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A bihari bauxit megismerésének 

története (1913–1946)  
 

I. rész 
 

TÓTH ÁLMOS 

 
Előszó 

 
     A bihari a történelmi Magyarország első bauxit-előfordulása. 
Kutatástörténetének máig egyetlen viszonylag részletes földolgo-
zása Posgay Károlytól (1981) származik. Rajta kívül említenem 
kell a Várhegyi et al. (1984), a Gádori-Szepeshegyi (1987), a Klug 
et al. (1997) összeállítást (1987), valamint Fazekas János (1996), 
Tóth István (1999), illetve a szerző, Tóth (2013) rövid írásait, ame-
lyek az erdélyi bauxittörténetről is szólnak. Előbbiek alapvetően a 
magyar alumínium-történetet s kevéssé a kutatástörténetet mutat-
ják be. Posgay Károlyt, ki a hadi akadémián tanult némi geológiát 
s geológusként dolgozott a Bauxitkutató Vállalatnál, majd az Alu-
tervnél, a hetvenes-nyolcvanas években volt szerencsém ismerni. 
Ifjú barátjává fogadott. Történetét remegő kézzel dedikálta: 

 

 
 

     Megtisztelő barátsága is arra kötelez, hogy kedves témáját to-
vábbvigyem. Posgay összefoglalása azonban nem hivatkozik (te-
hát nyilván nem ismeri) Papp Károly 1915. évi adatgazdag mono-
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gráfiájára, Bortnyák István 1924 évi, Nemes Vilmos,1 1957 és Pohl 
Károly, 1968 bauxitbányászat-történeti munkáira. Továbbá nem 
idézi, nem használja A Bánya című folyóirat2, valamint a Bányá-
szati és Kohászati Lapok bauxithíreit. Ezek hiánya önmagában is 
indokolhatna egy új feldolgozást. Ráadásul én a szűkebb értelem-
ben vett kutatástörténeten túl a bauxit anyagi megismerés-történe-
tét is be kívánom mutatni. Munkám során arra törekedtem, hogy in-
formációimat lehetőleg a legkorábbi irodalmakból merítsem, ugyan-
akkor az újabb keletűeket is idézzem. Tanulmányomat az 1946-os 
évvel zárom. Az 1947-es párizsi szerződés az erdélyi területeket 
ismételten elcsatolta Magyarországtól. Posgay írásában röviden is-
merteti a két háború közötti, kevés jelentőséggel bíró román törté-
néseket is, ezekről én nem szólok.  
     A régi idézeteket a mai helyesírással adom, például az alumíni-
um szót alumíniumként, a régi földrajzi neveket ugyanakkor, pél-
dául Remeczet, eredeti írással. 
 

Hazai bauxithírek a hazai bauxit megszületése előtti  
és a kezdeti időkből 

 
     Föl nem ismert bauxit Királyerdőről, 1893. Szontagh, 1915 évi 
írásából tudjuk, hogy a királyerdői Kalota környékéről egy „sajá-
tos agyag-vasérc (limonit)-szerű kőzetet” gyűjtött. „Az országos 
felvételeken találtam egyes darabokban és kisebb-nagyobb foltok-
ban.” A mintát „Kalecsinszky Sándor intézeti fővegyész megvizs-
gálta, s azt vasércnek néztük. Miután azonban vastartalma igen 
csekély volt, dr. Kalecsinszky behatóbban nem foglalkozott vele. […] 
Későbben egy ilyen barna vaskőnek tartott darab dr. Fabinyi Ru-
dolf kolozsvári egyetemi tanár kezébe került, aki azt bauxitnak ha-
tározta meg”. A huszonhét évvel későbbi visszaemlékezés alapján 
nyilvánvaló, hogy sem Szontagh, sem Kalecsinszky nem ismerte 
föl a bauxitot.  
                                                           
1 Nemes Vilmos kézirata a magyar bauxitbányászat eseményeinek több 

későbbi írásnak (többször idézés nélküli) alapul szolgáló összefoglalá-
sa.  

2 A folyóiratot a szerző „fedezte fel” az újkor számára (Tóth 2011).  
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     A magyar alumíniumipar álma, 1897. Mikó áttekintve a külföl-
di kohászati tapasztalatokat írja: „talán néhány év alatt megvaló-
sítva látandjuk a timföld extractiójának általános elterjedését és 
az alumínium-gyártásnak hazánkban meghonosodását. [...] Vissza-
térve hazai bányászatunknak az ezüst árhanyatlás miatt bekövet-
kezett nehézségeire, küzdelmeire, rá utalhatok arra, hogy a majd 
minden bányánál termelhető agyag-félék feldolgozása útján ki-
nyert timföld fogja talán a jövő században ama kárpótlást nyújta-
ni, amelyet az ezüstben vesztett [...] Szakköreink méltán foglalkoz-
hatnak az itt megpendített eszmékkel és magam részéről azon óhaj-
tást fejezem ki, vajha a dicsőn megünnepelt millenniumi év után 
megkezdett második ezer év küszöbén nem csupán a villanyerő al-
kalmazása, hanem az alumínium nyerése is korszakot alkotna bá-
nyászatunk felsegítésében.” Talán nem fölösleges rámutatni, hogy 
Mikó e cikkében még konkrét magyar bauxit-lelőhelyről nem tesz 
említést. A „minden bányánál termelhető agyag-félék” alumínium-
ra való földolgozásának hite, mint tudjuk, az álmok birodalmának 
bizonyult, s még a millecentenáriumot követően is az. 
     Születőben a „Magyarország a nagy alumínium-lehetőségek or-
szága” nézet. Horváth, 1915 szerint  „Tekintetbe véve tehát egyrészt 
a biharmegyei és a horvátországi bauxittelepek 4.600.000 tonná-
nyi bauxit-mennyiségét, továbbá azt, hogy a telepek közelében nagy 
és olcsó vízierők állnak rendelkezésre, másrészt figyelembe véve 
azt, hogy ezeket az alumínium-érceket egy újabb eljárással sikerül 
majd feldolgozni: ezek a telepek nemcsak évtizedekre fedeznék Ma-
gyarország alumínium-szükségletét, hanem kivitelre is igen nagy 
mennyiségű fémalumínium kerülhetne. […] Papp Károly becslése 
szerint tehát a mi bauxitmennyiségünk feldolgozása által a legtöbb 
alumíniumot gyártó Franciaországot nemcsak elérhetjük, hanem 
körülbelül 30 éven át túl is szárnyalhatjuk”.  
     A bauxit még szakkörökben is alig ismert. A Bánya című, né-
hány évig „élt” bányászati szaklap 1908. szeptember 27-i Bányá-
szati kérdések című anonim vezércikke szerint „A magyar gazda-
sági közvélemény teljes hiányának kell betudnunk azt a rettenetes 
közönyt, amellyel a közönség a bányászat kérdései irányában vi-
seltetik.” A cikk a „szénkérdés” mellett, ha nem is e néven fölveti 
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a bauxitkérdést is. „Az alumínium-fémet, a drougeriai, gyógysze-
részeti, vegyi és textil-iparban használt óriási mennyiségű alumí-
niumsókat kénytelenek vagyunk külföldről importálni és teljesen ki 
vagyunk szolgáltatva a nemzetközi alumíniumtrösztnek, bár ha-
zánkban és különösen a Bihar hegységben több és értékesebb alu-
míniumérc van, mint a tröszt összes bányáiban.” Említésre érde-
mes, hogy Schafarzik F. professzor 1911. évi cikkében sem a „kép-
ződmények törzslapján” (tulajdonképpen elvi szelvény), sem a szö-
vegben nem történik említés a bauxitról. A Magyar Mérnök- és 
Építész-Egylet Közlönyének 1917. évi 8. száma, bemutatva Papp 
Károly „A Magyar Birodalom vasérc- és kőszénkészlete” c. mono-
gráfiáját, nem érezte szükségét a bauxitról, vagy akár az alumíni-
um-vasércről is megemlékezni, pedig a bauxitot akkor már termel-
ték is hazánkban. 

 
Amikor a bauxit még vasérc volt – régi kutatások 

 
     Papp, 1915 szerint Petrosz környékén „valaha kiterjedt bá-
nyászkodás volt vasércekre; 1840 táján Petrósz vasolvasztójának 
híre volt a környéken.” Valószínűleg az itteni kohót említi Hauer, 
1863 az osztrák birodalom vasérc-telepeit bemutató művében ma-
gas-kohóként. (Vélelmezhetően a szienit-benyomulás vasérces te-
lérkőzeteit s az általa magnetitesedett bauxitércet is kohósították.) 
Papp (i. m.) szerint Zsigmondi Vilmos 1861-ben a vasolvasztókhoz 
tartozó bányákról szakvéleményt adott. Hauer a Nagy-Bihar Ny-i 
lejtőjén lévő galbina-völgyi előfordulásokat (Petrósz, Kiskoh, Ma-
gura Saca) említette. Az Ullmann troppaui bányamérnök által 
1899-ben kutatott vasércek (Szádeczky Gyula kutatásai nyomán, 
Papp kifejezésével) „ércanyaga alumínium-kőzetnek bizonyult”. A 
petroszi kohó 1903-ban talán még működött, hiszen ekkor találták 
„száraznak” az ércet. A telepeket vágatokkal kutatták. Egy részü-
ket Papp is megszemlélte. „A vasércekre a Petrószi Vasmű Társu-
latnak van 0,4 km2 adományozott telke”, de az ércet nem művelik 
– írja róla. Hauer (i. m.) több olyan vasérc-lelőhelyet említ, amely 
később alumínium-vasérc, illetve bauxittelepeiről lesz ismert. Ezek 
a Bihar-hegységből Petrosz, Vaskoh és Rév községek. A Rév határá-
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ban mélyített akna mintájában Sturm (Wien, Egyetem) elemzése 
szerint 20% Al2O3 volt, 40,6 % SiO2 és 27,7 % Fe2O3 mellett. Ez 
az első adat a bihari vasérc alumínium-tartalmáról. A timföldtarta-
lomhoz Hauer nem fűz semmiféle megjegyzést, legfeljebb a „nem 
nagyon magas” vastartalomhoz. Megalapozatlan tehát az a több mű-
ben föllelhető vélemény, amely a magyar bauxitkutatás kezdetét 
1863-ra teszi Hauer említett adatára hivatkozva. Példa erre Papp 
fogalmazása, mely szerint „Hauer lovag már félévszázaddal ezelőtt 
jelzi a vidéken Szádeczky tanár alumínium-érceit.” Sem Hoffmann 
(1898), sem Szontagh (1903) nem tesz említést bauxitnak minősít-
hető kőzetről. A biharmegyei Király-erdő térképlapját Hoffmann 
Károly vette fel elsődlegesen 1887–1890 között, s korai halála miatt 
Szontagh fejezte be, illetve ő írta meg a szöveges részt is hozzá „A 
biharmegyei Királyerdő” címmel, amely a Földtani Intézet 1898. 
évi Jelentésében jelent meg. A szövegből (a benne előforduló föld-
rajzi nevek alapján) egyértelmű, hogy a későbbi bauxitelfordulá-
sok térségét bejárta, s észlelte a karsztos formakincset: „a malm-
mészkő gyakran alkot fennsíkot, amely aztán tele van kisebb-na-
gyobb kerek vízkatlannal.” De a bauxitot nem „agnoszkálta” vörös-
vasércként sem. Papp említi, hogy Ullmann Halaváts Gyula ko-
rábbi ottani szakvéleményére, illetve készletbecslésére hivatkozik. 
S rámutat arra, hogy a Magura Saca-i Ullmann-féle vörösvaskő-
telep anyaga „Szádeczky Gyula tanár kritikus feldolgozása után fő-
képp bauxit”. 
 

A bauxit felfedezése 
 
     E kérdésben Horváth Bélának (Horváth, 1915), a M. kir. Föld-
tani Intézet „vegyész-geológusának” írása szolgáltat meghatározó 
információt. Említi, hogy 1903 augusztusában a remeczi alumíni-
um-ércről Kolozsvárt Mezey Ferenc bányaigazgató röpiratot adott 
ki, mely szerint a bihari alumíniumércek tulajdonképpeni fölfede-
zőjének Mikó Bélát, a nagybányai vegyelemző hivatal néhai fő-
mérnökét és vezetőjét kell tekintenünk. A remeczi érctelepek tulaj-
donosai ugyanis a vastartalom meghatározását kérték a fémjelző- 
hivataltól. Az elemzést végző Mikónak pedig feltűnt, hogy a gyen-
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ge („száraz”) vasércekben igen sok az alumíniumoxid, és javasolta 
a bányatulajdonosoknak a bauxitra való kutatást, mint erről Mikó, 
1906 írása is tanúskodik.  
     Papp szerint a „révi Szent-Anna, Margott stb. vas- és alumíni-
um-ércekre adományozott bányatelkek tulajdonosai ezt követően 
leginkább azon buzgólkodnak, hogy területükön egyrészt a legdú-
sabb vasércet, másrészt a vasban legszegényebb alumínium érce-
ket kutassák fel. E célból úgy a hazai, mint a külföldi vegykísérleti 
intézetekben elemeztették a rév-vidéki érceket.”  

 
Anyagvizsgálat-történet 

 
     Rozlozsnik, 1923 említi, hogy a Pojana Ruszkában működött 
Bocskay-bánya általa bauxitnak minősített anyagát Zsigmondy Vil-
mos3 szakvéleménye szerint bizonyos Rubrizius János resicai ve-
gyész vizsgálta, aki „a savakban oldhatatlan részt teljes egészében 
SiO2-nek tekintve a kőzetet kova-vaskőnek tartották”.  
     A bauxit kor előtti térségi, részben bauxittá lett kőzetek elem-
zésének történetét Mikó (i. m.) cikkéből ismerjük. Szádeczky, 1905 
szerint a Szt. Anna Margott Bányatársulat kezdeményezte száraz 
(azaz agyagos) vasérceinek elemzését. „A kolozsvári tud. Egyetem 
vegytani intézetével kapcsolatos Állami Vegykísérleti Állomás 1903. 
június 27. kiadott részletes analysise szerint (a remeczi alumínium 
bányatársaság tulajdonát képező kőzet) nagy alumínium-oxyd tar-
talmánál fogva iparilag becses anyag, melynek vegyi összetétele 
közel áll a beauxitnak nevezett ásvány összetételéhez.”  
     Bucsa község határából való kiváló minőségű bauxit elemzési 
adatait közli Horváth, 1913. Az írásból az derül ki, hogy korábbi 
elemzés, de hogy ki és mikor gyűjtötte, az nem. Írásában elemzési 
adatokat közöl Vaskóh, illetve Tízfalu-határ környékéről. Ugyan-
csak ő közöl adatokat 1915. évben Királyerdőből. A mintákat elem-
zésre Szontagh és bizonyos Müller Johann4, Budapest adta át.  
                                                           
3 Nem ismerjük szakvéleményének időpontját, illetve nem maradt ránk 

szövege. 
4 A Müller Johann név a magyar bauxittörténeti írásokban másutt nem 

fordul elő. 
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     Szádeczky, 19045, 1905 szerint „...több más teljesen megbízha-
tó hazai chemikus6 ismételt vegyi elemzéseiből minden kétséget ki-
zárólag kitűnt, hogy a remeczi alumíninium bányatársaság tulaj-
donát képező kőzet nagy alumínium-oxid tartalmánál fogva ipari-
lag becses anyag, melynek vegyi összetétele közel áll a beauxitnak 
nevezett ásvány összetételéhez.” Szádeczky, 1905 szerint az állo-
más 1903. július 27-én kiadott részletes analízise7 szerint ez „az 
anyag tartalmaz 100 súlyrészben: Izzó hőben eltávozó hidrát-vizet 
(H2O) 10.42; kovasavat (SiO2) 3.53; alumíniumhidroxidot (Al2 O3) 
56.63; vasoxidot (Fe2O3) 28.89; kalciumoxidot (CaO) nyomokban; 
összesen: 99,47 %.” 
     Szirmay Ignác8 1906-ban, Pufahl professzor9 1907, 1908 és 1914-
ben vizsgálja a jádvölgyi bauxitot a Kornis-féle10 bauxit bányavál-
lalkozás számára. Apor11, 1908 részletesen bemutatja a bauxit-
elemzés módszerét és táblázatban foglalja össze az erdélyi, az oszt-
rák (wocheini, ma bohinji, Szlovénia) s egyéb bauxitok kémiai ada-
tait. Megállapítja: „Ezen adatok bizonysága szerint a magyaror-
szági [bihari] alumínium-ércek összetétel tekintetében jó közép-

                                                           
 5 Szádeczky 1904. évi jelentésére, pontosabban az azzal összefűzött pro-

paganda-anyagra Tóth Á. hivatkozott elsőként. 
 6 Az egyetlen név, amelyre sikerült rábukkanni: dr. Friedmann  József   

budapesti vegyészé, aki a fruntyei bauxit elemzője volt (Mikó, 1906). 
 7 Ez a mai „ötalkotós” elemzések magyar őse, ha a Ti-tartalmat még nem 

is határozták meg.  
 8 Vegyészmérnök, a háború alatt valószínűleg a barátkai labor vezetője. 
 9 A berlini Bányászati Akadémia tagja. 
10 Erről Kornis gróf, bányatulajdonos 1914. vagy 1915. évi, „Bauxit” fel-

iratú német nyelvű tájékoztató anyaga tanúskodik. 
11 Neve érdekes módon nem szerepel Rozlozsnik 1919. évi írásában, ahol 

sorolja Szálender Lajos, Horváth Béla, Finkey József, Jakóby István és 
Czakó Miklós nevét, mint akik „az alumíniumipar főbb kérdéseit” fej-
tegették. Pedig írása a Rozlozsnik által is idézett Vegyészeti Lapok 1908. 
évi 3. számában jelent meg. S mint ilyen talán az első, aki – amúgy ki-
tűnő – áttekintést ad a bihari bauxitok földtanáról, hasznosíthatóságá-
ról. A Magyar Életrajzi Lexikonban nem leljük a nevét. Munkahelyéről, 
illetve, hogy hol készítette elemzéseit, nem sikerült információt nyer-
nem. 
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helyet foglalnak el.” Horváth Béla több cikkben foglalkozik a bi-
hari bauxitok kemizmusával, saját elemzései alapján is, illetve a 
bauxitok jelentőségével, felfedezés- és megismerés-történetével, 
hasznosíthatóságával.  
     A bihari bauxittermelés megindulásával (1914-15) megkezdőd-
nek a rendszeres minősítő vizsgálatok is. Azonban sem az alkal-
mazott vizsgálati módszerekről, sem azok mennyiségéről érdemi 
információ nem maradt ránk. A minősítő vizsgálatokat végző ma-
gyarok közül egyedül Szirmay nevét ismerjük. A háború alatt né-
met katonai irányítás alá került a termelés. Ez időben Herman Li-
nau német szakember neve is megjelenik, talán a barátkai labor ka-
tonai vezetőjeként, talán a bauxit katonai átvevőjeként.  

 
A bauxit-kőzet jellemzése 

 
     A Bihar-hegységi vasércek alumíniumérccé „válása” a vegy-
vizsgálatokon túl a Szádeczky által 1903-1904. évben végzett vizs-
gálatoknak köszönhető. Ezekről kicsit bővebben szólok, mert az ő, 
illetve az ő ösztönzésére készült vizsgálatok eredményei kevéssé 
épültek be a szakirodalomba. A vizsgálati eredményei 1904, illet-
ve 1905. évi tanulmányaiban12 jelentek meg. 

 
Kőzetszerkezet, kőzetszövet, ásványtani összetétel 

 
     E tulajdonságokat legrészletesebben Szádeczky 1904., illetve 
1905. évi munkája alapján ismerjük. A kőzet színe: uralkodóan bar-
násveres (Fruntye), de lehet szürke is (Szkericza-patak), fekete is 
(ez magnetites), ritkán barna. Állag: általában nagyon tömör, szí-
vósan összeálló, kis részben nagyon elmállott (Korni). Erősen mag-
netites, korundot is tartalmaz Facza-Arsz – Déchy-kő, fekete mag-
netit gömbök, erek. Keménység: késsel nagyobb részükben karcol-
ható. Apró gömbökből álló „konkréciós szerkezet” (Fruntye I.) sza-

                                                           
12 1905. évi tanulmánya közismert, az 1904. évit jelen írás szerzője emel-

te ki a feledés homályából.  
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bad szemmel is jól látható. Vasércbe is átmehet, például Petrosz–
Szkerisora (ezeken a helyeken vasércként bányászták is), helyen-
ként magnetit-telepként mutatkozik (pl. Pláj). Néhol mágneses (pl. 
Pláj). Fő ásványok: diaszpor: késsel nem karcolható, szederjes ap-
ró gömbök, repedés-kitöltések, ritkán bekérgezések formájában, 
gibbsit: késsel karcolható, pirit, kalkopirit, ezek oxidációs termé-
kei: limonit, malachit. A bihari bauxit keménységéről kiemelten 
kell szólni, az ugyanis a „normál” bauxitoktól eltérően különösen 
kemény. 
     A vasásványok közül a magnetit a sötét kőzetfajtákban gyakori, 
ezen belül is főleg gömbös szerkezetű szemcsékben. „A hematit 
nagyobbára a kőzet tömör részének festő anyagaként szerepel.” A 
kőzetet alkotó ásványokat is bemutatja.  
     Szádeczky mikroszkópos vizsgálatai eredményeként megálla-
pítja, hogy „valamennyi remeczvidéki anyag többféle ásványból 
áll, tehát összetett kristályos kőzet, következésképp az egységes ás-
ványra vonatkozó beauxit (bauxit) nevet nem használhatjuk.” Ő az 
alumínium-kőzet megnevezést használja. Diaszpor: „a kőzet sűrű 
(sic!) része ennek tartható. Lényeges szerepet játszik a magnetit, e 
mellett rendesen hämatit is és az eszekből származó limonit is. De 
egyes kőzetekben előfordul ilmetit, sőt korund is, a telepek külső tisz-
tátalanabb részében pedig delessites csomók, ezekben némelykor 
epidot található.” A német szerzők is közölnek vékonycsiszolatos 
vizsgálati eredményeket, de lényegi újdonsággal nem szolgálnak 
Szádeczky vizsgálataihoz képest. Szádeczky kérésére Ruzicska Bé-
la13 piknométerrel határozta meg a (Szádeczky által kipreparált) 
diaszpor fajsúlyát: 3,3825. Hidrosztatikai mérleggel határozta meg 
az „érc” fajsúlyát: 3,547-3,013, középértékben: 3,545. A bauxit faj-
súlyát Szádeczky nyomán Papp 3,3-as középértékkel jellemzi. Leg-
nehezebbek a magnetites ércek (3,5), következnek a barnásvörös 
ércek (3,3), majd a világos színű ércek 3,1 értékkel jellemzettek (1905): 
sötét, magnetit-tartalmú érc: 3,5; közönséges barnásvörös: 3,3; vi-
lágos ércek: 3,1. Fentieken túl említeni kell két térfogatsúly-mérési 
adatot. Az egyik Lachmann (1908) német kutatónak a kalotai tele-

                                                           
13 Akkor egyetemi magántanár. 
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pekre adott 3,3-as fajsúly-értéke. Fajsúlymérési adatokat Finkey és 
Jakóby, 1918 is közölnek. Papp szerint fajsúlyuk alapján „a vas-
tartalmú ásványokat el lehet választani a könnyebb alumíniumtar-
talmú ásványoktól. Ezt az ipari feldolgozás szempontjából fontos 
megismerésnek tartja. A kőzetnek igen szép gömbös, héjas szerke-
zete van, többnyire 1 mm körüli gömb-átmérővel”, amely gömbös 
szövet Szádeczky szerint hidrotermális eredetre vall. A legtöbb kő-
zet azonban rejtetten gömbös szerkezetű, azaz szerkezete csak mik-
roszkóppal látható. Finkey és Jakóby, 1918 is említik a bauxitok 
„konglomerátum-szerűen apró gömböcskékből álló szövetét”. 
     Szádeczky, 1904 összefoglalóan megállapítja, hogy a kőzet „meg-
nevezésére nem használhatjuk az egységes ásványra vonatkozó be-
auxit (bauxit) nevet...” Ő az alumíniumérc megbevezést használ-
ja, amely egyébként a hatályos bányatörvény összefoglaló meg-
nevezése volt. „A különböző helyekről nagyon sok vékonycsiszo-
latot vizsgáltam meg.” – írja. „...a mikroskopikus vizsgálat azt mu-
tatja, hogy valamennyi remeczvidéki anyag többféle ásványból áll, 
tehát összetett kristályos kőzet, melynek alkotásában uralkodólag 
egy eredetileg fehér, vagy szürke színű, rendkívül sűrű kristályos 
halmaz14 vesz részt. Gömbös, szabálytalan alakú, némelykor repe-
déseket kitöltő, nagyobbkristályos képződmények válnak ki, a me-
lyek optikai tulajdonságaik alapján diasporoknak bizonyultak, mi-
nek alapján a kőzet sűrű része is részben ennek tekinthető.” Dias-
poron kívül „[...] lényeges szerepet játszik a magnetit, e mellett 
rendesen hämatit és ezekből származó limonit is. De egyes kőze-
tekben előfordul ilmenit, sőt korund is, a telepek külső, tisztátala-
nabb részében pedig delessites15 csomók, ezekben némelykor epi-
dot található.” Részletes leírását adja a szín szerint különválasz-
tott kőzetfajtáknak. Szádeczky 1905. évi cikkében lényegében 1904. 
évi tanulmányát ismétli, lényegi új megállapítás nélkül.  

                                                           
14 Ez tulajdonképpen a későbbi   fogalommal-megnevezéssel alapanyag. 
15 Vasban gazdag klorit, vasklorit-féleség. A Koch-Sztrókay (1967) féle 

Ásványtan szerint „magmás kőzetekben hidrotermás átalakulási ter-
mék”. Talán ez a felismerés is a hidrotermás bauxitgenezis felé befolyá-
solta Szádeczkyt.  
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     A bihari bauxitok német kutatói is végeztek mikroszkópos vizs-
gálatokat. Lényegi új megállapításra azonban nem jutottak. Több-
ször idézik Szádeczky, 1905 tanulmányát.   
     Finkey és Jakóby, 1918 szerint az általuk alkotott I. és III. típus 
vegyi összetételét tekintve nem az Al2O3x2H2O, hanem az Al2O3. 
H2O, vagy AlO.OH képletnek felel meg. Ezt pedig diaszpor ás-
ványként értelmezték. S ebből következően hivatkozva Krusch, 
1911. cikkére írják, hogy az ércek „szabatosan nem bauxitnak, ha-
nem diaszporitnak nevezendők” 
     Rozlozsnik, 1919 szerint „Az azelőtt16 ásványnak tartott bauxit 
az újabb vizsgálatok (nem említi Szádeczkyt) szerint kőzetnek bi-
zonyult, melynek főalkotója az alumoniumhydroxid gélje. Vegyi 
összetétele tehát Al2O3+ xH2O, hol x-nek értéke 1-3 között ingado-
zik s a [leg?]régebbi bauxitokban közel egynek felel meg. A megfe-
lelő kristályos változatok ismeretes módon, mint hydrargillit (Al2O3 
+ 3H2O) és diaszpor (Al2O3+H2O) ismeretesek, míg a régi bauxit 
fogalomnak17 a kéthydrátos változat felelt volna meg (Al2O3+ 
2H2O).” [Tehát a vegyvizsgálatok tulajdonképpen előre jelezték a 
két víztartalmú bauxitásvány (böhmit) létezését. A bauxitok e hár-
mas csoportosítását már Linau, 1903 elvégezte a francia bauxitok-
ra: diaszpor-, bauxit- és hidrargillit csoportot alkotva (Rozlozsnik, 
1919).] 
     Náray-Szabó és Neugebauer (1944) röntgenvizsgálatai, miként 
arra Vadász, 1946 is utal böhmit mellett csak hematitot találtak.  

 
Vegyi összetétel 

 
     Lachmann 1908. évi Sonkolyos, Rév, Gálosháza, Kalota és Tíz-
falu határárában lévő előfordulások kutatása során keletkezett elem-
zési adatokat közöl Papp, 1915.  
                                                           
16 Vendl Ásványtana még 1942-ben is ásványnak nevezi. 
17 Ezek szerint létezik „régi” és „régebbi” és nyilván van „új” bauxit-fo-

galom. Az „új” nyilván a laterites (hidrargillites), a régi bauxitnak a 
„normál” karsztbauxit, a „régebbinek” a metamorfizált vagy a mezo-
zoikumnál idősebb (pl. smirgel) bauxit felel meg.  
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     Rozlozsnik, 1919 írja, hogy: „A vörös, tehát alumíniumgyártás 
szempontjából szóba jöhető bauxitokból „számos egyes példányok-
ra és a kibúvásokon szedett átlagpróbára vonatkozó elemzések áll-
nak rendelkezésemre18.” Rozlozsnik Linau szívességéből közli az 
első 22 Jádremetéről, valamint a Barátkáról elszállított 16 vagon át-
lagminőségét: 
  

                Al2O3        SiO2     Fe2O3 + TiO2      H2O 
Jádremete  55    4,1           29     11,6 
Barátka  52,6    4,1           31,7     11,6 

 

     Rozlozsnik megjegyzi: „A bihardobrosdi bauxitok úgy alumíni-
um, mint kovasavtartalmukat illetőleg valamivel kedvezőbb össze-
tételűek, megbízható szállítási próbákat azonban nem sikerült sze-
reznem.”    
 

Bauxitérc-fajták 
 

     Horváth, 1911 az ércek színe és velük korrelációban minősé-
gük alapján három típust különböztet meg. Ezek I. típus: sárga ba-
uxit. Sok kovasav, kevés vasoxid és sok alumíniumtartalommal; 
II. típus: sötétvörös, helyenként fekete bauxit, kevés kovasav, sok 
vasoxid, kevés alumíniumtartalommal; III. típus: világos, téglavö-
rös bauxit, kevés kovasav, közepes vasoxid és alumínium-tarta-
lommal. Papp megjegyzi, miszerint Lachmann „a bihari bauxitok 
összetételéről rendkívül értékes tanulmányokat19 közöl, amelyekre 
kiterjeszkedni e helyütt nem lehet.” Papp megkülönbözteti az 1. 
sötétbarna ércet Petrószon. Ásványai: alumogél, diaspor, hydrar-
gillit, kvarc, rutil, titanit, apatit, zirkon, muszkovit, földpát, disz-
then, korund. Uralkodó anyaga diaszpor szemcsékből áll; 2. vörös-
barna ércet Frunteán (Remecz mellett). „Normális20 bauxit, ame-

                                                           
18 Ezek sajnos nem maradtak ránk. 
19 Művének irodalomjegyzékében sajnos Lachmanntól egyetlen irodal-

mat közöl, Vadász, aki szintén említi, irodalomjegyzékébe nem is vette 
bele.  

20 Ez tipikusan nem „normális” bauxit. 
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lyet a titánoxid hiánya21 s az aránylag magas kovasav jellemez, ami 
különösen a remeczi ércek sajátja. Al2O3 tartalma 56-57 %, Fe2O3 
tartalma 26-34 %; SiO2 tartalma 10-11 %”; 3. Fekete bauxit Izvo-
ron (Remecz mellett). Fekete színe magnetit tartalmától van, azon 
kívül számos piritzsinór is található benne. Eredete kéntartalmú 
exhalációkra vezethető vissza Szádeczky, 1905 szerint. Kovasav-
tartalma a legmagasabb még a jádvölgyi ércek között is, értéke 10-
11 %; 4. Vörösbarna bauxit Frasinoasán. Normális pizolitos érc, 
amelynek Al2O3 tartalma 62%, tehát a legmagasabb alumíniumtar-
talmú ércek közül való; SiO2 tartalma 3%-on alul van; 5. szürkés-
kék bauxit a királyerdői Kukun. A normális vörösbarna bauxittele-
pekben szórványosan fordul elő, világosabb tónusa csekélyebb 
vastartalmától ered (elemzési adatokat nem ad); 6. Fehér bauxit a 
Kukun. Magas kovasav-tartalmú érc, SiO2 tartalom 34 %, vastar-
talma igen csekély (titán-tartalmát nem adja meg); „fiatal erede-
tű22 érc, amely az érctelepek peremén laza rögökben található.” 
Horváth, 1911 remeczi bauxitokat elemzett Vaskoh, illetve a tízfa-
lusi Kukuhegyről. Adatai alapján a tízfalusi fehér bauxitnak a leg-
magasabb (3,95 %) a TiO2 tartalma.  
     Vadász, 1927 a bihari bauxit alapvető tulajdonságai között említi 
a minőségi egyveretűséget, amely a kőzettani megjelenésben is 
megmutatkozik. Alaptípusnak mondja a „sötétbarna-vörös” színt, 
ami mellett „minden különösebb szabály vagy rendszer nélkül” 
még világosabb, vörös, sárgás, szürke, ritkábban fehér, vagy feke-
te fajtákat is találunk. Külön kis jelentésben foglalkozik az izvor-
bányai fedőben mutatkozó fehér bauxittal, amely szürkésfehér, ke-
mény, kiemelkedően magas 62,7 % Al2O3 és 3,2 % TiO2 tartalom-
mal. 1946-ban a minőség-megoszlás kérdésében így foglal állást: a 
„bihari bauxitszelvény összetételében, az elemzési adatok alapján 
semmiféle törvényszerűség vagy általános érvényű szabályszerű-
ség nem állapítható meg.” Itt érdekes módon a Fata Oarza-i meg-
állapítását, mely szerint a telep központi részén mutatkozik a leg-
                                                           
21 A „titánmentes”, illetve a titángazdag bauxitokkal szerzők nem foglal-

koznak.  
22 Sajátos kifejezés, alighanem utólagos folyamatok eredményeként kép-

ződött bauxit.  
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jobb minőség, nem említi. A fehér bauxitot nem egészen helyesen 
a „bauxitüledék degradált termékének tartja”. A degradáció ugyan-
is közismerten minőségromlást, s nem általában posztgenetikus át-
alakulást jelent.  

 
Bauxit-előfordulások és települési viszonyaik 

 
     A Papp Károly korában ismert legfontosabb bauxit-előforduláso-
kat az alábbi (2. sz.) ábra mutatja.   
 

 
 

2. ábra. Királyerdő és a Jád-völgy alumínium érctelepeinek átnézetes 
térképe (Papp, 1915). 

 

     A jádvölgyi előfordulások Remecz község határában és annak 
környékén települnek. Szádeczky 1903. évi bejárásai alapján meg-
állapítja: „az alumíniumos kőzet mindenütt jurakori, éspedig leg-
többnyire felső-jurakori (tithon) mészkőbe van települve [...].” Rö-
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viden bemutatja a Muscsasza, az Izvor-patak jobb és baloldalán, a 
Corni oldalán lévő, a Fácza arszi, a Décsikő-alji, a rinsor-völgyi 
és a fruntyei telepeket. Szádeczky, 1904 szerint: „Egy nagyjából ke-
letről nyugatra húzódó ellypticus területen, melynek hossza körül-
belül 6 ½ km, szélessége pedig 2 ½ km hat külön előfordulását is-
mertem meg ennek az alumíniumos kőzetnek.” Az előfordulás 
módja: „mindenütt jurakori és pedig többnyire felső-jurakori (ti-
thon) mészkőbe van települve” „A felsőjurakori mészkövet egyes 
helyeken krétakori, legnagyobbrészt homokos, márgás, alárendel-
ten meszes rétegek takarják.” Tehát Szádeczky 1903-1904. évi föld-
tani térképezése során nem észlelte a bauxit rétegtani meghatáro-
zottságát. Max. 15 m-es telepvastagságot említ, a Fruntye tetején. 
Telepeket említ a Muscsásza-hegyen; az Izvor-patak baloldalán, a 
Pobráz-hegy lábánál; az Izvor-patak jobb oldalán; a Corni oldalén; 
Fácza Arszán (hegy) Flanderrétnél; a Facza Arsz (rét) felett, a Dé-
csy-kő alján és a Rinsor-völgyben; a Fruntye-hegy tetején. Papp, 
1915 a jádvölgyi telepek közül a Fruntye tetején lévőt, a Muscsá-
sza-hegyit, a korni mészkőplató párkányán lévőt, a Flander-rétit, a 
Fácza arszit; a Décsy-kő mellettit; a Pless-hegyit említi. Papp kü-
lön csoportba sorolja a jádvölgyi telepek ÉNy-i nyúlványán lévő Son-
kolyos, Rév, Galosháza, Kalota és Tízfalu határában lévőket. Papp 
közli Szádeczky, 1905 évi írásában lévő, a Bihar-hegység nyugati 
peremének geológiai térképét fölvétele alapján. A térkép ÉNy-i ré-
szén találhatók a jádvölgyi-, D-i részén pedig a galbina-völgyi elő-
fordulások. Közöttük hatalmas területen riolit és dácit terül el. A 
galbina-völgyi előfordulások a Nagy-Bihar Ny-i lejtőjén települnek. 
Ide tartoznak a Petrósz, Kiskoh (itt van az ominózus Törökmű is) és 
a Magura Saca-i előfordulások. Szádeczky 1905-ben földtani felvé-
telt készített a jádvölgyi és a galbina-völgyi előfordulások környé-
kéről. Kalota, Várfancsika, Jádremete és Barátka előfordulásait Fin-
key és Jakóby (1918) kutatták. 
     Vadász (1927) az alábbi területi egységekbe sorolja az előfor-
dulásokat. I. Petrosz-Galbina-csoport. Mindegyik előfordulás fedő-
rétegek nélküli 2. típusba sorolható. Az alábbi előfordulásokat ne-
vesíti: Cuculje cel de fer; Fatia Borti; Galbina-völgy oldalában két 
előfordulás. II. Dobrosd-Rossia-csoport. Előfordulásai elsődleges 
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fedőjűek, Szohodol környékén említ több termelt telepet, de név 
nélkül. III. Kalota-Fancsika-csoport. A Királyerdő északi részén 
található. Telepei részben rendelkeznek elsődleges fedővel, rész-
ben nem. Több nevezetlen előfordulást említ, egy részükön tárós 
kutatás folyt. E részen az Aluérc és a Bauxita R. T. érdekeltségek 
találkoznak. Itt van a fancsikai nevű jelentős méretű külfejtés. IV. 
csoport: Bratka-Ponoras csoport. Nevesített előfordulások: Kicse-
ra, Szeuca, Secatura-völgy, Ponorasul. Az előfordulások között 
több kutatva, illetve termelésbe vonva. V. Jádvölgyi csoport. A leg-
régebben ismert és kutatott előfordulások. Nevesített előfordulá-
sok: Izvor, Pobráz, La Corni, Fatat Oarza, Fruntea és Décsy-kő. 
Az utóbbi kettő kivételével a telepeken jelentős termelés volt a há-
ború éveiben. E térség bauxittelepein számos helyen észlelhető a 
dácit-benyomulás átkristályosító hatása.  
 

 
 

3. ábra. A Ponoras VI. sz. telep. (Vadász, 1927.) 
 

Rétegtani megismerés-történet, bauxitszint 
 

     Sem Szádeczky, sem Papp e kérdést nem részletezi, utóbbi vé-
leményét az alábbi 4. sz. ábra mutatja.   
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4. ábra. A jádremetei pobrázi bánya feltárt bauxitrészlete (fekete). Fekvő 
dicerászos, krinoideás mészkő, fedő alsókréta mészkő (Papp, 1915 sze-

rint) 
 

     Rozlozsnik (1917-23. évi írásai) szerint „a bauxit, mint a fel-
sőbb mezozói rétegsorozat tagja, a malm (tithon) és az alsó-kréta 
mészkő határán fordul elő”, tehát a bauxit a mezozóos üledéksoro-
zat része. „Megfigyeléseim alapján a bauxit, mint a felsőbb mezo-
zói rétegsorozat tagja, a malm (tithon) és alsó kréta mészkő hatá-
rán fordul elő.” A bauxit rétegtani szinthez kötött: „A leírt telepü-
lés arra utal, hogy a tithon és az alsó-kréta között sztratigrafiai hé-
zag van: a bauxit az alsó kréta elején a tengerből kiemelkedett ti-
thon mészkő felületének mélyedéseiben rakódott le.” E szintet ba-
uxit-szintnek nevezi. Megállapítja, hogy a bauxittal szintezni lehet: 
„A bauxitnak eme szint-állandósága geológiailag azért is fontos, 
mert a malm és alsókréta pontos elhatárolása csak ezáltal vált le-
hetségessé.” Fontos megállapítása, hogy az erdélyi előfordulások 
rétegtani helyzetüket tekintve teljesen megfelelnek a francia, olasz 
és adriai-tenger-melléki bauxit-előfordulásoknak. Tehát végül is be-
illeszti azokat a nemzetközi képbe.  
     Finkey és Jakóby, 1918 a bauxit fekükőzeteként világosszürke 
crinoideás jura mészkövet adnak meg, fedő-képződményként pe-
dig „tömött, szaruköves kinézetű, legtöbbször sötétszürke bitume-
nes mészkövet.” Ennek korát nem jelzik.  
     Rozlozsnik, 1923 új bauxitszintet ismer fel a turon-szenon/cam-
pani határon Pojana-Ruszkában.  
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Bauxitfekü képződmények 
 

     Szádeczky, 1904 szerint a Fruntye teteje „töbrökkel van lyug-
gatva”, de ezeket nem hozza kapcsolatba a bauxittal. Papp, 1915. 
szerint az alumíniumos ércek „júrakorú mészkőtöbrökben” találha-
tók. (A fogalmazás pontatlan, helyesen: a júrakorú mészkő töbrei-
ben). A töbör a karsztos nomenklatúra része, tehát mindketten vi-
lágosan észlelik a fekü karsztos voltát. Rozlozsnik, 1919 szerint „a 
tithon mészkő felemelkedő mészkő-púpjait s a közben lévő mélye-
déseket” említi, tehát megnevezés nélkül a fekü karsztos voltáról 
szól. „A bauxit-település alja23 gyérebben24 konglomerátumos, mely 
esetben a mészkő a kavics, a bauxit a cement szerepét játssza.” (A 
„konglomerátum” helyett nyilván helyesebb lenne pszeudo-konglo-
merátum, pszeudo-breccsa kifejezést használni, hisz’ a kőzetrészek 
nem gömbölyítettek, nem szállítódtak). A későbbiekben használ-
ják, de nem definiáltan a „fekü-breccsa” kifejezést. Itt kell megem-
líteni Vadász, 1946 vonatkozó megjegyzését: „Sehol sem volt al-
kalmam a fekvő-mészkövön Rozlozsnik bauxit kötőanyagú mészkő-
konglomerátumát sem észlelni, legfeljebb szerkezeti mozgások so-
rán összetöredezett mészkőbreccsát.” Hozzá kell tenni, hogy Roz-
lozsniknak négy bihari tanulmánya jelent meg, de ezen egyetlen, 
talán nem egészen szerencsésen megfogalmazott mondaton kívül 
erre utalás nincs. Az ominózus mondat (1917) így szól: „A bauxit-
telep alja gyérebben konglomerátumos, mely esetben a mészkő a 
kavics, a bauxit a cement szerepét játsza [sic!]…” Itt alighanem 
karsztos breccsáról van szó, amelyet a bauxittelepek alján, vagy a 
bauxit nélküli karszton is megfigyelhetünk, akár a magyarországi 
karsztvidékeken is. Vadász, 1946 idézi Szádeczkyt (1905), aki sze-
rint a bihari bauxit „a malm-mészkő mélyedéseit kitöltve, éles ha-
tárral települt arra”. 

 
 
                                                           
23 Nyilván fekvője. 
24 Minden bizonnyal gyéren, azaz ritkán értendő!  
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Prebauxit karsztosodás 
 

     Szádeczky nem szól a mélyedések eredetéről, de közvetve a ba-
uxit üledékes folyamatok (sic!) általi betelepülését vélelmezi. Bey-
schlag, 1918 egy kis ábrát közöl, amely a fekü jellegzetes, ugyan-
akkor nagyrészt lepusztult karsztos formakincsét mutatja.  
 

 
 

5. ábra. A fekü karsztos formakincse. (Beyschlag, 1918 után.) 
 

     Finkey, Jakóby, 1918 a jura feküről megjegyzi ugyan, hogy „a 
fekvetek leülepedése előtt erős eróziós behatásnak lehetett kitéve, 
úgy hogy felszíne erősen hullámos, kúpszerű nyúlványokkal, melyek 
közeit a fekvetek anyaga töltötte ki,” a fekü-egyenetlenségek karsz-
tos eredetét azonban nem említik.  
     Ismét Rozlozsnik az, aki a korban újszerű, máig érvényes meg-
állapítást tesz a bauxitfeküről, miszerint azt „Cvijić értelmében vett 
primer karszt-felületnek, illetve primer karszt-karrmezőnek nevez-
hetjük.”  
 

Bauxitfedő képződmények 
 

     A közvetlen fedő Papp, 1915 által pontosabban nem defíniált, 
de 4-6 m vastagnak említett sötétszürke gastropodás mészkőpad. 
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Rozlozsnik, 1919 szerint „A bauxitot fedő alsó kréta az ún. urgon 
fáciesben van kifejlődve, s e tekintetben teljes analógiát mutat az 
olasz- és franciaországi bauxit-előfordulásokkal. A további kutatá-
soknál tehát oly területek jöhetnek számba, ahol az alsókréta eb-
ben a fáciesben van kifejlődve.” Ez a fedőfácies/bauxit kapcsolat 
korai megsejtése.  

 
Teleptani viszonyok 

 
     A világháború alatt beindult termelés számos mesterséges feltá-
rást eredményezett, ezek jól tanulmányozhatóvá tették a teleptani 
viszonyokat. Rozlozsnik, 1917 szerint: „Az 1916. év során eszkö-
zölt részletes tanulmányaimmal25 sikerült az előfordulási körülmé-
nyeket teljesen tisztázni és ezzel a feltárási és [a] kutatási munká-
latokat a helyes irányba terelni.” Megkülönbözteti az elsődleges 
(urgon mészkő fedőjű) és a másodlagos (mészkő által nem fedett s 
emiatt a mállás különböző fokozatáig eljutott) előfordulásokat. 
Részletesen leírja ez utóbbi folyamatot, amelyet nevezhetnénk 
Rozlozsnik, 1917 a bauxitszintben elhelyezkedő, meddő szakaszok 
által elválasztott, különböző nagyságú tál-, vagy teknőalakú elfor-
dulásokat jelez. „Gyakorlati szempontból a bauxitszint túlnyomó 
része improduktívnek jelölhető” – írja. A nagyobb előfordulások 
10.000-20.000 tonnát is szolgáltathatnak, de ismert még ércgazda-
gabb is (pl. Facza Arsza Jádremetén.) Rozlozsnik megfogalmazá-
sában, hogy „Nem szabad […] itt összefüggő rétegre gondolnunk…” 
Később (1919) úgy fogalmaz, hogy Mezey „már régebben han-
goztatta a bauxitok rétegszerű előfordulását, nézete azonban ilyen 
általános formában s hiányos feltárási viszonyok mellett a helyszí-
nen járt szakembereket és szakvéleményezőket nem tudta meggyőz-
ni.” Ugyanakkor Finkey–Jakóby, 1918 szerint itt (legalábbis Kalo-
tán, ahol ők kutattak) „összefüggő nagy telepekkel van dolgunk, me-
lyeket ugyan vetődések és kimosások helyenként megzavarnak…” 
Lábjegyzetben hivatkoznak rá, hogy ebbéli megállapításukat 1917 

                                                           
25 Ennek írásos termékeire eddig nem bukkantam, lehet, hogy vizsgálat, 

kutatás, terepi megfigyelés értendő alatta. 
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őszén Beyschlag titkos bányatanácsos is elfogadta, ki az ő feltárá-
saik előtt „szintén a fészek-szerű település mellett foglalt állást”. 
Kutatásaik alapján helytelennek tartották Rozlozsnik azon vélemé-
nyét, mely szerint „gyakorlati szempontból a bauxitszint túlnyomó 
része improduktívnak tekinthető.” Finkey és Jakóby az alumínium-
érceknek két teleptani típusát különítik el: a „fekveteket”26 és a tor-
latokat. A fekvet vastagsága „a fekvőmészkő alakulatának megfele-
lően változó s mintegy 2-10 m között van.” Szerzők a telepvastagsá-
gokra szórványosan közölnek adatokat, de a telepkontúr, a telep-
szelvény (egységes, megosztott stb.) vonatkozásában gyakorlatilag 
nem. Föl kell hívni a figyelmet arra a tényre, hogy a „torlatokra” 
sem Rozlozsnik, sem később Vadász nem utal, alighanem nem vé-
letlenül. „A torlatok az előbb ismertetett fekvetek [telepek] anya-
gának víz elhordta részeiből jöttek létre.” Szerintük Lachmann, Pa-
uls és Papp Károly „feltételezve az ércek metaszomatikus eredetét, 
abban a véleményben voltak, hogy az így megállapított ércmennyi-
ség egymástól elszigetelt s különálló kisebb fészkekben27 fordul 
elő.” Ellenpéldaként a kalotai Cimreas és Frintura telepeket emlí-
tik (illetve szelvényben ábrázolják), amelyeket völgy választ el s a 
telepek „összetartozása szinte geometriai pontossággal kimutatha-
tó.” Hasonló a helyzet szerintük a lagrosi telepnél (szintén kalotai), 
amelynek folyamatosságát mintegy 1 km hosszban és 100 m szé-
lességben sikerült bányászati kutatásokkal igazolniuk. Finkey és Ja-
kóby említett véleményével száll vitába György Albert (1922) Roz-
lozsnik véleményét támogatva.  

                                                           
26 A Pallas nagy lexikona szerint: „Kisebb-nagyobb kőzettömegek beéke-

lése egy más, rendesen réteges kőzetbe, mely utóbbi vagy egészen, vagy 
csak részben fogja körül az illető kőzettömeget. Ha kisebb kőzettöme-
get minden oldalról vesz körül a réteges kőzet, akkor lencseforma F.-
ről szólunk, mert az illető beékelt tömegnek alakja némiképpen lencsefor-
ma. Ha a F.-nek határa nagyon szabálytalan, határozatlan és maga a 
tömeg roppant nagy, akkor neve tömzs.” (Tehát a fekvet tulajdonkép-
pen a későbbi telepfogalomnak felel meg.)  

27 Rozlozsnik 1917-ben megfogalmazott véleményét valószínűleg nem is-
merik, a nevét ugyanis írásukban nem említik.   
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     Bortnyák, 1924 jelentésében említi, hogy a Szeucza II. sz. mű-
velésben „egy 20 m mély kutatóakna fenekén Mezey úr szerint még 
mindig szálban álló bauxit volt konstatálható.” Tehát a telepvas-
tagság a 20 m-t is meghaladhatja. Vadász, 1946 igazat ad Rozlozs-
niknak, aki „kifogásolta és kerülte a bihari bauxitok telep megjelö-
lését és a bauxittest elnevezést használta.”  

 
Tektonika 

 
     Bauxitra preformáló tektonika kérdésével az írások nem foglal-
koznak. A post-tektonika létére csak Vadász, 1946 szolgáltat ada-
tokat. Szerinte több bauxittelep esetén, például a Fata Arza fedő-
mészköveire ÉK-DNy-i irányú rátolódási sík mentén a fekü-mész-
kövek tolódtak rá. Megemlíti, hogy „ezekről a pikkelyekről sem a 
bihari bauxitirodalom, sem a román irodalom nem tesz említést.” 
A tektonikai hatás a bauxit keletkezését követő időben a felső-kré-
tában mehetett végbe. Szádeczkyvel egyetértve a tektonikai jelen-
ségekkel köti össze a bauxitban mutatkozó korund-képződést. Lach-
mann szerint a Királyerdőben a bauxittestek elhelyezkedése oly 
szabálytalan, hogy határozott tektonikai irányokkal összefüggésbe 
nem hozható. 
 

Kőzetté válás utáni átalakulási jelenségek 
 

     Színtelenedés-sötétedés, elem-migráció. Szádeczky, 1905 sze-
rint fehér csillám mutatkozik az érctelepek szélén. Rozlozsnik, 1919 
észleli, de még genetikailag nem értékeli, miszerint a fehér bauxi-
tok alárendelt mennyiségben vannak jelen a bihari bauxitokban, 
„rendszerint a bauxit-testek szélén.” Finkey és Jakóby, 1918 meg-
jegyzik, hogy a fehér bauxit „tulajdonképpen a sárga bauxitnak egy 
erősen kilúgozott módosulata, mely kevés vastartalma folytán szín-
telen”. Finkey és Jakóbynak jelen írás Ércminőség, ércfajták feje-
zetében idézett, általuk definiált bauxitfajták között sikerült „az ösz-
szefüggést megállapítania s a két elsőt a harmadikból, mint alap-
anyagból levezetnie.” Megfigyeléseik szerint e típusok szelvény-
beni elhelyezkedése:   
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Sárga bauxit 
Sok kovasav, kevés vasoxid és sok alumíniumtartalommal 

Sötétvörös bauxit 
Kevés kovasav, sok vasoxid, kevés alumíniumtartalommal 

Világosvörös bauxit 
Kevés kovasav, közepes vasoxid és alumíniumtartalommal 

 

     Háromöv-elmélet. Finkeyék szerint a legalsó, legkevésbé átala-
kult részt kell primer-övnek tekinteni, s föltételezik, hogy „eredeti-
leg az egész teleprész ily anyagból állt.” A folyamatot ekként vélel-
mezik: „A bauxittelep legfölső részében a csapadékvíz a humuszt s 
különösen finomabb részeit, a kaolint iszapolva behordják, minek 
következtében itt az SiO2 tartalom erősen megnövekedik. Az at-
moszferikus behatások folytán oldható vassók képződnek, amelyek 
aztán kilúgozódnak, tehát a vastartalom lényegesen csökken s az 
Al2O3 túlsúlyra jut. A csekély vastartalom miatt a bauxit színe sár-
gás. A felső részből kilúgozott vas a középső részben cementáló-
dik, ami természetesen az alumíniumtartalmat leszorítja. […] A ba-
uxit színe a nagy vasoxid-tartalom miatt sötétvörös, olykor feketés. 
A telep alsó része azután eredeti állapotában van meg.” Vadász, 1946 
a fent leírt jelenségeket nem látja ilyen egyértelműen jelen lévők-
nek.  
     Vetődések, gyűrődések, kimosások. Finkey, Jakóby szerint „A fek-
vetek helyenként még utólagos dinamikai hatásoknak, mint vetődé-
sek, kimosások stb. voltak kitéve.” Ezeket a későbbi szerzők is meg-
említik.  
     Metamorfizáció. Rozlozsnik, 1917 utal rá, hogy miként azt Pa-
uls is említi, a bauxit Jádremete környékén granodiorittól kontakt 
metamorfózist szenvedett. E helyeken sötétszürke, pirites. A jádre-
metei pobrázi bányában a bauxitban vékony erupciós teléreket is 
megfigyelt. Bortnyák, 1924 helyenként a szürke bauxit „hihetetle-
nül kemény” voltát hangsúlyozza, minek okát „kontakt hatásban” 
látja. „Általában – írja – az Izvor környéki [bauxit] anyaga a legke-
ményebb, az innenvaló próbák között olyan darabok is vannak, 
amelyek az üveget megkarcolják”28. Vadász, 1946 az „utólagos [de 

                                                           
28 E híradása unikális abban az értelemben, hogy más szerzők, beleértve 

Vadászt is, a bauxitnak e tulajdonságára nem utalnak.  
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nem definiált] jelenségek” közé sorolja a bauxit anyagában észlel-
hető pirit és markazit ásványképződést, színváltozásokat, a kőzet 
keményebbé válását, s a víztelenedést.                                                                                                                                             
     Posztbauxit karsztosodás, bauxit-mállás. Nyilvánvalóan több-
fázisú folyamat. Első fázisa a bauxit (képződés/lerakódás/ kőzetté 
válás) után, de még a következő tengerelöntés előtt következett be. 
Ezek során első lépésben a bauxit-előfordulások között meg volt 
fekü anyagából álló kúpok (ld. trópusi kúpkarszt) oldódással/mál-
lással előkészítetten, a tengerelőnyomulás mechanikai hatásaival 
lényegesen segítetten letarolódtak. A posztbauxit karsztosodás kö-
vetkező (napjainkig tartó) etapja a fedő mészkő – nyilván többszö-
ri – felszínre kerülése során következett be. A karsztosodás ismert 
jelenségei a bauxitfedő képződményeket helyenként bauxitig le-
pusztították. Sőt a bauxitot is „megtámadták”. A fedő mészkő-ré-
tegek lepusztulását a bauxittelep föltáródása, vékony, főleg telepszé-
li részeinek földarabolása, részbeni reszilifikációja, Rozlozsnik ki-
fejezésével karsztföld/karsztos vályog képződése követte. E folya-
matokat a sokfázisú tektonikai mozgások alapvetően, de részletei-
ben aligha megnyugtatóan kibogozhatóan elősegítették. Ez lénye-
gét tekintve azonos folyamat a bauxitból való terra rossa-képződés-
sel, ahogy azt Vadász később elképzelte. Finkey és Jakóby, 1918 
szerint e folyamat eredményét önálló teleptípusként (bauxittorlat) 
különíti el. Míg Rozlozsnik inkább reziduális jelenségként értelme-
zi e folyamatot, addig Finkeyék a csapadékvíz szállító erejének, a ki-
mosásnak is meghatározó szerepet tulajdonítanak. Leírásuk alap-
ján ott létező bauxittömbök (olykor „több métermázsa súlyúak”) 
vízi szállítása aligha képzelhető el, ami a torlatképződés alapvető 
eleme, tehát a megnevezés nem helyes. Rozlozsnik, 1917 ezeket 
„eluviális, másodlagos előfordulásoknak” nevezte. 

 
Genetikai elgondolások 

 
     Szádeczky, 1904 évi tanulmányában mindössze ennyit mond: 
„valamennyinek képződése a dácit erupcióval látszik összefüggés-
ben állani.” 1905. évi tanulmányában kifejti, hogy az alumínium-
vasércek gömbös szövete hidrotermás eredésre vall. A kénes ex-
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halációk helyenként szulfidásványokat is létrehoztak. Lehetséges, 
hogy a magnetit is ezek redukálása folytán jött létre. Ahol több víz 
és oxidáló hatás szerepelt, ott az alumíniumnak és vasnak maga-
sabb oxidja, illetőleg hidroxidjai (hidrargillit, hamatit, göthit, limo-
nit) keletkeztek.  
     Lachmann, 1908 szerint még a felsőkrétát megelőzően a mész-
kő-tábla repedésein kénes-vasas termák hatoltak fel, amelyek a 
malm-mészkő agyagos alkotórészeit vegyi folyamatok révén bau-
xittá alakították (metaszomatózis). Pauls a bauxitot mészkőmálla-
déknak látja (terra rossa). Papp, 1915 a Bihar-hegység „vörös vas-
érc, barna vasérc és alumínium érc” telepeit egyrészt „metaszoma-
tikus eredetűnek” tartja, „amelyek képződését a mészkőhegység do-
lináiban összegyülemlett laterit anyagából magyarázhatjuk” írja, a 
317. oldalon úgy foglal állást, hogy a „Bihar-hegység vas- és alu-
míniumérceinek nagy része a mészkőhegység dolináiban a terra-
rosszával kapcsolatosan másodlagos képződmény.” Szontagh, 1915 
a bauxit képződését „mostani és régi terra-rossa átalakulása, ille-
tőleg malm-mészkő elmállása által létrejöttnek tekintette”. Rozlozs-
nik Szádeczky hidrotermális, Lachmann metaszomatikus, Pauls terra 
rossa bauxitkeletkezési teóriájával szemben kimondja:   
     – „Az egykori mészkő-felületen felgyülemlett laterit-bauxit és 
laterit-vasérc … diagenetikus átalakulás nyomán mint bauxit, ille-
tőleg vasércteknők és lencsék maradtak fenn”;  
     – Fontos további megállapítása: „Jelenlegi klimatikus viszonyok 
között a bauxit nincs vegyi egyensúlyban.” A „terra rossát” és a 
„karsztos vályogot” meg kell különböztetni. Ez utóbit a bauxitok le-
pusztulási terméknek tartja.  
     Rozlozsnik, 1919 azt írja: „Ami a bauxit előfordulások keletke-
zését illeti, véleményem szerint itt egy régi hydrátosan málló szá-
razföldről légi- vagy vízi transzporttal a titon mészkő felületére ke-
rült lateritos [sic!] anyaggal van dolgunk. India lateritvidékén a víz-
ben leggazdagabb [hidrargillites/gibbsites] bauxitoknak teljesen 
megfelelő alumíniumércek találhatók. Hasonlóképpen foglal állást 
1923-ban: „…az egykori mészkő-felületen fölgyülemlett laterit-ba-
uxit és laterit-vasérc üledéket” említ, amely „diagenetikus átalaku-
lás nyomán mint bauxit, illetőleg vasércteknők és lencsék maradtak 
fenn.”  



 85

     Finkey és Jakóby, 1918 áttekintve Krusch, Lachmann, Pauls, 
Szádeczky és Papp, valamint Dittler és Doelter elgondolását a szö-
vet-szerkezetből „kétségen kívül a vízből való lerakódás eredeté-
re” következtet. Megjegyzi, hogy a metaszomatikus magyarázatok 
(Krusch, Lachmann, Pauls29, Szádeczky, Papp30) „tarthatatlansá-
gát elsőnek Réz Géza főiskolai tanár ismerte fel, amit aztán vizs-
gálataink is teljes mértékben igazoltak.” Lábjegyzetben megjegy-
zik, hogy „Nem tartjuk lehetetlennek, hogy helyenként esetleg ter-
mális behatások is érvényesültek, az érc-előjövetel azonban kétsé-
gen kívül szediment eredetű.” 
     Vadász, 1946 véleménynyilvánítás nélkül említi Szádeczky hid-
rotermás bauxit-keletkezési elméletét. Vadász szerint ugyanilyen 
keletkezésűnek mondja Krusch és Lachmann is, a többi kortárs kö-
zül csak Pauls elgondolásáról szól. A hidrotermás keletkezésről 
megjegyzi, hogy hidrotermás hatásokra utaló jelek a térségben nin-
csenek.  

 
(A II., befejező részt a következő számunkban közöljük.) 

 
 
 
 

 

                                                           
29 Pauls nem a metaszomatikus, hanem a terra rossa-gondolat híve. 
30 Papp Károly a terra rossa-gondolat híve volt. 


