vállalatok hozzám azonnal távbeszélõn tegyenek jelentést. […]
A hadiüzemi tiszt-viselõk és munkások lehetõleg ne politizáljanak, pártjelvények üzemidõ alatt nem viselhetõk. Az
üzem a munka szentélye és nem a politizálás otthona. […] Vörös Mihály katona szökevény esetleg a területen lévõ
valamelyik hadiüzemben akar elhelyezést találni, lehet, sõt valószínû, hogy hamis adatokkal. Személyi adatai […].
Személy-leírása […]. Szeretõje […] Üzemben való jelentkezése vagy feltalálása esetén a legközelebbi csendõrség-
nek, vagy rendõrségnek átadni. Ide távbeszélõn azonnal jelentendõ. 941. III. 15.  Hüm. és ütitk."   A késõi recenzens
sok mindent mondhatna, de most talán annyi is elég, hogy kiemeli: "az üzem a munka szentélye és nem a politizá-
lás otthona". 

Vadász Elemér a Geofizikai Intézet munkájáról, 1936. A Bányász Kohász lapok 1940. évi februári szá-
mában mintegy másfél hasábos cikkben ismerteti v.e szignóval a m. kir. Eötvös Loránd Geofizikai Intézet mûködé-
sérõl az 1936-38 években c. összeállítást, melyet dr. Fekete Jenõ igazgató készített. E jelentést több okból említjük: 
�hírt ad Nézsa környéki kutatásokról. S ezek tulajdonképpen a legkorábbi bauxit-geofizikai mérések közé tartoznak

még akkor is, ha vasérc-kutatásként volt elkönyvelve. A térségben ui. bauxittelepek mállási zónájához köthetõ
vasdús "muglikat" találtak. S ennek nyomozására indult meg a kutatás. A nézsai bauxittelep e kutatások révén vált
ismertté;

�a kiváló bauxitgeológus egész életében figyelemmel kísérte az országban zajló általános és nyersanyagra irányuló
kutatásokat, köztük e geofizikai méréseket, módszereket is. Természetesen elsõsorban a gyakorlati használható-
ság oldaláról;

�Vadász az "Pekár Dezsõ vezetése alatt" "1919-ben megalakult geofizikai intézet"-rõl ír. Az 1919-es évszámnak,
mint megalakulási idõpontnak azonban nem sok ténybeli alapja van. Az intézet születési idõpontjaként tulajdon-
képpen az 1907-as év tekinthetõ, ui. a magyar kormányzat ez évben Eötvös geofizikai méréseire hatalmas össze-
get (60 ezer koronát) juttatott. 1919-ben az intézet Pekár Dezsõ (Eötvös munkatársa és utódja) javaslatára "mind-
össze" az Eötvös nevet vette föl. 
Templomtorony alumíniumból. Vadász Elemér szenvedélyesen gyûjtötte a nemzetközi szak- és nem szaksaj-

tó alumíniumra vonatkozó híreit. Ez is egyik cetlijérõl van átemelve: "Az alumínium tartósságát már annyira beigazoltnak
veszik, hogy Amerikából érkezett hír szerint Pitsburgban a Smithfield Street-en épült protestáns templom tornyát ebbõl készítették.
A Revue de l'Aluminium szerint az alumíniumból készült toronycsúcs 27 m magas és 60 m magas betonalapon áll. Összes súlya 3300
kg. A szép ezüstfehér fény és szín este szükséges kisugárzó világítással van megvilágítva. Pittsburg egyike a legfüstösebb amerikai vá-
rosoknak s így az alumínium tartóssága különösen próbára van téve." 



Ki kicsoda a magyar bauxitkutatásban? Balyi Károly. Egyperces sorozatunk további élete során (bízzunk!)
szeretnénk a bauxitkutatás-bauxitmegismerés kevéssé, alig, vagy épp sehogy-se ismert neveirõl kideríteni-közread-
ni, kik voltak, mit tettek. A nevek sorrendjének kiválasztásában semmiféle prekoncepció nincs, amint egy "egyper-
cesre" való információ összegyûlik, közreadni tervezem. Szeretném, ha reflexiók, illetve akár önálló egypercesek ér-
keznének, mindannyiunk érdeke, hogy lehetõ teljes esemény- és személytörténet bontakozzék ki. A Vadász-cetlik
között van egy dátum- és címnélküli 4 oldalas összeállítás. A "Bauxitok szklerométeres vizsgálata 1938-45 között"
címet adtam neki. Vadász (1953) Bauxitföldtana a Keménység c. fejezetben ezt írja: "Balyi K. keménységmérõvel végzett
vizsgálatai nagyon változó értékeket adtak, ami a kõzet nem-egynemû (inhomogén) voltára vezethetõ vissza." Irodalomjegyzékében
neve nem szerepel. A Bányászati Lapok repertóriumában sem található Balyi neve. A Földtani Közlönyben több ta-
nulmányát megtaláljuk: 1935 (7-9 füzet) A nyomás és melegítés hatása a galenitre; 1938 (1-3 füzet) Az ingás
sklerométerrel kapcsolatos kérdések, (10-12 füzet) Vizsgálatok ingás sklerométerrel; 1945-46 (Papp Ferenccel közö-
sen) Néhány magyarországi kõszén fényvisszaverõ képessége; 1950 (szintén Papp Ferenccel közösen) Kõzeteink
hõvezetõképessége. A név hordozójáról Papp Gábor geológus, fõmúzeológus "A magyar topografikus és leíró ás-
ványtan története" c. könyvében annyit találunk, hogy Balyi Károly Ferenc (1897-1975) "tanár, premontrei szerzetes".
A kutatásmódszertani fejõdés fejezetben ezt találjuk: az "ércmikroszkópia területén Sztrókay Kálmán és Balyi Károly
kvantitatív reflexió-mérései és ezzel kapcsolatos elméleti munkássága említhetõ (1953)." A bauxitbányászattal való
kapcsolatának egyetlen momentumára sikerült rábukkanni: a Földtani Közlöny 1938. évfolyamának 10-12. számában
megjelent cikkében említi, hogy gánti gipszkristályokat vizsgált: "E gipszkristályokért Graul Róbert igazgatónak e helyen is
köszönetet mondok." – írja. Arról, hogy bauxitot is vizsgált volna egyik sklerométeres cikkében sem tesz említést. A Va-
dász-hagyatékban lelt összeállítás azonban arról tanúskodik, hogy bauxitvizsgálati tevékenysége több éven át folyt.
Úgy tûnik, hogy az alumíniumipar már a hõskorban is áldozott (ma azt mondanánk) az alapkutatásokra. És hogy ez
esetben is neves, megbízható szakemberek eredményeire támaszkodott. A keménységmérések – minden bizonnyal
– ipari (jövesztési-aprítási) tulajdonságok meghatározását célozták. Nem világos – fentiek ellenére sem – hogyan ke-
rült Balyi (a szerzetes tanár!) kapcsolatba a bauxittal, a bauxitiparral, hol végezte vizsgálatait. Volt-e ebben a geoló-
gusoknak szerepe, vagy a bemutatni tervezett Kísérleti Labor vezetése volt az összekötõ kapocs, illetve a munka-
adó? Tudományos eredményeit több alkalommal a Magyarhoni Földtani Társulat elõadóülésén mutatta be. Egyházi
pályafutásáról további adatokat nyerhetünk a Katolikus Lexikon hasábjain. A gödöllõi premontrei gimnázium, illetve
az ottani premontrei perjelség õrzi emlékét. Ígéretüket bírom, ha a fenti kérdésekrõl valamit ki tudnak deríteni (eset-
leg a Gimnáziumi Évkönyvekben) értesítenek. 

Bauxitok paleomágneses vizsgálata, 1981. "A M. Állami Földtani Intézet 1980-ban 50 db. bauxit és mellékkõzet
paleomágneses vizsgálatával bízta meg a M. Áll. Eötvös Lóránd Geofizikai Intézetet. A vizsgálat célja elsõsorban annak az eldöntése
volt, hogy bauxitjaink mennyire alkalmasak paleomágneses feldolgozásra. A mintagyûjtést a mûszaki ellenõrrel, Tóth Álmossal közö-
sen végeztük Halimbán, Szõcön és Gánton. A ténylegesen feldolgozott minták száma 50." (Mártonné Szalay Emõke, 1981. Jelen-
tés. Bauxitok és mellékkõzeteik paleomágneses vizsgálata, ELGI.) E vizsgálatok a MÁFI Elvi és Módszertani Osztálya
megrendelésére, a Központi Földtani Hivatal MÁFI-ban megvalósult Bauxit Elõkutatási, illetve ezen belül a BARV (Ba-
uxitok Alapszelvény-rendszerû Vizsgálata) programja alapján történtek. 

Koch Antal levele Geroge Barithoz. Barit bemutatása nyilván nem lehet e kis írás feladata, annyit azonban
el kell mondani, hogy a 19. századi román értelmiség kiemelkedõ alakja, lapszerkesztõ, kinek sok és jó magyar kap-
csolata van. Csak néhány név közülük: Hunfalvy Pál, Wass Samu, Mocsáry Lajos. Koch Antal a kolozsvári egyetem
tanára Bariþhoz mint lapszerkesztõhöz fordul. Kéri a "Fölszólítás a földrengésre vonatkozó adatok beküldésére" kez-
detû románra fordított levél leközlését. A levelet, mely 1880. október 4-én – az elõzõ napi erdélyi földrengés apro-
póján íródott– a 135 év Révai szócikkben idézett kötet teljes terjedelmében közli. E levél abba a tevékenységsorba
tartozik, amit késõbb a magyar Földrengés Bizottság kolozsvári osztálya vezetõjeként végzett. 

Mendelejev és a Nobel-díj. Carroll Lane Fenton Earth's Adventures c. könyvének 1950. évi II. magyar kiadá-
sa (Földünk titkai, Dante Könyvkiadó) Bevezetésében (írta: Jakucs László) találjuk a következõket. "A szovjet széngeoló-
gusok és bányamérnökök is csodálatos eredményeket értek el. MENDELEJEV-nek, a nagyhírû Nobel-díjas szovjet tudósnak a gondo-
latát tökéletesítették és alkalmazták a gyakorlatban, az úgynevezett szénelgázosítási folyamatban." A baj ott van, hogy Mendelejev
1907-ben elhunyt, tehát nem lehet szovjet (mondom a fiatalabbaknak) s Nobel-díjat sem kapott. A többi stimmel,
ahogy pestiesen mondani szokták. E mondat jó példája annak, hogy a politika még a tudományos ismeretterjesztõ
irodalomra is ráterült e korban. 

A Lõvy-féle szeizmográfia. Lõvy Árpád (dr. Réthy László) költészetét az utókor nem egységesen ítéli meg. De
talán közérdeklõdésre tart számot, hogy az 1911. évi híres-hírhedt kecskeméti földrengés õt megihlette. Eképpen:

SZEIZMOGRÁFIA
Az 1911 július 8 éjjel 2 óra 5 perckor volt földrengés alkalmából

Ma éjjel az Alföldön végig,
Földrengés volt Pestig s Kecskemétig:
Utóbbi helyen már nagy pánik volt,
A rengés tört, pusztított, rombolt.
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A pesti szeizmográfusoknak
Észleletei nyugodtabbak:

Lökések történetek itt is, az áll:
De legtöbb mégis a - Fridánál*

Lábjegyzetben: * "Maison Frida", Magyar u. 29.

Az adat nem új, Budapestet is sorolja Réthly Antal nagy mûve (A Kárpát-medencék föld-rengései 455-1918, Aka-
démia Kiadó, 1952) a kecskeméti rengés alkalmából, ahol a rengést észlelték. De figyelemre méltó az észlelet pon-
tossága: Réthly 2 óra 2 percet, Lõwy pedig 2 óra 5 percet ad meg.  

Kõpénzek - Szt. László pénzek. Csodálatos könyv jelent meg Kõpénzek címen minapában, Dudich Endre és
Hámor Géza 70. életéveik tiszteletére ajánlva, Kolozsvárott. A gyûjtés Hála József, a földtani-paleontológiai tanul-
mány Kecskeméti Tibor, a néprajzi-történeti visszapillantás Voigt Vilmos munkája. 

Egy mûvet, hiszem, akkor becsüljük meg a legjobban, ha más vonatkozásokra is fölhívjuk a figyelmet. Ennek szelle-
mében említem, hogy a magyar bauxitbányászat egyik (néhai) fellegvára Kincsesbánya végsõ soron – a határában lé-
võ Kincses-hegyi – kõpénzekrõl, a Nummulitesekrõl kapta nevét (miként a Kecskeméti T. által is említett Pénzeskút).
Errõl Dornyay Béla (Bakony útikalauz, 1927) írja: a Kincsesi Szölõhegy "K-i árkaiban nagymennyiségû Nummulites találha-
tó, amelyhez a nép itt is a Sz. László-féle kõvé vált pénzek mondáját fûzi; maga a Kincses szó is ezen kövesedett Szt. László-pénzektõl
származik." Véleményét a Földrajzi nevek etimológiai szótára (Kiss L.) is átveszi. Rómer Flóris a 19. század jeles bencés
tudósa A Bakony címû mûvében (1860) említi, hogy Városlõdrõl Csehbányára utaztában "pénzige mészkõ sziklát" lá-
tott. Másutt (Vas-kapu) a "pénzigeképlet" formát találjuk nála. Miként Pávay Eleknél (1860) is. A "pénzige" kifejezés
Kecskeméti T. szerint a "pénzike", azaz pénzecske származéka. S valóban, a magyarban sok a g/k hangcsere. 

Bányász Czimboraság. Szabó T. Attila (néhai kiváló nyelvtörténészünk) Torockó és vidéke XVIII-XIX. századi
írásbeliségének nyelvébõl c. cikkébõl. (Nyelv és település. Válogatott tanulmányok és cikkek Európa Könyvkiadó, Bu-
dapest, 1988) közöl "mutatványokat". Bevezetésében kiemeli, hogy a "szótörténeti közlemény nem egy címszava kiegészítés
Jankó Jánosnak a torockói bányászat szókincsébõl egybegyûjtött kis bányászszótárához." Ebben találjuk a "bányász czimboraság" ki-
fejezést is. Sem Jankó János nevét, sem e kifejezést nem leltem meg a Magyar Bányászat Évezredes Történetében.
Ezért úgy gondoltam a szó szakmánkbéli bemutatása nem fölösleges. A cimbora szót Bárczi Géza "Magyar szófejtõ
szótára" így magyarázza: "az oláh šambra 'társaság, társulás, egyesület' átvétele; a magyar szó eredeti jelentése szintén
'szövetkezés, társulás' s mai jelentése vagy ebbõl fejlõdött ki, vagy, ami valószínûbb, a cimbora 'pajtás' elvonás a
cimborál, cimborásból…" 

Magyarból átvett román sóbányászati szakszavak. "Moldva-bányában és Aknavásárban bányászattal
foglalkozott a Kárpátokon túli magyarság. Néhány csökevényes adatunk csak a tatrosi sóbányáról, Aknavásárról van,
amely az oklevelekben 1502-ben tûnik fel. Mûvelõi az oda kihúzódott székelyek lehettek, mert a román nyelv, mely
sóval kapcsolatban egy terjedelmes latin szócsoportot õrzött meg (…), a sóbányászt a magyar eredetû sangau, sal-
gau (= sóvágó) szóval jelöli. A sóbányászok szervezete is magyar volt, élükön a birau (= bíró) állott, felvigyázójuk a
camaras (= kamarás) volt, mint az összes magyar sóbányákban. A tatrosi sóvágók bírójának 1692-iki pecsétje, me-
lyet a hagyomány szerint egy cigány csinált, egy emberi alakot ábrázol, "nem oláh öltözékben, széles nadrágokban,
magyar subával és sapkával, mindkét kezében egy kalapácsot tartva" [Iorga, 1901]. Mindezekbõl joggal következtet-
hetjük, hogy a Kárpátokon kitelepedett magyarságban bányászok is voltak." Fenti idézet Makkai László, 1989. Ma-
gyar-román közös múlt c. köyvébõl való (Héttorony Könyvkiadó, Budapest, második kiadás. Bõvebben e kérdéskör-
rel A magyar bányászkodás emlékei a Kárpátok déli lejtõjén c. írásomban (Földtani Kutatás) foglalkozom. A beveze-
tõben rámutatok, hogy a magyar köztörténetnek mostoha, a magyar bányatörténetnek pedig szinte el-feledett terü-
lete a mindenkori uruszágnak az ún. szentistváni határokon túlnani része. Pedig középkori királyaink hatalmas terü-
letek fölött gyakoroltak uralkodói jogokat e határokon túl is. Alábbiakban a déli Kárpátok déli lejtõje vidékérõl,
Kunországról, Havaselvérõl, Barcaságról, Szörényi bánságról, Bukovináról, Moldováról (idõben változó fogalmak) va-
ló csekély bányászati, bányászattörténeti ismereteinkbõl szedtem össze egy csokrot. E kérdéskört sem a magyar bá-
nyatörténet alapvetõ mûve, az 1880-ban megjelent Magyarország Bányászatának kritikai története (Wenzel Gusztáv),
sem az 1997-ben megjelent újabb alapvetés, A magyar bányászat évezredes története (a vonatkozó kötet szerkesz-
tõje: Faller G., Kun B., Zsámboki L.) nem érinti. Indokoltnak tartom a mégoly csekély ismeret közreadását, abból a
megfontolásból is, hogy fölhívjuk a figyelmet ezekre a fehér foltokra. 

Alumínium és epilepszia. Az alumínium figyelemre méltó biogeokémia sajátosságára mutat rá Ivanov V.V. Pá-
ros és páratlan c. kismonográfiájában (Kozmosz Könyvek): majmokon végzett kísérletek megmutatták, hogy epilep-
sziás góc keletkezhet az agyban "alumínium-vegyületekkel való kezelés következtében" – írja. Mi, geológusok anno sokat
nyelveltünk a bauxitokkal, megállapítandó minõségüket. A geofizikusok meg talpaltak. 

Rómaiak bauxitfestéke. Baláca puszta Nemesvámos és Veszprémfajsz között található. Római kori leleteirõl hí-
res. A helység neve szláv eredetû és kb. tavacska jelentésû a Földrajzi nevek etimológiai szótára (Kiss L., 1983.) szerint.
Gedeon Tihamér vegyészmérnökról megemlékezve írja Bidló Gábor (Földtani Tudománytörténeti Évkönyv 8., 1981), hogy
"Élete alkonyán bekapcsolódott a Rajz- és Formaismereti Tanszék színdinamikai kutatásaiba, ahol a régi római kori falfestékeket tanul-
mányozta. Ennek a tanulmánynak során ismét találkozott kedvenc bauxitjával, mint a balácai római villa idõtálló vörös falfestékével." 

Andronov szakértõi véleménye, 1955. június 19. A MASZOBAL megszûnése (1954) után is nagy érdek-
lõdést tanúsított a Szovjetunió a magyar bauxitok iránt. Ennek megnyilvánulási jelensége szakértõik magyarországi



tátogatásáról készült jelentések. Egyik szakértõ Andronov Sz.M. a Szovjet Tudományos Akadémia Földtani Tudomá-
nyos Intézetének tudományos munkatársa volt. A ránk marad adatokból nem derül ki, mennyi idõt töltött Andronov
itt. De azt kell mondani, hogy a magyar bauxit-problematikába tisztességesen "beleásta" magát. Megmaradt magyar
bauxit-geológusokkal folytatott munka-megbeszélésen föltett kérdések és rájuk adott válaszok jegyzõkönyve is.
A kérdések természetesen keveset árulnak el, kérdezni nyilván kötelezõ volt. Akármint is volt, jó érzés olvasni
Andronov és társai jelentésében: "Magyarország összes geológusa és nevezetesen a bauxittal foglalkozó geológusok a modern tu-
domány magas színvonalán állnak, a gyakorlati feladatok megoldásánál teljes mértékben lehet rájuk támaszkodni." Kétségtelen, jó
szemmel rámutat néhány valódi hiányosságra is. Persze, itt sem lehet ma már kibogozni, hogy kinek az ötleteként
jelenik meg a hiányosság. A világ mindig úgy mûködött, hogy a vezetõk kívülrõl jött szakértõnek inkább hittek, mint
munkatársaiknak. Mi tehát a megoldás? A szakértõvel kimondatni valamely feladat szükségességét, s aztán lehet dol-
gozni. Ilyen gondolat, hogy a kutatások komplexitását növelni kell, a különbözõ iparágak ellen-érdekeltségét az in-
formáció-cserében csökkenteni kell s a prognosztikai térképek szerkesztésének szükségessége. Ez utóbbi gondolat
évekkel késõbb, 1961-ben öltött elõször testet. Kiemelendõ Andronov hite a magyarországi bauxit-kutatás további
lehetõségében, új területek kutatásba vonhatóságában. Önálló gondolatnak tûnik, miszerint "az összes létezõ bauxit-kép-
zõdmény Magyarország területén néhány rétegtani szinttel függ össze." Érdekes a Móri árok perspektívikus voltára való utalás.
A ma Gerecse DK területnek nevezett térség, pontosabban az eocénnel fedett részek (kimondatlanul: Nagyegyháza,
Csordakút, Mány = Gerecse Program) kutatásra érdemlegességét – a szénkutatással párhuzamosan – meg kell vizs-
gálni – írja. "A feladat teljesítése érdekében kötelezni [sic! T.Á.] kell a szénipari vállalatokat, hogy a kutató fúrásokat
nemcsak a szénig, hanem a triászdolomitig mélyítsék le." Andronov szerint "a magyar bauxitok anyag-összetétele rosszul van
tanulmányozva" Ekkor már készül Bárdossy nagy alapozó mûve: "A magyar bauxit geokémiája", amely megjelenik 1961-ben.

A bauxit-karotázs hõsi korszakából. 1969-ben a halimbai fúrócsoportnál kezdtem bauxit-kutató pályafutá-
somat. A hetvenes évek legelején kezdõdött meg ismét a szõci terület kutatása Nyíreskút térségében. Akkoriban még
nem volt a karotázs a bauxitkutatás szerves része. Sõt. A késõbb Nyíreskút IV/a nevezetet kapott részen folyt a ku-
tatás. Talán épp a teleprészt fel-fedezõ fúrás (Sz-824) rétegsorát mentem ki felvenni, a bauxitot átvenni. A kirakott
maganyag alapján az volt az érzésem: a bauxitösszlet fölsõ része maghiányos. S "benaplóztam", hogy karotázs-vizs-
gálatot kérek. Aznap-é, másnap-é már nem emlékszem, de megjelent a fúrásnál a vállalat kutatásban illetékes két ré-
szének teljes vezérkara. Roppant megtisztelõ volt. Mecsnóber Miklós fõmérnök hosszasan faggatott, szilárd meggyõ-
zõdésem-e hogy maghiány van? S komolyan gondolom-e karotázs-vizsgálatot? Tudom-e, hogy azt a MÉV-tõl kell
megrendelni stb. Szantner Ferenc fõgeológus a csoport-geológia hatáskörébe utalta a kérdést. A végül is elvégzett
vizsgálat 8 m körüli bauxit (mag)hiányt állapított meg. Ezek után, ha valamely lyuk újrafúrása iránt intézkedtem, vi-
szonylag kis vita után, ha fogcsikorgatva is, de megtették. 

Bauxitgeofizika, Nézsa, 1941. Földváry Aladár geológus a Magyar Bauxit és Vasércbánya Rt. igazgatóságá-
nak írott 1943. január 19-i jelentésébõl idézek. "1942. decemberében megtekintettem a nézsai bányáknál dolgozó német geoló-
gus és geofizikus munkáját (…) Megállapítottam, hogy a geofizikai méréseket mi nem tudjuk elvégezni megfelelõen begyakorlott szak-
ember és készülék hiányában. A mérések a kõzetek elektromos vezetõ-képességére vonatkoznak. Minden kõzetnek bizonyos határok kö-
zött változó vezetõképessége van. Ezt a vezetõképessséget az egymásfölé települt kõzetek módosítják. Ha az egymás fölé települt kõzetek
vezetõképessége egymástól erõsen különbözik, lehetséges a föld alatt rejtõzõ kõzet-elõfordulás jelenlétének és mélységének kiszámítása.
A német szakértõk ezen a télen a nézsai ismert bauxit-területen mértek végig egy keresztszelvényt abból a célból, kiszámítsák elõször a
fekvõ mészkõ, a bauxit és a bauxitfedõ rétegek vezetõképességi értékeit. Másodszor, hogy ezen ismert bauxitterületen megállapítsák, hogy
a fokozatosan vastagodó bauxit fedõrétegek milyen hatással vannak a bauxit vezetõképességére. Ezen adatok birtokában tavasszal a
környéken lévõ mélységben rejtõzõ bauxitmedencéket kívánják felkutatni…" A könyveknek is, a jelentéseknek is, no meg az
egyéb papíroknak is megvan a maguk sorsa. E jelentés, pontosabban két jelentés minden bizonnyal azért maradt
meg, mert Vadásztól jelentést kért Rákosi belsõ elhárítása Földváry Aladárról s ekkor lemásolták az eredetit. Idén
emlékezünk a 100 éve született Földváry Aladárra. 

Bauxitkutatási Bizottság. A bauxitipar (elsõ) 5 éves tervének kidolgozása során az Országos Tervhivatal uta-
sítást adott egy Bauxitkutatási Bizottság megalakítására. Ennek a bizottságnak a feladata a bauxitkutatások további
kilátásainak megállapítása, valamint a kutatási munkák módszeres megszervezése volt. E bizottság megállapította,
hogy az iparilag feldolgozható készleteink igencsak korlátosak s hogy az 1950-52-es években a legfontosabb feladat
új bauxit-lelõhelyek fölkutatása. Ugyancsak e bizottság tett javaslatot akkor még Magyar-Szovjet Bauxit-Alumínium
Rt /Maszobart/ kebelén belül kutató kirendeltség létesítésére. Ez a késõbbi Kutató Expedíció, majd 1954 után a Ba-
uxitkutató Vállalat. 

Földtani Intézet igazgatója politikai szerepben. Gróf Bethlen Béla Észak-Erdély kormánybiztosa voltam (Zrí-
nyi katonai Kiadó, 1989) c. visszaemlékezésében több helyet találunk bányászati, fõleg sóbányászati emlékképeket.
Észak-Erdélynek a bécsi-döntéssel történt visszacsatolása új vasút(szárny)vonal építését tette sürgõsen szükségesé. A
vonalvezetési lehetõségek egyikének "Lóczy Lajos, az Európa-szerte nagyrabecsült geológus professzor is ellene volt éppen a bizony-
talan terep miatt." Ennek ellenére az építési munkálatok nagy erõvel meg-indultak 1940 õszén. Egy szakasza igen csú-
szásveszélyes volt. A víztelenítési munkálatok után kiderült, hogy a helyben kitermelt föld nem felel meg a pálya töltés-
alapjául. Végül budapesti szeméttelepének anyagát szállították oda e célra. A pályaavatási ünnepségen maga a kor-
mányzó is részt vett, annak ellenére, hogy "néhány nappal a megnyitás elõtt az országos geológiai intézet feje még tiltakozást je-
lentett be az ellen, hogy az államfõ életét a bizonytalan vonalon kockára tegyék.." [A kéziratot sajtó alá rendezte Romsics Ignác].
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