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ALUNIT A MAGYARORSZÁGI BAUXITELFORDULÁSOKBAN.
Irta : Dr. Vadász Elemér.

A magyar bauxitelfordulósok körüli gyakorlati tevékenység során

mindenre kiterjed gondos megfigyelésekkel és pontos adatgyjtésekkel,

tudományunk céljait is tekintjük. Köszönettel tartozunk ezért dr. H i 1 I e r

József vezérigazgató úrnak, aki nagy megértéssel támogatta és elsegí-

tette ebbeli törekvéseinket. A nagyszabású bányászati föltárások többszöri

vizsgálata rögzílhetvé tett olyan jelenségeket is, melyek a bányászat gyors

elrehaladásának folyton változó föltárásaiban eltntek. Az alábbiakban

Dolomit Eocén

1. kép. Az iszkaszentgyörgyi bauxitelfordulás vázlatos földtani térképe.

egy ilyen jelenségrl számolhatok be a legújabban fölkutatott és bányá-

szatiig föltárt iszkaszentgyörgyi, irodalmilag még nem ismertetett bauxit-

elfordulással kapcsolatban.

Az iszkaszentgyörgyi bauxitelfordulás.

Az Északi Bakony keleti, legszélsbb nyúlványainak Iszkaszent-

györgy—Fehérvárcsurgó—Guttamási községek közé es szakasza, triász-

korú dolomitrögökkel megszakított eocénterület (1. kép). Északon fels-
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oligocén és alsó miocén üledékek alá merül, délrl a pannóniai tenger

abráziós üledékei húzódnak reá, letarolt felületek jellegzetes nyomaival.

Bauxitnyomozó földtani bejárásaink során, a dolomitfelületeken észleltük itt

a letarolt bauxit nyomait is, amibl az eocén rétegekkel födött területet ku-

tatásra jogosítónak tartottuk. Összefügg bauxitkibúvás nem volt. Iszka-

szentgyörgy község határában, a térképen is feltüntetett „Kincses” szl-
hegyen, 1940-ben, sikertelen kútásás közben tárták föl elször a bauxitot.

Még ugyanazon év szén, a kutatásra jogosított Aluminiumérc Bánya- és

Ipar R.-T. nagy ervel megkezdte itt már régebben tervezett kutatásait és

lemélyítetle a bauxitelfordulás megismerését célzó fúrásokat.

A kutatási adatok szerint az iszkaszentgyörgyi bauxitelfordulás déli

részét csak viszonylag csekély vastagságú pleisztocén-pannóniai vagy eo-

cén rétegek födik. Észak felé 15—20 fokos eséssel, fokozatosan vastagodó

eocén rétegösszlet alá merül. Ezen a részen a bauxit egy északnyugat

—

délkelet irányú, eocénutáni árokmélyedésben mutatkozik (2. kép). Az árok-

mélyedés tengelyében 80— 170 m vastag eocén rétegösszlet födi a bauxi-

tot, mely az oldalak felé kisebb mélységben jelentkezik ugyan, de foko-

2. kép. Az iszkaszentgyörgyi bauxiltelepülés vázlatos szelvénye. D=dolomit. E=Eocén.

zatosan vékonyabbá válik. A fúrásokkal megállapított bauxitvastagség

1— 16 m között változik. Az egykori partszegélyl, a dolomitban látható eo-

cén fúrókagylók fúrási nyomai mulatják.

A viszonylag kisebb vastagságú fedrétegösszlettel födött „Kincses"

területrészen, 1941 tavaszán külfejtéssel föltárták a bauxitot, mely így nagy

felületen hozzáférhet volt a földtani vizsgálat számára. A teljes egészé-

ben kitermelt bauxit alatt láthatóvá vélt az egyenetlen, karsztos dolomit-

felület. A csupaszon kimered dolomitegyenetlenségek sok helyen vastag,

mállóit, porlódó dolomitból állanak, mint azt a gánti elfordulásban F ö Id

-

vári A. is leírta. (1.) Ez egyébként minden mészklerületi bauxitelfor-

dulás általános jellege, mely Biharban, Hercegovinában, Dalmáciában,

Franciaországban és Görögországban egyaránt mindenütt, hasonló módon
megfigyelhet. A bauxitlul való érintkezésnél fekete, mangános bevonatú és

kalciltal kitöltött üregek mutatkoznak, dolomilliszltel kapcsolatban. A do-

lomit egyébként jól rétegezett, általában É-30 fok düléssel.

Fedrétegekül a külfejtés délkeleti bejárati részén, rövid szakaszon

1 — 1*5 m vastag humusz és pleisztocén agyagos homok, majd a keleti be-

vágásban sárga pannóniai agyag és homok DK (155°) — 10° alatt tele-
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pül a bauxilra. Az utóbbin itt a hullámverés hatására utaló földolgozott-
ság volt észlelhet, amennyiben a bauxit 1 — 2 m vastag fels része, gyen-
ge egyenetlen vízszintes rétegzettséget mutató, apró szögletes darabkákból
álló morzsalékos szövet volt. A transzgressziós pannoniéi rétegsor, a bau-
xit határán 10 cm vastag rozsdabarna kéreggel kezddik, amelyre sötétszür-
ke. bauxittörmelékes, zsíros, szenes agyag s fölötte szürke és sárga agyag, fi-

^ °rn homok I encsé k ke I következik. A távolabbi fedrétegekben édesvízi mész-k is jelentkezik.

A bauxillerület legnagyobb részét eocén rétegösszlet födi, mely egye-
nes határsíkkal települ a bauxitra. Kifejldésében közvetlenül a bauxit fö-

lött sárga, sárgásbarna és vörös szívós agyag vagy agyagmárga 01 0‘3 m
szenes-palás agyagbeágyazással mutatkozik, tengeri molluszkák kíséretében.
Ezek fölött nummulinás és miliolinás-alveolinás agyagmárga, mészmárga és
mészk, helyenként glaukonitos homokk következik. Natica, Cardium- k-
belekkel és nagy Oslrea gigan/ea-héjakkal. Az egész tengeri kifejldés ré-
tegösszlet a Magyar Középhegység eocén rétegsorának középs eocén tago-

D í

3. kép. Az iszkaszentgyörgyi ..Kincses" külfejtés vázlatos szelvénye.

D — dolomit. B = bauxit, E — eocén.

zatába (lulétium) tartozik. Legnagyobb vastagsága a lemélyített fúrásokban

200 m volt, váltakozó miliolinás-alveolinás és nummulinás rétegekkel (TV. per-

foráló, N. lucasana, N. striata), élesebben megkülönböztethet tagozódás

nélkül. Legbiztosabb vezelrétege az összlet alját jelz szenes réteg, amely

azonban nem egyenletes s nincs meg mindenütt. Az egész eocén rétegössz-

let leginkább a halimbaira emlékeztet s élesen elüt a gánti fedösszlettl, a-

mely tudvalévén édesvízi tagokkal kezddik s miliolinás sorozata is inkább

félsósvízi jelleg. Általános dülése É és ÉK irányban 10

—

20 fok között vál-

tozik.

A bauxit a külfejtés minden részében egyverel, fels részében lilás-

vörös, egynem, legnagyobb részében azonban barnássárga és rózsaszín

foltos-tarka, gyakori limonitkérges pizolilokkal. Egyes részekben föltn az a

likacsos-csöves tarka szöveti alkat, mely F ox szerint az indiai lateritek jel-

lemz sajátja. (2) Helyenként a rétegdüléssel egyezen, határozatlan sávo-

zottságot mutat. Ilyen világos erezettség a rétegdülésre merlegesen és átlós

irányban is észlelhet, néhol keresztrétegzettségre emlékeztet módon. Ezek

a jelenségek a bauxit eredeti fölhalmozódási sajátságai gyanánt tekintendk..

Ezek helyenként kifejezettebben voltak érzékelhetk egy-egy színárnyalatban

határozottan eltér sávval is, amelyek az alább ismertetett töbörszer alakú-
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latok helyén mutatkoznak. A bauxit minsége is meglehetsen egyveret,

különös sajátsága gyanánt említhetjük a többnyire húsz százaléknál nagyobb
izzítási veszteséget.

A bauxit eredeti egyenltlen települése utólag még részese volt a ba-

konyi hegyszerkezeti mozgásoknak is, melyek összetöredezetlségben nyilvá-

nultak s vetdésekkel a bauxitelfordulás területét is földarabolták. A külfej-

tésben részletesen vizsgált kzethasadékok
, vetdések és elmozdulások irá-

nyai a föltárt három rétegösszletben érdekes eltolódást mulatnak. A bánya-

mvelést egy NyÉNy—KDK (290— 110°) csapású, DDNy felé 60 fok alatt haj-

ló vetdés, északi és déli részre osztja. (3. kép) A vetdés síkján a dolomit

durva breccsiás szövet, az eocénrétegek pedig az elmozdulás mentén föl-

hajlást, lankásabb dülést mutatnak. A dolomitban mutatkozó kzetrések és

hasadéklapok túlnyomólag ennek a vetdésnek iránya körül (KÉK—NyDNy
és NyÉNy—KDK) csoportosulnak. A bauxitban és az eocén rétegekben mért

kzethasadékok irányai a dolomithasadékok csoportjához képest az észak

—

déli irány felé eltolódást mutatnak, aminek mozgásmechanikai részletezésé-

vel, más kapcsolatban, alkalomadtán külön foglalkozunk. Az elmozdulások

túlnyomólag déli irányban történtek, többnyire 60—80 fokos mozgási síkok

mentén.

Alunit és szulfátos bauxit.

Említettük, hogy az iszkaszentgyörgyi bauxit viszonylag nagyobb izzí-

tási veszteséggel tnik ki. A kincsesi külfejtési terület nyugati részén, az 578.

sz. kutatófúrás bauxitmintáinak elemzése alkalmával Gedeon Tihamér
figyelmeztetett fölöttébb nagy, 25—31 százalékos izzítási veszteségre, amibl
kezdetben a bauxit hidrargillit-larlalmát gyanítottuk. Minthogy eddigi ismere-

teink szerint a magyar bauxitok túlnyomólag diaspor-jellegek, a hidrargillit

jelenléte, magában véve is különleges jelenség számba ment. Ezért különös

figyelmet fordítottunk arra, hogy a külfejtés elhaladásával, a kérdéses fúrá-

sok körzetében föltárt bauxitot szemügyre vehessük. Annál is inkább, mert

egy régebbi közleményben Gedeon T. Sümeg vidékérl, vörös miocén

agyagból, másodlagos bauxitzárványokat nagy AbOa-tartalom és a rendesnél

nagyobb izzítási veszteség alapján, szintén hidrargillit gyanánt ismertetett (3).

Ilyen fehér, sárgás, kemény anyagú „hidrargillit" a Sümeg vidékén föltárt ere-

deti település bauxitban ismeretlen volt, bár a koptatott bauxilgörgetegek

csak közvetlen közelbl kerülhettek a miocén vörösagyagba. Ilyen elzmé'
nyék után 1941. év szén, Graul Róbert mszaki vezérigazgató úr, az

iszkaszentgyörgyi külfejtésben föltárt különleges alakulatra és abban talált fe-

hér anyagra hívta föl figyelmemet s módot adott annak helyszíni kivizsgá-

lására.

A föltárás nyugati részén, az 545. sz. fúrás helyén, a bauxitban mint-

egy 2 m átmérj, 1‘5 m mély löböralakulat volt látható, mely vörös vasas

kéreggel volt elhatárolva a rózsaszín-sárgásbarna rendes bauxittól. Az akko-

riban 4—5 m vastagságban megnyitott bauxitszelvényben, mintegy 30—50

cm-rel a felszín alatt, határozott, 10 cm vastag vörös réteg látszott s ezalatt

130— 150 cm távolságban egy másik ugyanilyen, élesen látszó 6— 10 cm vas-
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tag vörös réteg mutatkozott (4. kép). Mindkett ÉNy 10— 15 fok alatt hajlott,

lényegében az eocén fedrétegek szerint. Az említett töböralakulat a fels ré-

teg alatt látszott, mely egyszersmind a töbörnek mintegy zárórétegét vagy fö-

delét alkotta. Az élesen elhatárolt töböralakulat bel sejét rózsaszín baux it

töltötte ki, amelyben szabálytalanul elszórtan, fehér 1— 10 cm álmérjgömb-
és tojásdadalakú gumós zárványok voltak. Ezek a gumók a töböralakulat

4. kép. Bauxittal kitöltött üstalakulat alunitgumókkal az 545. sz. fúrás helyén

5. kép. Üstalakulat a bauxitban az 500. sz. fúrás körzetében, alunitgumókkal.

alján nagyobb számban voltak és a lilásvörös 10—25 cm vastagságú határ-

rétegben is mutatkoztak. Az elhatárolt töböralakulaton kívül azonban, a ren-

des bauxitban seholsem jelentkeztek. A föltárás a bauxit lefejtésével, termé-

szetesen megsznt. Késbb, az 500. sz. fúrás helyén, az elbbitl mintegy
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35—40 méterrel keletre, egy másik hasonló alakulat is föltárásra került, va-

lamivel gyérebb fehér zárványgumókkal. (5. kép.)

1942 július havában történt vizsgálataim során, a külfejtés északi ré-

szében, a 88., 89. sz. fúrások helyén is alkalmam volt észlelni hasonló ala-

6. Alunilgumók a bauxitból.

7. kép. Alunitgumókbói összecementezetl bauxitgörgeleg.

kulatot. Itt mintegy 30 cm vöröseslilás szín bauxil alatt 4 m sárgásbarna

bauxit volt. Az utóbbiban egy szabálytalan alakú, 1 m átmérj és 1 m mély

-elhatárolt löböralakulat volt látható, melynek belsejét tömött, vöröses-lilás

bauxit töltötte ki. Elválasztó halárkéreg nem volt, csak a bauxit szinárnyala-
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tából adódott az elkülönülés alakja. Fehér zárványgumókat nem tartalma-

zott. Ugyanilyen alakulatot észlelt a külfejtés déli részén Farkas Lajos
faknász a 819. sz. fúrás területrészén is, szintén zárvénygumók nélkül, bel-

sejében a sárgásbarna alapanyagtól élesen elül rózsaszín, tömött bauxiltal.

A fehér zárvénygumók nemcsak színben, hanem keménységben is el-

térnek az ket tartalmazó bauxitanyaglól, amelybl könnyen ki is szabadít-

hatok. Többnyire gömb- vagy tojásdadalakúak, felszínük sima, egyenetlenül

dudorkás, néha gömbszeletekre tagolt. (6. kép). Keménységük 3—4, kivétele-

sen több. Belsejük tömött, egynem, szerkezet nélküli. Egyes nagyobb dara-

bok széttörve határozatlanul gömbhéjas elválásúak. Különös figyelmet érde-

mel egy nagyobb, 25—30 cm átmérj gömbalakú zárvány, mely bauxit kö-

tanyaggal összecementezetl kisebb zárványgömbökbl alakult. Ez a sok gu-

móból álló nagy bauxitos görgeteg olyan külsej, mintha a kissé nedves bau-

xitanyagba forgatott fehér zárványok hógolyók módjára tapadtak volna ben-

ne össze. (7. kép.)

Mindezek a küls jellegek önmagukban is nyilvánvalóvá tették, hogy

e zárványok anyaga nem rendes bauxit. hanem attól eltér anyag. A rész-

letes vegyelemzések alapján Gedeon Tihamér megállapította, hogy e

fehér zárványgömbök alunilból állanak. Hat különböz keménység,
egyébként azonban teljesen egynem és egyverel zárvány anyagénak

elemzési adatai a következk :

ALOa 36.10 42.60 38.15 37.16 36.83 38.50

Si02 0.04 0.10 0.00 0.92 0.02 0.10

FesOa 0.75 0.95 0.85 0.08 0.52 nyom
SOa 37.66 28.20 36.90 38.04 38.21 39.20

k2o 11.14 8.29 10 85 13.98 14.35 — .

—

H20 16.00 20.21 13.24 10.72 10.07 21.14

CaO 0.45

Aluminiumszulfát jelenléte a bauxitban, különösen alunit alakjában,

tudomásunk szerint kevéssé ismeri jelenség. A ritkább járulékos alkatré-

szek körül kén (S) jelenlétérl tudunk ugyan, st Kormos T. szulfidos

bauxitot is ismertetett, ez azonban, mint látni fogjuk, nem syngenetikus,

hanem utólagos hatásokból ered. Mindössze György A. közölt a halim-

bai bauxilelfordulásban (4.) és Gedeon T. említett az általa ismertetett

sümegi másodlagos anyagban SCL-tartalmat is. Ezért oknyomozó vizsgála-

tainkat kiterjesztettük az alunitgumók töböralakulatát kitölt bauxitra, annak

zárórétegére s az iszkaszentgyörgyi bauxitelfordulás több más szelvényé-

bl való mintákra is. Az 545. sz. fúrás helyén föltárt alunitgumós töbör-

alakulat fels vöröslilás zárórétegének (4. kép) bauxitja nem tartalmazott

szulfátot s 47% AI0O3, 18.50% SÍO2, 19.00% FeiCL, 2.00% Ti0 2 mellett

mindössze 13.50% izzítási veszteséget mutatott. Ellenben Gedeon T.

újrevizsgálata szerint a 478. sz. fúrás bauxitszelvényének 2., 3., 4. méte-

rébl származó, nagy izzítási veszteséget mutató bauxit, mely figyelmün-

ket els ízben hívta föl a kérdésre, valamint az említett sümegi minta

megfelel elemzése a következ összetételt adta :
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578. sz fúrás : 2 m 3 m 4 m Sümeg
AI2O3 50.90 56.75 48.09 40.00

Si02 1.00 2.30 4.00 0.68

Fe203 9.00 7.50 15.00 4.30

TiÓ2 2.60 350 2.50 —
.
—

S03 9.00 5.25 6.10 23.17

K2O 2.65 1.54 1.79 6,82

HjO 24.85 23.16 22.52 24.42

Ezek szerint a sümegi anyag szintén alunitnak minsíthet, némi
bauxitanyaggal, míg az 578. sz. fúrás mintái szulfátos, illetve alunittartal-

mú bauxitnak nevezhetk.

Az iszkaszentgyörgyi rendes összetétel - bauxilra kiterjesztett vizsgá-

lat G e d e o n T. szerbit átlagosan 0.2—0.5% között változó szulfáttarlal-

mat állapított meg, a változó szulfátmennyiség eloszlásában megállapítható

minden határozott rendszer nélkül. A kimutathatóan szulfáttartalmú részek

elszigetelt, szabálytalan eloszláséra utal az a tény, hogy a kitermelt iszka-

szentgyörgyi bauxit szulfáttartalma az átlagos érték alatt volt, jeléül an-

nak, hogy a bauxittömeg nagyobb része szulfáttól mentes. Ebben a tekin-

tetben Gedeon T. a gánti bauxitot, régebbi vizsgálatai alapján kén- és

szulfáttól mentesnek találta. Mostani ismételt vizsgálatai is megersítették

ezt a megállapítását, amennyiben a gánti bauxitban gyakorlatilag számot-

tev szulfáttarlalom nem volt kimutatható. Meg kell jegyeznünk, hogy az

iszkaszentgyörgyi bauxitban, ismételt szorgos kutatással sem sikerült pirit

vagy markazit jelenlétét észlelni. Utólagos ásványok közül csak ka leit ta-

lálható benne. Ez a megfigyelésünk megersíti Gedeon T. megállapítá-

sát, mely szerint az iszkaszentgyörgyi bauxitban szulfidkén nincs, hanem

az egész kénmennyiség szulfát alakban az alumíniumhoz van kötve.

György Albert a halimbai bauxitelfordulásból ismertetett

Leit meier 2. 27. 28. 29. 119. 198. és 199. számú elemzése szerint

szulfáttartalmú bauxitot az alábbi összetétellel :

2. 27. 28. 29. 119. 198. 199.

A

I

0O3 44.21 34.66 40.81 41.02 40.32 42.29 47.51

Si02 2.07 14.01 5.14 2.18 0.18 2.16 2.18

Fe203 1.18 11.47 2.03 1.43 1.22 33.18 25.01

MnsOi — .

—

0.08 0.08

CaO 4.46 3.21 1.03 1.52 0.05 — .

—

— .

—

MgO 1.31 0.13 0.16 0.07

S03 18.87 21.15 31.93 32.84 29.76 1.85 2.02

H 2O 27.14 16.58 19.83 20.36 29.21 21.40 22.89

Szerinte a 2. sz. elem zési minta az 5. kulalóaknából, a 27. 28. 29.

sz. a nyugati táró vörös bauxiljában fehér zárvány, lazagúmó
és tömött d a r a b, a 1 19. sz. pedig a szci kulalóaknából szárma-

zik. A 118. és 119. sz. a Malomárok tárójának átlagos tarka bauxitja

és ugyanannak tiszta vörös bauxitja. György A. megállapítása szerint

„a bauxitlelep fels részében lev fehér gumók mór nem is fehér bauxit.
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hanem alunil. “ E halimbai elfordulások ezidszerinl hozzáférhetetlenek,

mégis az iszkaszenlgyörgyi tapasztalatok alapján György A. alunitra

vonatkozó megállapítását megersíthetjük. Többi elemzése szerint pedig a

halimbai bauxit szulfátlartalma 0.2—4.19% közölt változik, tehát a szulfát

jelenléte a halimbai bnuxilban általánosnak tekinthet.

Teljesség okáért megállapíthatjuk, hogy kén jelenlétét a bihari bauxil-

ban is ismerjük. Ez azonban a bauxitban utólag képzdött, piritbl szár-

mazik, mely szabadon is észlelhet. A magyarországi bauxitelfordulások-

ban észlelt alunit, bauxitos alunit és szulfállartalmú bauxithoz hasonló

jelenségeket Ansheles írt le az oroszországi Tichwin bauxilelfordulá-

saiban (6). Szerinte a bauxit az ottani produktív karbon agyagrétegeibl

alakult át piritoxidáció során. Az így keletkez kénsav ugyanis elbontotta

az agyagot, aluminiumszulfát keletkezeit, amelybl mész közvetítésével az

alumínium kicsapódott. Megemlíti, hogy Tichwin karbonkorú agyagrétegei-

ben sok a vízben oldható szulfát, a bauxit üregeiben pedig alunitszer

anyagot észlelt. A kén jelenléte a bauxitban általában ismeretes ugyan,

azonban jelenlétének módjáról és alakjáról közelebbi adatok nincsenek.

Nagyon érdekes kéntartalmú bauxilelfordulást ismertetett Kormos T.

Isztriából (5.), ahol a kén szulfid-alakban (FeS?) kénhidrogénes exha-

lációkkal kapcsolatban, pirites bauxitot hozott létre. A kénes bauxit-

lal kapcsolatban elforduló hidrargillitel hforrások üledékének tartja. Ez

a bauxit-irodalomban eddig még kellen nem értékelt isztriai megfigyelés

a magyar bauxitos alunit keletkezésének fordított jelenségét szemléllek. Itt

ugyanis a hévforrások a bauxit aluminiumhidroxid-tartalmát oldották ki s

hagyták vissza hidrargillit alakjában. Az iszkaszentgyörgyi és halimbai

alunitgumók esetében azonban, egyelre még ismeretlen tényezk hatása

alatt, az aluminiumhidroxid aluminiumszulfátté alakult s ilyen módon kü-

lönült ki a bauxitban. Eddigi elméleti ismereteink szerint ez a szulfáttá

alakulás, csakis savas behatásra és nyilvánvalóan nedves úton történhe-

tett. Az adott esetben azonban, sem Iszkaszentgyörgyön, sem Halimbán

nyoma sincs azoknak a bauxitképzdéssel egyidej földtani jelenségeknek,

melyekbl a kén vagy kénessav és a hozzátartozó vtz jelenléte bizonyít-

ható. A savas közegnek ilyen vegybontó hatása a bauxitképzdés és la-

teritesedés irodalmában már kísérletekkel is alátámasztott, általánosan is-

mert jelenség. Mégis reá kell mutatnunk arra, hogy ez a vegyileg termé-

szetesnek látszó egyszer folyamat, egymásrakövetkez szakaszainak ter-

mékeivel, összefüggen, egyetlen bauxit- vagy lateritelfordulásban sincs

kielégítleg ismertetve vagy elfogadható földtani szelvényben igazolva.

Meg kell említenünk tehát a tatabányai eocéneleji barnaköszénképzdés

lápmedencéjében piritbomlással kapcsolatban keletkezett aluminiumhid-

roxidos ásványkiválásokat, melyek ennek a folyamatnak különböz sza-

kaszait kimutathatóan rögzítik (6.) Mindenesetre kétségtelen, hogy a bau-

xitban észlelt alunit az eddig csak vulkáni utóhatás útján keletkezett

alunittal szemben új képzdési környezetet jelent, mégha a vegyi folyamat

a vulkáni utóhatással kapcsolatos jelenséggel azonos módon ment is vég-

be. Az iszkaszentgyörgyi és halimbai alunitelfordulás ugyanis sem vul-
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káni utóhatással, még kevésbbé vulkáni anyakzellel, közvetlenül semm
kapcsolatba nem hozható. Az alunitképzdés kiinduló anyaga csak a

bauxit vagy a bauxitképzdésnek még mindig ismeretlen, kiinduló alap-

anyaga.

Az itt ismertetett iszkaszentgyörgyi alunitgumós töböralakulatok jellege

arra utal, hogy úgy ez az alakulat, mint annak bauxilanyagában levalunit-

gumók, a bauxitkeletkezéssel egyidej képzdések és sem utólagos, sem k-
zettéformálódási (diagenetikus) jelenségekül nem tekinthetk. Hasonló ala-

kulatot ismertetett egyébként Gedeon T. a gánt-hosszúharasztosi bauxit-

szelvényben is pizolitos bauxitgörgetegekkel. (8.) Iszkaszenfgyörgyön, a kin-

csesi külfejtésbl A 1 t a i Ottó bányafmérnök úr adott egyetlen, 8 cm
átmérj gömbalakú pizolitos bauxitgörgeteget, mely a bauxit-szelvény

fels részébl, a vöröslilás határréteg alól került ki. A fehér alunitgumók

éles elkülönültsége s a bauxitanyaghoz való mindennem átmenet hiánya

arra utal, hogy azok már kialakullan kerültek a töböralakulat kitölt anya-

gába. Ezzel szemben e töböralakulat határrétege csak színárnyalattal elkülö-

nül bauxitanyag, mely átmenetekkel egybeforr a bauxittömeggel. A megfi-

gyelhet tények arra utalnak, hogy a töböralakulatokat a szárazföldön fölhal-

mozódott, laza, finom száraz üledék- esetleg gélanyagok olyan áthalmozódé-

si egyenetlenségei gyanánt tekintsük, mint amilyeneket a kavicsfölhalmozó-

dásokban ismerünk. Ezek a töböralakulatok esetleg nedvesség behatása alatt

bekövetkezett süppedési jelenségek, amelyek a közelbl más szín bauxit-

anyaggal töltdtek ki s ugyanakkora lejtkön valószínleg a bauxitból ki-

különült alunitgumók is sodródtak beléjük. Nedvesebb idszak behatására,

esetleg az egykori bauxitfelszínen csapadékból fölgyült sekély állóvizek jelen-

létével magyarázhatók a töböralakulat körzetében észlelt színárnyalali réteg-

zdések is. Általában a legkülönbözbb bauxitelfordulésokon szerzett meg-

ismeréseim szerint, a nedvességnek, illetve a csapadékvizeknek az eddigi el-

gondolásoknál sokkal nagyobb ermvi és vegyi szerepe volt a bauxitkép-

zdésben. Egyelre eldöntetlen, hogy az iszkaszentgyörgyi alunitgumók ke-

letkezése, mai elméleti ismereteink szerint végbement aluminiumhidroxidos

vegybomlási folyamattal együtt ment-e végbe, vagy pedig a már kialakult

bauxit aluminiumhidroxidja, tömény savas behatásra alakult-e át egyes gó-

cokban aluminiumszulfáttá, amely más helyeken csak gyengén mutatkozik

a bauxilban. Az a tény, hogy az alunitgumók úgy Iszkaszentgyörgyön, mint

Halimbán is, a bauxitlelep fels részében mutatkoznak, inkább a bauxitból

történt átalakulásra utal.

Mindezekre a kérdésekre alkalmam lesz talán a közeljövben elké-

szül bauxittanulmányaimban, szélesebb alapokon visszatérni. Ezúttal csak

hazai bauxitelfordulásaink egyik érdekes jelenségére vonatkozó megfigyelé-

si tényeket kívántam adni s ha sikerült ezzel a tudományos megismerés szá-

mára új jelenségeket rögzíteni, úgy tettem ezt Mesterem, K o c h Antal
szelleméhez híven s köszönöm azt az tanításainak.
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III. RÖVID KÖZLEMÉNYEK.

KÉT ÚJ ÁSVÁNYELFORDULÁS MAGYARORSZÁGON
ÉS KALCIT KISBÁNYÁRÓL.

Irta : Zsivny Viktor dr*

1. Greenockit Felsbányáról.

A Magyar Nemzeti Múzeum volt Ásvón-y-slénylára néhány évvel

ezeltt (1935-ben) felsbányái antimonitstufát szerzett (leltári száma : w
303), mely a rajta lev sárga, a Radde-féle internacionális színskála 7p

tagjához közel álló szín bevonattal tnt fel. Ez utóbbinak közelebbi vizs-

gálata igazolta a feltevést, hogy színét kadmiumszulfid, a greenockit okozza.

A szóbanlev anyag az antimonitoszlopok terminális részén vasta-

gabb és így élénk sárga szín rétegben jelenik meg, míg a prizmalapokon

csak lehelletnyi bevonatot képez s azoknak piszkos zöld színt kölcsönöz.

Az élénksárga szín bevonat meleg híg sósavban színtelen pelyhecs-

kék visszamaradása mellett legnagyobbrészt feloldódik ; oldatában kén-

hidrogéngáz sárga szín csapadékot létesít ; ez utóbbi meleg híg sósavban

jól oldódik. A sósavas oldat bepárlási maradékát tárgylemezen telített RbCl

— oldattal lecsöppentve ers fénytörés romboéderek, a RbiCdCle kristályai

létesülnek. A sárga bevonat a hepar-reakciót is adta. E megfigyelések sze-

rint a bevonat greenockitot tartalmaz.

A stufán megjelen legfiatalabb képzdmény gipsz, melynek szép

kristálycsoportja a greenockitos antimonitra ntt.

Greenockitot hazánkból az irodalom Vaskrl és Ujsinkáról (Fogaras-

m.) említ. Tschermak szerint
1 Vaskn a Terézia-bányában vaskos grá-

*) Eladta „Két magyarországi új ásványelfordulás bemutatása" címmel a

Magyarhoni Földi. Társ. 1942. máj. 6-i szakülésén.
1 G. Tschermak. Min. Mitt. ges. v. G. Tschermak, 1873, 288 ; ismer-

tetése Molnár Káról y-tól. Földt. Közi., 1874, 4, 234.


