
A halimbai bauxittelep 
rétegtani, teleptani és 
tektonikai értékelése

Bevezetés

A halimbai bauxittelep felfedezésének és megkuta
tásának történetét a közelmúltban e folyóiratban ismer
tettük (Bárdossy Gy. et al. 1998). Ezen cikkünkben a 
terület teleptani és tektonikai felépítését mutatjuk be 
jelenlegi ismereteink szintjén. Két további cikk megje
lenését készítjük elő: az egyik a halimbai bauxit lito- 
lógiai és ásványtani felépítésével, a másik a vegyi össze
tétel geokémiai értékelésével foglalkozik. A sorozatot 
genetikai összefoglalás zárja.

Munkánk annyiban újszerű, hogy a bauxittelep min
den kőzetfajtájára kiterjed, tehát nem korlátozódik az 
ún. ipari bauxitra. Tanulmánysorozatunk célja a minél 
sokoldalúbb tudományos megismerés, ugyanakkor ép
pen ez a megközelítés nyújtott lehetőséget számos gya
korlatban is hasznosítható felismerésre.

Rétegtani helyzet

A halimbai bauxittelep feküjét felső-triász korú kép
ződmények alkotják, de kisebb helyi foltokban alsó- 
liász korú mészkő is előfordul. A triász fekü a nóri 
Fődolomit Formációból, nóri-rhaeti Kösseni és rhaeti 
Dachsteini Mészkő Formációból áll (Haas J. 1993). 
A fődolomit és a dachsteini mészkő elterjedését a telep 
alatt elsőnek Erdélyi M. (1965) értékelte szelvények és 
térkép formájában. Azt tételezte fel, hogy a telep kö
zépvonalában egy ÉK-DNy irányú feltolódási zóna hú
zódik, amelytől nyugatra a fődolomit, keletre pedig a 
dachsteini mészkő a közvetlen fekü. Ez a feltolódási 
zóna szerinte a bauxit felhalmozódása előtt jött létre és 
fűrészfogszerűén oldalirányú eltolódások tagolták.

Régóta ismert volt, hogy Halimba és Szőc térségében 
a Kösseni Formáció kibúvásai is megtalálhatók. Erdélyi 
M. a Somkőtető-i fúrásokból (Halimbától kb. 4 km-re 
DK-re) faunával igazolt kösseni képződményeket em
lített, de arról nem írt, hogy a bauxittelep alatt is meg
találták volna. Csak a nyolcvanas évek földtani újra- 
vizsgálatai során derült ki, hogy a telep DK-i szélén és 
attól tovább DK-re kb. 500 méter széles sávban a 
Kösseni Formáció a közvetlen fekü. A korábbi fúrások
ban ugyanis a közvetlen feküben észlelt dolomitos 
kőzetet tévesen fődolomitként írták le.

A három triász korú fekü formáció elterjedésének 
pontos meghatározása nemcsak rétegtani szempont
ból fontos, hanem elsőrendű gyakorlati jelentősége is 
van, mert ahol a fődolomit a közvetlen fekü ott a 
bauxitbányászat komoly karsztvízveszéllyel jár, ahol 
pedig kösseni rétegek, vagy dachsteini mészkő a fekü, 
ott a vízveszély lényegesen kisebb. Ez a körülmény 
késztette a Bakonyi Bauxitbánya Kft. bányaföldtani

szolgálatát a feltételezett feltolódási öv továbbkutatá- 
sára. 1997 és 1998-ban e célból hat felszíni fúrást mé
lyítettek a feltolódási övtől nyugatra, melyekben a há
rom említett formációtól több tekintetben eltérő szö
vetű dolomitos mészkövet és meszes dolomitot találtak 
a közvetlen bauxitfeküben. A folyamatban levő vizsgá
latok szerint valószínűleg a Kösseni Formációhoz tar
toznak ezek a képződmények, annak egy meszesebb 
kifejlődését képviselik (Haas J. 1998 szóbeli közlés).

Tehát a Kösseni Formáció a telep északnyugati ré
szén is jelen van, tovább délnyugat felé a lepusztulás 
következtében fokozatosan kivékonyodik és csak kié- 
kelődése után jelenik meg a közvetlen bauxitfeküben a 
Fődolomit Formáció. Ezek a felismerések több száz
ezer tonnával megnövelték a kitermelhető jó minő
ségű bauxitkészletek számított mennyiségét. A közvet
len feküképződmények elterjedését az 1. ábrán mutat
juk be.

1 km

Ft 2 Födolomil Formáció

Északi lehatároló oldalirányú 
elmozdulás 
Tértágulásos vetők 
Harántvetök

1. á b ra  A  h a lim b a i bauxitte lep  triász  korú  
feküképzó'dm ényeinek térképe

A triász korú képződmények felszíne a bauxit alatt 
jellegzetesen karsztos-eróziós jellegű. Két nagyobb ÉK- 
DNy irányú völgyszerű bemélyedést találhatunk rajtuk 
a telep középső részén. Hasonló, de kisebb méretű 
karsztos-eróziós völgyek a telep déli részén is előfor
dulnak. így a Halimba II/DNy teleprész területén egy 
ÉÉK-DDNy irányú völgyet, a cseresi teleprész területén
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pedig két ÉNy-DK irányú völgyet mutattak ki a fúrások 
(2, ábra).

"  О

Malomvölgyi
előfordulás

Szöci
előfordulás

Jelmagyarázat:

О  A bauxittelep körvonala

^ Felső-kréta rétegek karsztos 
beszakadásai ("kutak")

[///] Felső-kréta korú fedőrétegek elterjedése

I----- 1 A triász fekii felszínének főbb
' ... I karsztos-eróziős völgyformái

Az oldalirányú tektonikai elmozdulás vonala 

Az előfordulás határa

2. ábra  A  h a lim b a i bauxitte lep  k ré ta  fedőjének elterjedése és 
fekü  m o rfo ló g iá ja

E viszonylag mérsékelt lefutású fekü morfológiát he
lyenként töbörszerű karsztos mélyedések tagolják. 
Ezek relatív mélysége többnyire 10-40 m, alapterüle- 
tük pedig 500-17000 m2. A legmélyebb töbröt a H-592 
és H-597 számú fúrások között észleltük. A töbör re
latív mélysége a bányabeli fúrások szerint eléri a 60 mé
tert, teljes egészében jó minőségű bauxit tölti ki.

A bauxitra a telep középső és ÉNy-i részén felső
kréta, santoni korú rétegek következnek. A közvetlen 
fedőt többnyire a Csehbányái Formáció képezi, amely 
váltakozó konglomerátum, homokkő, aleurolit és 
agyagmárga rétegekből áll. Teljes vastagsága közel 50 
méter, de DK felé fokozatosan kivékonyodik a pale- 
océn-alsóeocén erózió következtében. Folyóvízi és ár
téri kifejlődésű. A nagy számban megszerkesztett föld
tani szelvényekből kiderült, hogy a telep északi és 
északnyugati peremének két nagy beöblösödése a 
bauxitösszletbe bevágódott lapos eróziós völgyeknek 
felel meg. Ezeket az 5-20 méter mély völgyeket a Cseh
bányái Formáció durvatörmelékes folyóvízi üledékei 
töltik ki.

A telep északnyugati részén a Csehbányái Formáció
ra az Ajkai Kőszén Formáció következik. Felszíne le
pusztult, ezért eredeti vastagságát nem ismerjük. Meg
maradt vastagsága több tízméter. Agyag, agyagmárga, 
márga és homokrétegekből áll, több vékony agyagos 
kőszénréteggel, mely santoni-alsó-campáni korú, tavi, 
édesvízi-mocsári és laguna kifejlődésű.

Néhány helyen a mélyre lezökkent kútszerű árkok
ban a Jákói Márga Formáció és az Ugodi Mészkő For
máció is megtalálható 100-150 méter vastagságban. Je

lenlétük megerősíti azt a feltevést, hogy eredetileg a 
bauxittelep egészét, vagy túlnyomó részét beborítot
ták a felső-kréta korú rétegek, de jelentős részük a 
paleocén-alsó-eocén erózió áldozatául esett. Korábban 
a Csehbányái Formáció legalsó, tarka és vörös színű 
agyagos márgás részét tévesen az alsó- eocénbe illetve a 
középső legaljára sorozták (Darvastói Formáció). 
Az azóta elvégzett ősföldrajzi értékelések és bányabeli 
megfigyelések bebizonyították, hogy a Darvastói For
máció e területre nem terjedt ki. Ennek figyelembevé
telével újra megszerkesztettük a krétakorú fedő elter
jedésének térképét, amit a 2. ábrán mutatunk be, 
E szerint a felső-kréta fedő jóval nagyobb területre ter
jed ki, mint ahogy azt korábban feltételezték.

A paleocén és az alsó-eocén során a terület kiemelt 
szárazulat része volt. A lepusztulás után a transzgresz- 
szió igen egyenletes abráziós térszínen indult meg a 
középső-eocén elején. A kiértékelés során megálla
pítható volt, hogy ez a lepusztulási felszín délkelet felé 
enyhén emelkedett. A fúrások és a bányabeli megfigye
lések alapján a lepusztulási felszínen néhány lapos 
völgybevágódást is sikerült felismerni. így a cseresi 
részterületen a bauxitba bevágódott néhány lapos völ
gyet találtunk, melyeket középső-eocén szenes agyag 
töltött ki. A telep ÉK-i szélén a felső-kréta összletbe 
vágódott be egy északi irányú lapos völgy, melynek le
futása 500 méteren át volt követhető (H-859, 856 és 
936 számú fúrások mentén).

A lutéciai emeletben az egész halimbai medencében 
folyt a Szőci Mészkő Formáció leülepedése. A formáció 
a telep déli részén néhány méter vastag szenes agyag
gal és agyagmárgával indult, melyre alul miliolinás, 
alveolinás, majd assilinás mészkő következett. Legfelül 
perforatuszos és millecaputos mészkő található. A for
máció a transzgressziónak megfelelően legalul mocsá- 
ri-laguna, majd sekélytengeri platform és végül szub- 
litorális kifejlődésű.

A telep északi részén a Szőci Mészkő Formációt a 
Padragi Márga Formáció fedi, amely felső-lutéciai, bar- 
toni és priabonai korú. A főként zöldesszürke aleuroli- 
tos márga, alsó részén glaukonitos; feljebb tufit bete- 
lepüléses. A tufás anyag összetétele amfibolandezites- 
nek felel meg. A formáció pelágikus kifejlődésű.

A telep területén az eocén összlet lepusztult felszínét 
néhány méter vastag pleisztocén korú homok, agyag és 
kavics fedi. A teleptől északnyugatra középső-miocén 
kavics, homokkő és agyagrétegeket mutattak ki a fúrá
sok 20-110 m vastagságban. A miocén összlet ÉNy felé 
egyre vastagabbá válik. A bauxittelepet ÉK felé lezáró 
fő törésvonal északi oldalán szintén megtalálhatók 
ezek a miocén rétegek 100-180 m vastagságban.

A telep alakja és méretei

A telep ÉK-DNy irányban elnyúlt, durva közelítésben 
téglalap alakú. A bauxitösszlet nullavonalát véve alapul 
hossza ebben az irányban 4 km, szélessége rá merőlege
sen 2 km. Alapterülete tehát kb. 8 km2, ami Európa 
területén a legnagyobb összefüggő karsztbauxit telep. 
A bauxitösszlet teljes vastagsága a felszíni és a bányabeli 
fúrások alapján 0,1-77 méter között váltakozik. Az utób
bit a Halimba II/DNy részterület a H-2016 számú 
fúrásában észleltük. A karsztos-eróziós völgyek terü
letén 14-20 m az összlet átlagos vastagsága. Ezekkel 
együtt a cseresi részterülettől az északi beöblösödésig 
egy összefüggő, átlagosan 10 méternél vastagabb sáv 
húzódik. Ugyanakkor a telep északnyugati, északkeleti
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és déli peremén széles sávban 6 méternél vékonyabb az 
összlet vastagsága.

Kiértékelésünk során nem találtunk érdemi vastag
ságkülönbséget a szenon rétegekkel ill. az eocénnel 
fedett teleprész között. Ebből azt a következtetést von
tuk le, hogy a paleocén-alsó-eocén korú lepusztulás 
elsősorban a szenon korú fedőrétegeket távolította el, 
a bauxittelepet pedig viszonylag érintetlenül hagyta.

A 2. ábrán feltűntettük, hogy néhány helyen a telep 
körvonalán belül kimarad a bauxit. Ezek 50-100 méter 
átmérőjű foltok, ahol feltevésünk szerint a fekü kie
melkedése miatt maradt ki a bauxit. Figyelemre méltó, 
hogy ezek a helyek mind a kréta fedőjű teleprészen 
vannak, a bauxitösszlet kimaradása tehát nem a paleo
cén-alsó-eocén erózió következménye. A tektonikai fe
jezetben ismertetésre kerülő kútszerű beszakadások al
ján sincs többnyire bauxit.

A telep belső felépítése

A bauxittelep különböző bauxitos és karbonáttörme
lékes rétegek egymásutánjából áll. E települési forma 
alapján egyértelmű, hogy a bauxittelep allochton ere
detű, sőt a későbbiekben ismertetendő geokémiai érté
kelés szerint a felhalmozódás után érdemi bauxitoso- 
dás már nem történt. Szedimentológiai vizsgálatok 
eredményei szerint a szállítás és a felhalmozódás folyó
vízi-ártéri környezetben történt (Juhász E. 1988).

Eltérő összetételük alapján az alábbi kőzetfajtákat 
különböztettük meg a bauxittelepben:

1. Szorosan vett bauxit (SiO, tartalma túlnyomó- 
részt < 10%)

2. Agyagos bauxit (SiO, tartalma 10-20%)
3. Bauxitos agyag (Si02 tartalma több mint 20%)
4. Dolomit és mészkőkavicsos bauxit. A kőzet 2 mm- 

nél nagyobb mészkő és dolomitkavicsokat tartal
maz, a karbonátásványok mennyisége 20-50%.

5. Dolomit és mészkőszemcsés bauxit. A törme
lékes karbonátszemcsék 2 mm-nél kisebbek, a 
karbonátásványok összmennyisége a fentivel 
azonos.

6. Bauxitos kötőanyagú dolomit és mészkőbreccsa 
ill. konglomerátum. A törmelékes karbonátás
ványok aránya 50%-nál nagyobb.

7. Vörös agyag. Ez a kőzetfajta nem tartalmaz 
bauxitásványokat, uralkodóan kaolinitból és 
vasásványokból áll.

A telepet felépítő rétegek mindig a fent felsorolt 
kőzetfajták egyikéből állnak.

A szenon rétegekkel fedett helyeken makroszkópos 
alapon néhol nehézségbe ütközött a bauxitösszlet és a 
fedő pontos elhatárolása a két képződmény nagy ha
sonlósága miatt. A határt ott vontuk meg a vegyelemzé- 
sek alapján, ahol az A l,0 3/Si02 hányados (modulus) 
0,85 alá esett. Kvarcmentes kőzetfajták esetében - és ez 
a halimbai telepre érvényes - 0,85-nél kisebb modu
lusnál a kőzet már nem tartalmazhat szabad alumí
niumásványokat. Márpedig a bauxitásványok jelenlé
tét tekintjük a bauxitösszlet fő bizonyítási kritéri
umának. Az így kapott fedő határ földtani szelvényeink 
szerint reális.

A kőzetleírás és a vegyelemzések alapján mindene
gyes fúrásban kijelöltük a kőzetfajtákat. A legtöbb fú
rásban az egyes rétegek határa éles, fokozatos átmene
tet vagy nem észleltünk, vagy az igen rövid interval
lumra szorítkozott. A bauxittelepet felépítő kőzetfajták 
gyakoriságáról jó áttekintést kapunk, ha kiszámítjuk

hogy azok hány fúrásban fordulnak elő. Ezt szemlélteti 
a 3. ábra.

3. ábra  A  kőzetfa jták  gyakorisága  a fú rásokban

A kapott számok természetesen nem összegezhetők, 
mert egy fúrásban rendszerint több kőzetfajta fordul 
elő. Legelterjedtebb kőzetfajta a bauxitos agyag, hiszen 
az 1032 produktív fúrás közül 659-ben előfordult. Va
lamivel kevesebb az agyagos bauxit és csak ezután 
következik a szorosan vett bauxit, mely a fúrások ke
vesebb mint felében van jelen.

A halimbai bauxit sajátsága a bauxitos-karbonát- 
törmelékes kőzetfajták jelenléte és viszonylag széles el
terjedése. így a dolomit- és mészkőkavicsos bauxit 167 
fúrásban, a bauxitos dolomit- és mészkő-konglome
rátum pedig 77 fúrásban jelentkezett. A finomtörme
lékes dolomit- és mészkőszemcsés bauxit mennyisége 
e kettőnél kevesebb, 119 fúrásban észleltük azokat. 
E karbonáttörmelékes rétegek vastagsága fél métertől 
10 méterig terjed. Jellegzetességük a vastagság gyors 
váltakozása a szomszédos fúrásokban. A telepben a 
vörös agyag szerepe jelentéktelen.

A telep megértése szempontjából rendkívül fontos 
az egyes kőzetfajták elterjedésének meghatározása. 
E célból táblázatos formában mindenegyes fúrásra 
meghatároztuk, hogy milyen kőzetfajtákból áll ott a 
bauxitösszlet, majd az eredményeket 1:5000 térképre 
vittük fel. Ennek lekicsinyített változatát mutatjuk be a 
4. és az 5. ábrán. A 4. ábrán együtt tüntettük fel a bauxi
tos agyag, az agyagos bauxit és a bauxit elterjedését. Jól 
látható, hogy a bauxitos agyag kiterjedése a legna
gyobb, gyakorlatilag a telep egészére kiterjed és 
többnyire a bauxitos agyag adja a telep körvonalát. Fi
gyelemre méltó, hogy a telep délnyugati és északkeleti 
peremén széles sávban egyedül ez a bauxitfajta fordul 
elő. Az agyagos bauxit kiterjedése jóval kisebb, mely a 
telep középső részén nagy összefüggő réteget alkot, a 
peremek felé kisebb-nagyobb lencsékre bomlik. A szo
rosan vett bauxit kiterjedése az agyagos bauxiténál alig 
kisebb, de jóval tagoltabb. Két nagyobb összefüggő fel- 
halmozódásra és kilenc különálló lencsére oszlik. 
A nagyobbik felhalmozódás a telep északi felén van, ke
let és nyugat felé hosszú ívelt ágak nyúlnak ki belőle, 
melyeket szedimentológiai értékelés alapján egykori 
folyómedrekként értelmezünk. Kisebb, különálló 
bauxit- felhalmozódást képez a cseresi és a Halimba 
II/DNy területrész. Az előbbiből észak és dél felé nyúl
nak ki a fentiekhez hasonló ívelt ágak. Kiderült, hogy a
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ЦЩ A szorosan vett bauxit elterjedése

ЩЦ Az agyagos bauxit elterjedése 

__[} A bauxitos agyag elterjedése

4. ábra  A  bauxit, agyagos bauxit és bauxitos agyag  
elterjedése a h a lim b a i bauxitte lepben

két nagyobb bauxit-felhalmozódás közvetlenül sehol 
sem érintkezik egymással, feltehetően azok két külön
álló folyómeder üledékei.

Ha összevetjük a bauxit és az agyagos bauxit elter
jedését szembetűnik, hogy a bauxit nyugat felé túlter
jed az agyagos bauxiton. Ezzel szemben keleti és észak
keleti irányban többnyire az agyagos bauxit terjed túl a 
szorosan vett bauxiton. Ennek nyilvánvalóan szedi- 
mentológiai okai vannak, melynek genetikai értéke
lésére a sorozat végén kerül sor.

A három bauxitos-karbonáttörmelékes kőzetfajtáról 
korábban csak annyit tudtak, hogy azok elterjedése 
teljesen szeszélyes, nincs benne szabályszerűség. 
A mostani, fúrásonkénti kiértékelés viszont szedimen- 
tológiailag igen jól értelmezhető képet eredményezett 
(5. ábra). A jobb áttekinthetőség céljából a térképen 
összevontuk a dolomit és mészkőkavicsos bauxitot és a 
bauxitos kötőanyagú dolomit- és mészkő-konglomerá
tumot, mert e két kőzetfajta csak a bauxitos alapanyag 
arányában különbözik egymástól. Az így leegyszerű
sített térképen jól látszik, hogy a durva karbonáttörme
lékes rétegek a telep délnyugati szélén összpontosul
nak, nevezetesen a Halimba II/DNy részterületen és itt 
összefüggő rétegeket alkotnak. Észak felé haladva 
csökken a törmelék szemnagysága, a kőzet bauxitos 
kötőanyagú dolomit- és mészkőarenitba megy át. Még 
ez is nagy területen összefüggő rétegeket alkot. To
vább északkelet felé haladva a karbonátos arenit 
kanyargós szalagokká szűkül, melyekről nem nehéz 
felismerni, hogy azok egykori folyómedreket töltenek 
ki. Észak felé ezek a medrek egyre keskenyednek, de 
így is elérik a telep legészakibb szélét.

Ugyanakkor kelet felé rohamosan szűnnek meg a 
folyó-patakmedreket kitöltő karbonát-törmelékes réte
gek és jelenlétük csak egyes fúrásokra korlátozódik.

Ez az elterjedés azt valószínűsíti, hogy a karbonáttör
melék délnyugat felől, a Balatonhegy irányából került e 
telepbe, míg a karbonátmentes bauxitfajták délkelet 
felől származnak.

A vörös agyag néhány kivételtől eltekintve a telep 
délnyugati peremére korlátozódik. Valószínű, hogy ez 
a körülmény e területrésznek a többitől némileg eltérő 
felhalmozódását jelzi.

Ezután azt is megvizsgáltuk, hogy milyen sorrendben 
és milyen gyakorisággal következnek egymásra a kü
lönböző bauxitfajtákat tartalmazó rétegek. Azt tapasz
taltuk, hogy a bauxitösszlet 1-14 egymásra települő, 
eltérő összetételű rétegekből áll. A többi peremi ré
szen gyakoribb a 2-4 rétegismétlődés. A telep középső 
részén többnyire 3-6 rétegből áll a bauxitösszlet. 
A legtöbb réteget a Halimba II/DNy részterületen ész
leltük, ahol nem ritkán 7-14 a rétegek száma. A Halimba 
II/DNy-tól délkelet felé haladva rohamosan csökken a 
bauxitösszlet rétegeinek száma. Ezt szemlélteti a 6. ábra.

A genetikai és gyakorlati szempontból a legfonto
sabb szorosan vett bauxitot külön is kiértékeljük. 
A fúrások 72%-ában egyetlen réteget alkot, 23 %-ban 
két rétegben, 4%-ban három rétegben és 1 %-ban négy 
ill. öt rétegben fordul elő. Nem igaz tehát az a felvetés, 
hogy a bauxit felhalmozódása egyetlen szedimentoló- 
giai eseményhez kötődik, ha ritkábban is a behordás 
megismétlődhetett. Az is kiderült, hogy a bauxitré- 
teg(ek) a bauxitösszlet alján, közepén és tetején is 
előfordulhat(nak), tehát a felhalmozódás kezdetétől a 
végéig előfordulhatott tiszta bauxit behordása.

E rendkívül változatos teleptani felépítés miatt az un. 
Markov láncok módszerének felhasználásával megkísé
reltük, hogy trendeket ismerhessünk fel a rétegsor-

Konglomerátum és breccsa (mészkő dolomit) 
bauxitos kötőanyagúi

’’arenite" (bauxitos kötőanyagú törmelékes 
dolomit és mészkő szemcsék)

A bauxitösszlet elterjedése

T^^JÍlszaki lehatároló oldalirányú elmozdulás

5. ábra  A  h a lim b a i baux itte lep  karbonáttörm elékes  
közbetelepülései
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rendben. (Azokat a jelenségeket nevezik Markov folya
matoknak, melyekben egy tulajdonság megjelenése 
részben a megelőző állapottól, részben pedig véletlen 
változásoktól függ). A Davis J. C. (1986) által üledék- 
összletekre kidolgozott számítási módszert alkalmaz
tuk a halimbai telepre. Ennek értelmében a bauxit 
összletet előbb rétegekre, majd ezeken belül egy mé
teres szakaszokra osztottuk fel. Ezután a fekütől a fedő 
felé haladva fúrásonként meghatároztuk, hogy miként 
következnek egymásra az egyes szakaszok és rétegek. 
A számítási eredményeket "átmenet gyakorisági mátrixok" 
és "átmenet valószínűségi mátrixok" formájában ábrá
zoltuk.

A vizsgálathoz nyolc szelvényt választottunk ki, 
egyenként 6-10, összesen 70 fúrással. Ezeket a szelvé
nyeket a telep fő szerkezeti egységeinek tengely- 
vonalában vettük fel, pl. a karsztos-eróziós völgyek 
tengelyében. A. fent említett mátrixokat mind a 70 
fúrásra kiszámítottuk.

Azt az eredményt kaptuk, hogy a szorosan vett bauxitra 
többnyire agyagos bauxit következik. Az egyes rész
területek matrixjai e tekintetben meglepően hason
lítanak egymásra. Ez jó összhangban van azzal a szedi- 
mentológiai modellel, amely szerint az egész halimbai 
telep folyóvízi-ártéri környezetben halmozódott fel. 
A Halimba II/DNy részterületen a konglomerátum- 
breccsa és a mészkő-dolomittörmelékes rétegek vál
takoznak többnyire egymással. A konglomerátumra vi
szonylag sokszor közvetlenül települ a szorosan vett 
bauxit.

A Markov láncok módszerével sikerült tisztázni, 
hogy az egyes részterületek elsősorban az egymásrate- 
lepülések arányában térnek el egymástól. Ettől egyedül 
a Halimba II/DNy részterület tér el lényegesen a kar
bonáttörmelékes rétegek sűrű egymásutánjával. Ez a 
karbonáttörmelék behordásának nyugtalan és sűrűn 
váltakozó jellegét tükrözi.

Tektonikai felépítés

A  Bauxitkutató Vállalat mindenegyes kutatási záróje
lentésében részletesen értékelte az adott teleprész tek
tonikai felépítését, de ez az értékelés a telep egészére 
nem terjedt ki. E jelentésekben sakktáblaszerűen elhe
lyezkedő törésrendszert tételeztek fel, melynek csapás
iránya uralkodóan ÉK-DNy ill. ÉNy-DK volt.

Az első összefoglaló, elemző jellegű tektonikai érté
kelést Erdélyi M. publikációja (1965) tartalmazza. Sze
rinte is alapvetően töréses tektonika jellemzi a telepet. 
A törésvonalak kimutatásához az eocén összlet bázisát 
tartotta legalkalmasabb bázisfelületnek, hiszen ez egy 
közel vízszintes abráziós térszín lehetett. Az Ajkai Kő
szén Formáció agyagos szénrétegei is alkalmasak egy 
ilyen értékelésre, viszonylag szűk elterjedésük azon
ban erősen korlátozza felhasználásukat. Ezért jelenlegi 
értékelésünknél mi is az eocén összlet bázisát használ
tuk viszonyító felületként. így számos "ősföldrajzi" szel
vényt készítettünk, melyeken az eocén bázisát közel 
vízszintes felületként ábrázoltuk. Ezek a szelvények igen 
jól jelzik az eocénnél idősebb tektonikai mozgások ha
tásait (6. ábra). így kiderült, hogy az eocén bázis- 
felülethez viszonyítva a felső-kréta összlet 5-15° alatt 
ÉNy-i irányban dől.

Erdélyi M. szerint a törésvonalak uralkodóan ÉK-DNy 
irányúak. Ezen kívül néhány K-Ny és É-D irányú törés
vonalat is kimutatott. A Hglimba II. és a Halimba IV. 
teleprészekben a fúrások alapján 1-1 az eocénre és a
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bauxitra kiterjedő, K-Ny-i irányú "kataklázos zónát" is 
feltételezett. A későbbi bányászati feltárások ezt a fel
tevést nem igazolták.

A több évtizedes földtani kutatások és megfigyelések 
alapján a telep nyugati részén egy ÉK-DNy irányú tek
tonikai vonal húzódik (lásd. az 1. ábrát). Valószínű
síthető, hogy az az új-kimmériai orogén fázis során jött 
létre. A larámi orogén fázis során ez a törésvonal meg
újult, jelentős tértágulást idézve elő. A törészóna több 
méter vastag, bauxit és agyagos kőzettörmelék tölti ki. 
E törésvonal két oldalán a bauxit 10-15 méter széles
ségben breccsás jellegű. Ezt a fő törésvonalat ÉNy-DK-i 
irányú harántvetők szelik át 70-80° dőléssel, melyek 10- 
40 méteres oldalirányú elmozdulásokat idéztek elő. 
A fontosabb harántvetőket az 1. ábrán feltüntettük. 
Valószínűleg a pireneusi orogén fázis során jöttek lét
re, mert ezek mentén a középső-eocén rétegek is el
mozdultak. Nem zárható ki hogy egyes törések a szávai 
orogén fázis során is felújultak. Az Erdélyi M. (1965) ál
tal említett helyi fel- és rátolódások is valószínűleg eh
hez a fázishoz kötődnek.

Erdélyi M. szerint a triász fekü képződményeket az 
ausztriai fázisban érték töréses elmozdulások. Mivel az 
újabb felismerések szerint Halimbán a bauxit leüle
pedése már az albai emeletben megindult (Bárdossy et 
al. 1998), az ilyen korú töréseknek a telep albai korú 
részére is ki kellene terjedni. Ezt pedig a bányában nem 
észleltük. Ezért a bauxit felhalmozódását megelőző, csak 
a triász képződményekre kiterjedő tektonikai elmoz
dulásokat szükségképpen az új-kimmériai fázishoz kell 
kötnünk.
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A telep északi részének (Halimba V.) részletes ku
tatása során ismerték fel, hogy a telepet ÉK felé egy 
nagy törésvonal zárja le. Mészáros J. (1982) szerint e 
törésvonal mentén kb. 2 km-es, "jobb-oldali" vízszintes 
eltolódás történt (lásd az 1. ábrát). Az elmozdulás kora 
Mészáros szerint eocén utáni, mert az eltolódásban az 
eocén és az alsó-badeni képződmények is resztvettek. 
Figyelemre méltók, hogy néhány méteres vízszintes el
tolódásokat a bányaföldtani szolgálat a telep számos 
részén észlelt.

A részletes, hálózatos kutatás során egyes fúrásokban 
(pl. H-570,587,593,622,663 és 770) az eocén összlet 
harántolása után szokatlanul vastag (30-130 m) felső
kréta rétegsort fúrtak át, mely főként az Ajkai Kőszén 
Formáció és az Ugodi Mészkő Formáció rétegeiből állt. 
E fúrások többségében a felső-kréta rétegek alatt 
hiányzott a bauxit. Korábban ezeket "tektonikai ku- 
takként" értelmezték. Mészáros J. (1981) a larámi fázis 
tértágulásos mozgásaival hozta őket kapcsolatba. Azóta 
a bauxit kitermelése több helyen elérte ezeket a besza
kadásokat. Kiderült, hogy a zavartalan településű 
bauxit függőleges, vagy enyhén áthajtó fal mentén 
érintkezik a beszakadt felsőkréta képződményekkel. 
Tektonikus breccsákat e falak mentén nem észleltek.

A beszakadások 40-80 méter átmérőjűek, kör alakú 
vagy ovális alaprajzúak. Figyelemre méltó, hogy az eo
cén fedőrétegek települése e beszakadások felett za
vartalan, tehát a beszakadás ezeknél idősebb kell hogy 
legyen. A beszakadások helyét a 2. ábrán feltüntettük.

A fent említett tektonikai magyarázat nehezen egyez
tethető össze a beszakadások kerek ill. ovális alap
rajzával, valamint a tektonizált zóna elmaradásával. 
Ezért valószínűbbnek tartjuk, hogy a beszakadások 
idősebb (új-kimmériai) törésvonalak kereszteződésé
ben jöttek létre. Közismert, hogy az ilyen tektonikusán 
felaprózott, "meggyengített" helyeken a karbonátos kő
zetek jóval könnyebben oldódnak mint egyebütt. Ezért 
elképzelhető, hogy a felsőkréta fedőrétegek felhalmo
zódását követő kiemelkedés során ezek a meggyengült 
helyek beszakadtak az intenzív karsztos kioldás hatá
sára. Elismerjük, hogy jelenlegi ismereteink e kérdés 
egyértelmű lezárását nem teszik lehetővé, mindazonál
tal ezt a magyarázatot tartjuk földtanilag valószínűbbnek.
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Lápos és Misztbánya 
telegtani viszonyai

Összefoglalás

E dolgozat célja, hogy ismertesse az Avas-Gutin 
hegyvonulaton belül, a Nagybányától nyugatra elterülő 
Lápos- és Sikárló-völgyek közötti terület ércföldtanát, 
ahol már a rómaiak előtti időktől létezik érckitermelés 
(az ókorban főleg Au és Ag kitermelés), a Láposbánya 
(Baita) és Misztbánya (Nistru) mezo-epitermás eredetű 
érctelepeiről felhalmozódott teleptani megfigyelések 
és kutatások tapasztalatait, valamint a tágabb környezet
ben végzett földtani kutatások eredményeit.

Beszámol még azokról a helyszíni vizsgálatokról és 
laboratóriumi eredményekről, amelyek bemutatják, 
hogy a hidrotermás metaszomatózis milyen átalakulá
sokat eredményezett az itt található kőzetekben, és 
azok milyen mértékben befolyásolták az ércesedést be
fogadó kőzetek fizikai tulajdonságait, s milyen szere
pet játszottak az érckoncentráció szempontjából. S is
merteti K/Ar radiometrikus kormeghatározás alapján 
az itt megtalálható kőzetek és ércesedések korát, a te
rületen végbement tektonikai és hidrotermás folyama
tok kölcsönhatását. Ami mind a központi kürtő körül, 
mind az egyes telércsoportokon belül, egy jellegzetes, 
mondhatni egyedi ásványeloszlást eredményezett. Vé
gezetül bemutatja az itt végzett geokémiai kutatások 
eredményeit, és az itt található telérek, telércsoportok 
ásványait.

Bevezetés

A vizsgált terület, Nagybányától kb. 6 km-re, a Nagy
bánya-Szatmárnémeti útvonalon található Misztótfalu- 
hoz (Tautii Magherus) tartozik, s tőle északra terül el, 
amit keleten a Lápos völgye, ahol Láposbánya telepü
lése található, nyugaton pedig a Sikárló völgye határol. 
A két völgy közti területet a Miszt völgye és annak mel
lékágai: a Kisasszony, Máté, Liget és Bonkaté szabdalták 
fel és hozták létre a 600-700 m magasságig hirtelen 
emelkedő hegygerinceket.

A mai geomorfológiai konfiguráció kialakulásához 
nagyban hozzájárult az erős eróziós tevékenység mel
lett a hidrotermás metaszomatózis is. A Si02-al jobban 
átitatott területek, valamint a fiatalabb és üde kőzetek 
az erózió hatására kevésbé, míg az erősen átalakult, 
lazább kötésű kőzetek a vulkáni hamuból, piroklaszti- 
tokból és mikrobreccsából felépült területek jobban 
lekoptak. így a legellenállóbb és legfiatalabb földtani 
formációk, a terület kiemeltebb részein találhatók, míg 
a legkevésbé ellenállóbbak és a legidősebbek a völgyek 
mélyén. Látszólagosan vízszintes a képződmények 
földtani települése, ahol a rengeteg vulkáni lávát fel
színre vezető és vulkáni hamut, törmeléket kilövellő 
vulkáni kürtő morfológiája már csak nagyon nehezen 
ismerhető fel.

A kutatás és kitermelés rövid története

Nagybánya környékén több helyen az ércbányászat
tal kapcsolatos tevékenység nagyon régre nyúlik vissza. 
Arany és ezüst kitermelés már a rómaiak előtti időben is 
létezett. Később, a középkorban ugyanúgy mint Nagy
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