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ÉRTEKEZÉSEK

ADATOK A LATERITES MÁLLÁS KÉRDÉSÉHEZ"
VADÁSZ ÉLEMÉR

akadémikus

Vitális I. 1933-ban megjeleni egyik dolgozatában (1) a balatonvidéki

bazaltvulkánosság általa megállapított megismétld lávaömlésének kétségtelen

bizonyítékát írta le a Kabhegyrl. Megállapította, hogy a Kabhegyen egy fels, fia-

talabb és egy alsó, idsebb bazalttakaró van, amelyek között, mintegy 3 m vastag,

bazaltmállásból ered bazaltnyirok foglal helyet. A bazaltnyirok vegye’.em-

zése szerint 28% A/203-tartalommaI utal annak laterit-jellegére is. Ezt a kérdést

a magyarországi bauxitkutatások tekintetében vizsgáltuk és Vitális I. dolgo-

zatának megjelenése utáni föltárási adatok összesítése alapján érdemesnek tartjuk

errl az oldalról is megvilágítani.

A Kabhegy északnyugati részén, Csékut-Padrag határában azóta fölhagyott

kfejtben és azzal kapcsolatos fúrásokkal és kutatóaknákkal, a bazalttakarót több

he'yen teljesen átharántolták és megnyitották. Tömör bazalt, a nagy felületekhez

képest, csak nagyon kis részletekben, szabálytalan eloszlásban mutatkozott. Fels
részén egyenetlen táblás elválású. Legnagyobbrészt likacsos-sejtes-üreges,

keményebb, vagy kukoricaköves, lazább szövet kzet. A bazalt ezen a részen a

középs-eocén nummulinás mészkre, vagy márgás mészkre települt. Az egész

bazalttakaró-összlet vastagsága, a térszín szerint 11—60 m között változott.

A li kacsos-ü reges bazalt üregeiben és hézagaiban feltn, tömött, zsírfény,

vörös, kvelszer agyagtermék, els tekintetre is kolloidos mállási maradéknak

:nt. A fúrásokban, valamint a bazalt és az eocén határán összefügg rétegekben

mutatkozott, aprón morzsolódó, szögletes töréssel. A feltárások különböz helyein

J934 márciusában gyjtött minták Gedeon T. elemzése szerint az alábbi ösz-

szetételt mutatják:

ALÓ, SiO.,
'

Fe,0
3

TiO, CaO Mn0
2

ízZ. V.

1. Bazalt hézagaiból 1930-

bán gyjtött minta 28,14 45,90 10,16 2,10 1,24 0,20 11,96

2. F-föltárás, bazalt eocén

határán 16,10 57,68 13,05 0,65 4,50 0,0S 7,88

3 . U-feltárás 24,23 45,62 11,60 1,70 4,15 0,10 12,60

4 . U-feltárás északi bejárat 20,60 45,60 12,70 1.85 4,02 0,05 15,18

5. 18. sz. bevágás 12,08 57,72 13,50 2,00 4,50 0,06 10,14

6. 18. sz. feltárás salakos

bazalt repedéseibl 25,61 43,28 13,18 2,20 4,08 0,05 11,60

* Eladta a Magyar Tudományos Akadémia Mszaki Tudományok Osztálya 1951

április havában tartott földtani felolvasó ülésén.



366

Az 1. sz. minta, Gedeon T. megállapítása szerint, agyagjellegii, vízben

könnyen szétázó, kolloid-oldatot ad. A többi minták pattogva repedeznek széjjel,

íe'.rázva gyorsan ülepednek, kolloid-oldatot nem adnak.

Az elfordulás módjáról 1934-ben készült földtani szelvényeink adnak képet.

Az 1. sz. szelvény Vitális I. rajzának kiegészítése, a megfelel földtani ada-

tokkal. 2. szelvény a bazalttakarónak az eocén-összlethez való viszonyát szemlél-

teti két vörös nyirokréteggel. A 3. sz. rajz az egykori F-feltárásban a bazaltnak az

cocénra települését és a vörös nyirok elrendezdésének vázlatát adja.

A fúrásokkal átharántolt kzetanyagok közelebbi betekintést adnak a bazalt

mállási állapotára is. E célból az eocénig hatolt III., V. és IX. sz. fúrások kzet-

jnintáinak rétegszelvényét közöljük:

III. sz. fúrás.
*

0— 2,50 m Humusz és lösz

— 3,30 m Likacsos, puhább baza t

— 4,30 m Keményebb, likacsos bazalt

— 6,00 m Tömör bazalt

— 6,30 m Bazalt vörös agyagrészekkel

— 10,50 rn Kemény kukoricaköves bazalt

— 13,00 m Morzsolódó bazalt vörös agyagrészekkel
— 16,60 m Likacsos bazalt

25,00 m Likacsos, lágyabb-keményebb bazalt

—26,80 in Kemény bazalt

—40,30 m Vörös agyag
—41,20 m Sárgásvörös agyag
—45,50 m Szürkéssárga (?) agyag kukoricaköves bazalttal

—51,50 m Sötétvörös agyag bazalítörmelékkei
—56,78 m Vörös agyag
— 56.93 m Nummulinás mészk

V. sz. fúrás.

Ö— 1,20 m Agyagos humusz
— 4,20 m Vörös agyag, salakos bazalttal

— 9,50 m Puha, kukoricaköves bazalt

— 11,00 m Vörös agyag salakos bazalttal

— 17,90 m Fehér nummulinás mészk

IX. sz. fúrás.

0— 2,00 m Ktörmelékes humuszos agyag
— 4,00 m Lágy kukoricaköves bazalt

— 11,30 in Keményebb és lágyabb kukoricaköves likacsos bazalt

— 11,80 m Likacsos bazalt vörös agyagkitöltéssel

—21,40 m Szürkésvörös, vörösessárgás és vörös agyag
—21,50 m Nummulinás mészk

Mindezek jól igazolják Vitális I.-nak a bazadtlávafolyás megismétldésére

.vonatkozó megállapítását. Gedeon T. elemzési adatai szerint kétségtelen, hogy

mind a bazall-eocénhatáron, mind pedig a bazaltömlés közötti vörös nyirok, mállási

termékül tekinthet sziallit. Az 1. sz. mintában a kovasav 25,74 %-a kvarcalakban
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24 Földtani Közlöny 10—12. sz.

ábra
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van jelen s ezenkívül 0,031 CV2O3, 0,013% V205 , 0,30% P205-tartalmat is meg-
állapított. A bazalt mállásának szialliíos kezdeti íokia kitnik a gánti kovasavns
bauxitmintákkal való összehasonlításból, amely Gedeon T. elemzése szerint a

következ módon alakul:

Al2Ó;i
Fe,0

3
TiOj I22

,
v. SiO s Kvarc Mn

203 Cr203 V205 P.O, CaO

Gánt-Meleges 39,11 4,55 0,90 14,48 40,36 7,10 0,01 0,036 0,045 — —
Gánt-Harasztos 45,68 9,70 1,70 13,64 28,48 0,78 0,04 0,033 0,019 — —
Csékut 1. sz. 28,14 10,16 2,10 11,96 45,90 25,74 0,20 0,031 0,013 0,30 1,24

Ebbl kitnik, hogy a csékuti bazaltmál'ádék kvarctartalma és mangántartalma
nagyobb, Cr203-tartalma feltnen egyez, l/20 5-tartalma azonban lényegesen

kisebb, mint a gánti kovasavas bauxité.

A bazalt -sziallit ásványos összetételét Székyné Fux V. vizsgálta. Mikrosz-

kópos alkatrészek közül csak mikroszkópos limonit-szemcséket és vastartalmú

montmorillonit- és beidellit-agyagásványokat ismert föl benne. Röntgenspektrográ-

fiai vizsgálattal Neme ez E. semmi hidrargillitet nem talált. Ezt alátámasztja

bizonyos mértékben a viszonylag kicsiny izzítási veszteség is. Földvári Ala-

dárné termikus vizsgálattal megáliKpította, hogy sem alurníniumhidroxidos

ásvány, sem kaolin nincs benne, csak tiszta agyagásványból., montmorillonitból

és beidellitbóT áll.

Kétségtelen, hogy a kabhegyi vörös agyag a bazalt máliadéka. Ezt bizonyítja

a bazalt üregeibe, likacsaiba betelepült és repedéseit kitölt agyag, ami kizárja a

délebbi magasabban lev' dolomittérszínt borító bauxit mállásából való .származás-

lehetségét. Ennek ellene szól a nagy kovasavtartalom is, amit a vogelsbergi ailit

elm állásából származó vörös agyagban nem találunk. A bazaltömléseket elválasztó

vörös agyag, nyivánvalóan a kitörések közötti idtartam alatt keletkezett mállási

termék. A bazalt alján az eocén-határon lev nagyobb vastagságban mutatkozó

vörös agyag fölhalmozódás, korábbi bazaltömlés teljes elmúlásából származ-

hatok, amely az eocén térszin szétterült késbbi bazaltömlés védtakarója alatt

megmaradt. Fennáll tehát a lehetsége annak, hogy nemcsak egy idsebb és egy

fiatalabb bazaltömléssel számolhatunk, hanem több egymásfakövetkez lávaárrai

is, amelyek különböz idtartamokban követték egymást. A lávafolyások kihlése

és megmerevedési módja, valamint az idtartamok mérete szerint, a bazalt más-

más szöveti szerkezetvé vált, .a salakos-likacsos-kukoricaköves és mállási anyag-

részektl a teljes elmállásig terjed fokozatokkal.

Fölvetdik még az a kérdés, hogy ez a bazaltmálladék valóban laterites jel-

leg mállásnak minsíthet-e. Vendel M. helyesen minsíti vörös „nyiroknak",

de a -laterites mállást, a pliocén közepetáján, szerinte még lehetséges szubtrópusi

éghajlat alatt, lehetségesnek tartja. A földtani anyagvizsgálattal nyilvánvalóan

megállapítható a málladék bazalt-származása, mert a likacsos-sejtes mállott bazalt

vörös agyaggal kitöltött részei bizonyítják az átmenetet is. A vegyi összetétel,

magában véve erre nézve dönt érvként nem fogadható el, mégha laterit-anyaggal

st kovasavas bauxittal hasonlóságokat vagy egyez jellegeket mutat is. Az ásvány-

tani összetétel és a röntgen-, valamint termikus-spektrográfia-i vizsgálat közelebb

visz a kérdés tisztázásához. Ezeket kívánjuk még összehasonlító földtani alapon

kiegészíteni.

Eltekintve a karbonbeli degradált lateritféléktl, Európában krétabeli típusos-

lateritképzdést ismerünk Csehszlovákiában (Rychnov), eocénbelit Írországban,

fels-miocénbelit Németországban. Az utóbbiak ' bazaltlateritek, Írországban eocén-

beli két bazalttakaró között, Vogelsbergben fels-miocénbeli (szarmata) bazalt-

kitörés után, a pliocén alján. Az utóbbinak H a r r a.s sow i t z-ti részletesen ismer-
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tetett viszonyai leginkább alkalmasak a kabhegyivel való összehasonlításra. Meg
kell jegyeznünk, hogy a kabhegyi szelvényekben, a bazaltlikacsok agyagkitöltéses

átmeneti bazaltanyagon kívül, seholsem volt észlelhet további mállási tagozódás,

mint amilyen az írországi vagy vogelsbergi szelvényekben észlelhet. Az eocén-

határon lev vastagabb vörös agyagréteg is egynem. Sem pizolitos, sem allit-

zárványos részek nincsenek benne.

A vogelsbergi sziallittal való összehasonlításból kitnik, hogy közel azonos

.SiéVtartalom mellett, a kabhegyi sziallit a vogelsbergi A/203-tartalomnak csak

kétharmadát mutatja. A kabhegyi bazalt mállásban sem a vasföldúsu’ás, még
kevésbbé a timföld-dúsulás nem éri el a laterites- mállás mértékét és jellegét.

„Baza!tvask“-képzdésnek semmi nyoma sincs; vastaianodási nyomok sem lát-

hatók. A bazaltvaskéreg Harrassowitz szerint a laterites málladékból idn-

ként kiszáradó erds-mocsaras völgyekben humuszsavas behatásra keletkezik.

A kabhegyi sziallit a tagolatlan eocén-tetn helybenrnaradt málladék, áthalmozó-

dás és mindennem szállítás nélkül. Ez a helybenrnaradt település már magá-
ban véve megadja az allitképzdés hiányának egyik okát is. A laterites mállási

folyamat els szakasza mindenütt a sziallitképzdés. Az allitosodás, a sziallit

elszállításával járó, további, vasdúsulással és kovasavtalanítással végbemen
folyamat. Sem a trópusi lateritszelvényekben, sem a vogelsbergi elfordulásokban,

az allit (bauxit) seholsem érintkezik közvetlenül a friss, kiindulási kzettel, a

bazalttal. Harrassowitz szerint a vogelsbergi primér " lateritszelvény, vörös

agyag fedréteggel, a következ sorrendet adja:

A kabhegyi bazaltmállás a „laterites*
1 mállásnak mindezekbl a jellegzetes-

ségeibl csak a sziallitot szolgáltatja. Nem „laterites" mállás tehát, hanem az

eruptív kzetek mérsékeltövi mállásából mindenütt keletkez agyag, amelyet

S z a b ó J. nyomán, találóan vörös nyiroknak nevezhetünk) Laterites mállás tudva-

lévén csak trópusi (szubtrópusi) meleg, váltakozóan száraz és nedves éghajlatú

és nem különleges körülmények közötti agyagos mállással, melynek terméke, a

vörös nyirok, a bazalt eredeti alkatrészeinek legnagyobb részét, többek között még
részeken történik. A fels-pannóniai-emelet végére es kabhegyi bazaltkitörés ide-

jében, itt már a maival lényegileg azonos éghajlattal kell -számolnunk, egyszer
a P

2
0- tartalmat is megtartotta.

Vitális I. utal az erupció szünetének a mállásra vezet hosszú idtarta-

mára. Bár a fels-pannóniai emeletben lezajlott vulkáni tevékenység földtanilag

nem jelent viszonylag nagy idtartamot, mégis bármilyen számértéket véve alapul,

a mállási folyamatra elegend id állt rendelkezésre. Mindamellett meg kell álla-

pítanunk azt is, hogy ez a vörös nyirok nem nevezhet lateritnak ugyan, mégis

különleges mállási termék, amelynek keletkezése fokozott mállási folyamatok ered-

ménye. A mállási folyamat fokozottságának okát pedig csak éghajlati, illetve idö-

járásbeli különbségekre vezethetjük vissza. A kabhegyi Vörös nyirok kevesebb

AGOrtartalma szubtrópus-jelleg szárazabb éghajlatra utal, ami Glinka sze-

rint a típusos lateríttl megkülönböztethetvé teszi.

Figyelmet érdemel, hogy Glinka a kabhegyi vörös nyirokkal közel azonos

földrajzi szélességben lev romániai Bikszádról (45°50‘) andezitbl származó har-

madidszaki vörös mállási terméket írt le, amit a Fekete-tenger keleti partvidékén.

Feltalaj

Földsulási öv

(átalakulás)

Mállási öv

Üde kzet-öv

Vörös agyag (vörös föld)

Vaskéreg

Allit

Sziallit

Bazalt

24*
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Batum melletti Csokva, ugyancsak andezitbl származó vörös talajával azono-
sított. A bikszádi andezit-mállási anyag 47,65% A/

2
0»-tartalmával valóban late-

rites mállási termék lehet, de ennek a bazaltnál jóval idsebb fels-miocénbeli

keletkezési idejében ott a szükséges szubtrópusi nedves éghajlat is megvolt.

Hasonló vörös agyagos mállást ismerünk a Mátra déli oldalán, Márkáz körül

az andezittufából. Fölötte durva kavics települ, amely a vörös agyagmálladék
földtani korát a pliocén végére rögzíti.

Sümeghy J. vizsgálatai szerint a szubtrópusi meleg a pliocénbán még a

mainál lényegesebben északabbra is nyomult. Ezt igazolják a „vörös föld“-képz-

dések nálunk. A kabhegyi vörös nyirok viszont azt igazolja, hogy a „vörösfö!d“-

képzdés nem valódi lateritesedés, mert csapadékban szegényebb viszonyok közölt

keletkezett.

Végül megemlíthetjük, hogy a Kabhegy déli elterében, Öcs körül, de a tapol-

cai medence többi bazalthegyeinek körzetében is, fels-pannóniai, vörös agyagos
üledékek vannak, amelyeknek anyaga ebbl a vörös bazaltnyirokból származhatik.

Ez a vörös nyirok azonban nem „laterites“ mállási termék s a magyarországi

bauxitképzdéssel semmiféle kapcsolatba nem hozható. További zavarok elkerülése

céljából a lateritet nem lehet talajnak minsíteni. Földtanilag még a kabhegyi

vörös nyirok sem talajképzdés.

B a a a c

:

/íaHHbie k Bonpocy jiaTepaTOBoro BbiseTpiiBaHiiH.

06pa30BaHne naiepiiTOB H3 ManviaTHqecKHx nopoA npn TpontmecKOM
h cyöTpommecKOM KJiHMaie cnmaeT reojiornqecKaH JiHTepaiypa no-iBore-

H63HCOM. no MHeHHK) aBTOpa 06pa30BaHlie JiaTepHTOB HBAH6TCH CeAMMeH-
TapHbiM ocaAHO oöpa30BaHHe.M. BbiBeTpenbie octatkh öa3a;ibTa KaöxeAA
(ropbi BaKOHb) 6biah onncaHHbi AaTepHTaMH, ho Ha ocHOBe xHMHMecKoro h

MHHepaAorHqecKoro cociaBa hx aoa>kho OTHecra k KpacHbiM rnnHaM. Bo
BpeMB oöpa30BaHMH KpacHbix tahh, Ha KOHLte nAHOueHa, hahmat 6ma hcb-

birOAeH AJ1H OÖpa3HHOBaHHH AaTepi-ITOB. TaKHM O0pa3OM aBTOp yCTaH03HA,
MTO KpaCHbie TAHHbl KaÖXegA He HMeíOr HHKaKHX CBA3b C 06pa30BaHH6M
CKCHTOBblX MeCT0p0>KA6HHH.

Contrfbutions á !a question de l’altération latéritique des roches

pár Elemér Vadász.

L’auteur dans són discours a attiré l’attention sur le fait que dans la

litérature on traite la question de Talíération latéritique des roches magmatiques,

se produisant sous un climat tropical ou sous-tropical, á saisons humides et séches

alternantes, comme une question pédofogique, tandis qu’elle n’est exclusivement

une question de formation de roche sédimentaire. Le produit d’altération basaltique

du Kabhegy, qu’on a décrit comme uns latérite, est selon sa constitution chimique

et ses caractéres minéralogiques, íme argile rouge, et au temps de sa formation

á la fin du Pliocéne, le climat n’était pás favorable á la formation de la latérite.

Pár conséquent il ne peut y avoir aueun rapport entre l’argile rouge du Kabhegy

et la formation de la bauxite.
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