
ADATOK A HARSÁNY-HEGY BAUXITSZINTJÉNEK 
ISMERETÉHEZ.

Jelentés az 1930. évi felvételekről.

Irta: R a k u s z  G y u l a  dr.

1930. évi október hó 8.-án B ö c k h  H u g ó  dr. földtani intézeti 
igazgató, helyettes államtitkár úr utasítására a Villányi hegységbe utaz
tam, hogy ott M a r o s  I m r e  m. kir. főgeológus úr közreműködésével 
a telegdi R ó t h  K á r o l y  dr. egyetemi ny. rk. tanár által a Harsány
hegyen talált bauxitszintet részletesen térképezzük és hogy a Villányi 
hegységben a kréta-jura és jura-triasz közötti transzgressziós határokat 
bejárjuk.

A Villányi hegység földtani felvételét 1874-ben H  o f  m a n 11 
K á r o l y  végezte el. Később a m. kir. Földtani Intézet megbízásából 
ifj. L ó c z y  L a j o s  1 9 1 1 — 12-ben részletesebben bejárta a területet. 
Munkája „A  Villányi és Báni hegység geológiai viszonyaidról a 
Földtani Közlöny 19 12 . évi X L II . kötetében, egy kiegészítő jelentése 
„Baranya vármegye déli hegyvidékének földtani viszonyaidról a 
Földtani Intézet Évi Jelentése 1912-es kötetében jelent meg 1913-ban. 
Az ifj. L ó c z y  által, H o f m a n n  K. régebbi felvételeinek felhaszná
lásával készített térkép, valamint az általa adott sztratigrafiai beosztás 
szolgált bejárásunk alapjául. Azonkívül rendelkezésünkre állt telegdi 
R o t h  K á r o l y  1930. évi szeptember 17 — 25. között végzett bauxit- 
kutatásairól szóló előzetes jelentése és a harsányhegyi bauxitszintről szep
tember 23— 24.-én készített térképe is, melyen nyolc bauxit-kibúvás 
helye volt megjelölve.

Bejárásaink eredményei közül ezen a helyen csak a Harsányhegy 
részletes felvételéről óhajtok beszámolni.

A  részletes felvételt az Abney-féle kézi szintező és a Watts-féle 
prizmás olajkompasz, valamint egy 50 méteres mérőszalag segítségével 
végeztük el.

Méréseink és megfigyeléseink eredményeit a Harsányhegy térké
pén tüntettem fel.
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i. A Harsányhegy földtani és hegy szerkezeti viszonyai.

A  230 méter középmagasságú Villányi hegység legmagasabb csúcsa 
a 440 méteres Harsányhegy, melynek N yD ny—K É K  irányú gerince 
mintegy 3 km hosszan emelkedik ki a környező alacsony térszín fölé. 
A hegy meredek és kopár déli lejtője alatt elterülő, mintegy 100 m t. 
sz. f. magasságú síkság szélén, a hegy DK-i lábánál fekszik Nagyhar- 
sány község. Az É-i, kevésbbé meredek és inkább erdős lejtőt 220 m 
magas keskeny vízválasztó köti össze a Cikó-, illetve a 273 méteres 
Kerékheggyel.

A mezozoikus képződmények általános déli dőlése miatt a régibb 
képződményeket a Harsányhegy É-i oldalán találjuk. Ezek a 
H o f m a n n  által 1874-ben a hegy ÉN y-i lábánál térképezett középső 
triász dolomit és a felette nyugvó csekély vastagságú, barna, oolitos 
callovien-mészkő volnának. E két képződményt a lösztakaró miatt sem 
if j. L ó c z y, sem mi nem tudtuk szálban megtalálni az azóta beerdősített 
területen. H o f m a n n  azonban a callovienből jellemző kövületeket is 
gyűjtött és legutóbb a triaszdolomit néhány típusos darabját a Cikó- 
hegy alatti völgyülés alluviális törmelékében megtaláltam, tehát e két 
képződmény előfordulása az É-i lejtő lösztakarója alatt bizonyosra 
vehető. Hogy a dolomit alatt itt is jól rétegzett, sötétszürke, erősen 
bitumenes recoáró-mészkő következik, bizonyítják ennek a mészkőnek 
dolomittörmelékkel együtt megtalált darabjai, melyek azonkívül az 
említett vízválasztónyereg 5— 8 méter mély lösz-útjának fenekén is 
megfigyelhetők. Kissé ÉNy-abbra a Kerékhegyen levő kis feltárások
ban a recoáró-mészkő mellett megjelenik a tarka guttensteini mész is. 
E mészkövek itt igen erősen össze vannak préselve és kb. keletnyugati 
csapással függőlegesen állanak.

Jó l van feltárva a H o f m a n  n-féle callovien fölött következő 
elég jól rétegezett, szürke (ibolyás árnyalatú) mészkő, melynek korát 
L ó c z y vezérkövületek hijján a Rhynchonella lacunosa alapján a kö
zépső maimba tette. Mint a mellékelt földtani térképen látható, ez a 
középmaim mészkő alkotja a Harsányhegy keleti és északkeleti részét. 
Vastag padjai a hegycsúcs táján 59— 6o° alatt dőlnek D (pontosabban 
D DN y, 183— 185°) felé. A hegy keleti végén levő hatalmas kőfejtőben 
ez a mészkő kitűnően fel van tárva; ezen a mélyebb szinten és távolabb 
a fekütől a dőlés jóval meredekebb: 78— 82°, aminek tektonikai okaira 
még visszatérünk. A  középmaim mészkő maximálisan 240 méter valódi 
vastagságban van feltárva, teljes vastagságát L ó c z y  400 méterre 
becsülte.
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Konkordásan következő tagunk egy fehér (vagy szürkésfehér) 
repedezett, litoklázisos mészkő, melyben csak igen gyér krinoidea-nyo- 
mokra akadtunk. L ó c z y közelebbről meg nem határozott Diceras-okát 
talált benne, tehát nyilvánvalóan még a felső jurához tartozik. Ez a 
felsőmaim korú, világos mészkő a Harsányhegy nyugati végén lévő kis 
kőbányától kezdve a Dobányi oldalon, a Csapásoldal felső részén és a 
hegycsúcs alatt lefelé a szőlőkig kísérhető; karsztos felülete rendetlen 
sziklahalmaz benyomását kelti, mert igen rosszul padozott és ezért dőlése 
csak ritkán mérhető. E képződmény vastagsága 120— 140 méter között 
változó, csapása a középmaim mészkőével azonos, dőlésfoka 50— 6o° 
közötti.

A  felső jura mészkő elkarsztosodott felületére következik száraz
földi képződményként a bauxit szintje. A  bauxitszint egyenlőtlenül ero
dált felületére települt az alsó krétához tartozó mészkő, melyet két tagra 
bonthatunk fel: egy alsó világosabbszürke és egy felső sötétebbszürke 
mészkőre. Ezekből áll a Harsányhegy DK-i része. E kőzetekben kövü
letek nem éppen gyakoriak (L ó c z y Valletia-1 és foraminiferákat említ), 
ezek héjjá is annyira össze van nőve a mészkővel, hogy legfeljebb kőbél- 
töredékeket sikerült kikalapálnunk. így egyelőre meg kell elégednünk 
a kimállott keresztmetszetek átnézésével. A  déleurópai, urgon fáciesű 
alsókréta zátonymészkövére utalnak a Requienia-rokons&gba tartozó 
kagylók és a Nerinea-szeru csigák. Egyes padokban korallokra, mások
ban apró foraminiferákra akadtunk, melyek kipreparálása után a mész
kövek kora valószínűleg pontosabban meg lesz határozható. Az urgon, a 
barrémien és alsó aptien korall-fáciese, L ó c z y meghatározása szerint, 
pedig a mészkőkomplexus alsó részében a valanginien és hauterivien is 
képviselve van.

A  világosabbszürke, alsóbb krétamészkő színe nem egészen állandó, 
hanem akár ugyanazon réteg mentén is változik, amennyiben sötétebb 
vagy barnás áryalatot vesz fel, vagy néhol majdnem fehérnek mondható. 
A hegy déli lábánál járva azonban megfigyelhettük, hogy a felsőbb réte
gek még egy árnyalattal sötétebbek. Ehhez járul még, hogy ebben a söté
tebb mészkőben csigákat nem találtunk, korálljai mások és hogy a 
mállása, oldódása másképen történik, mint az alsóbb rétegeknél. E jelen
ségek fáciesváltozásra engednek következtetni és mivel ezen felső, söté
tebb mészkő rendkívül éles határ mentén válik el a fekütől, kívánatosnak 
tartottuk, hogy külön tagként különítsük el.

Az alsó világosabb kréta-mészkő valódi vastagsága méréseink sze
rint 180— 205 m között ingadozik. Vastagságának alsó kétharmadában 
^ — 3 méter vastagságú padokban kitűnően rétegezett. Azonban a fekü
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felé a rétegzés mindinkább elmosódik és így annál feltűnőbbé válik az 
az éles réteglap, mely a kétféle krétát egymástól elválasztja. A  felső 
sötét mészkő megint gyengén padozott, szembetűnő sajátsága, hogy a 
litoklázisai mély karrok képében oldódnak ki, ami az alsó tagnál nem 
látható. Ez a felső mészkő csak 63 méter vastagságban tanulmányoz
ható, felsőbb rétegeit már lösz takarja.

Az alsókréta mészkőkomplexus dőlése kisebb eltérésektől eltekintve 
déli, illetve D D N y-i (kb. 183°) irányú, a dőlés foka azonban változó. 
A  bauxitszint felett fekvő fekürétegek dőlése általában annál merede- 
kebb, minél nagyobb magasságban fekszenek, így 52— 6 50 között vál
tozó értéket kapunk. A  kréta feküje felé haladva ugyancsak csökken a 
dőlés foka a legdélibb ponton mért 4$°-ig.

Az alsókrétával záruló mezozoikum után a Harsány hegyen talál
ható földtani képződmények sorában nagyobb sztratigrafiai hézag 
következik. L ó c z y a „Harsányhegy déli oldalán a csúcs alatt“  lokális 
homokkőelőfordulást említ, melynek korát előbb mediterránnak, később 
feltételesen pannonnak vette. Ezt az előfordulást nem láttuk, ehelyett 
azonban a nagyharsányi temető fölötti árokban bukkantunk rá e 
homokkő egy kis foltjára, kb. 170 m magasságban a lejtőtörmelékes 
lösz alatt. Ez a rétegezetten, szürkés vagy barnaszínű csillámos, finom
szemű homokkő közvetlenül az alsókréta mészkő karsztos felületére 
települ, annak hézagaiba benyomul.

Nem valószínű, hogy az e kövületmentes, pontosan még nem szin
tezhető homokkő által jelzett, harmadkori transzgresszió az említett 170 
méteres magasságnál jóval magasabban fekvő részeket is vízzel borította 
volna és bizonyos, hogy már e transzgresszió előtt is szárazföldként 
karsztosodott a Harsányhegy mezozoikus sorozata. így érthető, hogy a 
hegy karbonátos kőzetei igen előrehaladt, napjainkig tartó karsztosodás 
számos jelét mutatják. A márgásabb, vagy agyagos közbetelepülések 
csapását mélyebben kimosott árkok jelzik, a litoklázisok (különösen a 
felsőmaim és sötét alsókréta mészkőben) számos helyen tenyérnyi széles 
hézagokká oldódtak ki, a kőfejtőkben cseppkövekkel teli vízjáratokat 
nyitottak meg, a csupasz mészkősziklákat néhol 10 cm mély esőbaráz
dák, karrok szántják keresztül-kasul. A szabadonálló réteglapok felü
letét is lemarta a csapadékvíz, ezért rendesen görbült a felületük és a 
valódi dőlésnél kisebb fokot mutatnak. Ez a körülmény nagy óvatos
ságra int a dőlés-csapás mérésénél és ezért korántsem kaphatunk oly sok 
megbízható dőlést, mint ahogy a jó feltárások mellett elvárható.

A felső pliocénben már gazdag szárazföldi gerincesfauna népesi 
tette be a Harsányhegy környékét, melynek csontmaradványait a hegy
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K-i végén levő kőfejtő vízoldotta, mélyre nyúló repedéseiben is meg
találhatjuk.

A hegyet körülvevő lösz is már karsztosodott felületre települ, 
amint azt például a hegygerincen húzódó három kisebb löszfoltnál lát
hatjuk. Sőt a N agy harsány bán ásott kutak tanúsága szerint a lej tő tör
melék egy része is pleisztocén-előtti, amennyiben már a lösz alján is sze
repel. A gyorsan vastagodó lösz az É-i erdős oldalon 300 m fölött is 
megtalálható, míg délen nem igen emelkedik 180 m fölé. A villányi

országúitól délre eső nedves területen a löszt már alluviális áradmány 
borítja.

A Harsányhegy t e k t o n i k a i  f e l é p í t é s é n e k  érzékelteté
sére szolgál az 1. ábrában adott szelvény. Ennek magyarázatául szol
gáljanak az elmondottakon kívül a következők:

A maim mészkövek alatt fekvő callovien és triaszrétegek vastag
ságáról, helyzetéről nincsenek adataink, csak annyit tudunk, hogy a 
Cikóhegy mellett, a Kerékhegyen 9o°-os meredek dőléssel K —N y-i csa
pással találjuk a triaszmészköveket. Az egységes rétegösszletet képező 
középső és felsőmaim mészkövek a hegycsúcs táján Ú2°-os dőlést mutat
nak, mely É-ra, lefelé haladva 59°-ra csökken, viszont alacsonyabb
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szinten és távolabb a fekütől, hegy K-i részén jóval meredekebb dőlést 
(82°) találunk. Ezen dőlések alapján a szerkesztés a csatolt szelvényen 
látható antiklinális részletet eredményezi. Ezzel szemben az alsókréta- 
dőlések D felé laposodó szinklinálist adnak. A  jura— kréta között 
diszkordanciát találunk, mely ugv jött létre, hogy a felsőmalom 
mészkő képződése után annak szárazra történt kiemelésekor a fiatal 
kimmériai mozgások kapcsán ez a mészkő lapos redőkbe gyűrődött. Ezt 
a gyűrődést előbb szárazföldi letárolás, karsztosodás és bauxitképződés 
követte, majd újabb süllyedés kíséretében bekövetkezett az alsó-kréta 
abrázió és transzgresszió. A kréta közepén (vagy esetleg a harmadkor 
folyamán?) azután eléggé meredek redő fejlődött ki, mely később össze
tört.

A  jura és kréta között mutatkozó 4— 5°-os kicsi szögdiszkordancia 
nem látszik mindenütt, azonban csapás mentén haladva, mindig meg
találjuk kétségtelen nyomait annak, hogy a kréta nem települt sík alap
zatra. Több helyen észleltük ugyanis, hogy a legalsó krétarétegek nem 
követik teljesen párhuzamosan a jura határát. A dobányi oldalon egy 
helyen be is mértük ezt a diszkordanciát; itt a legalsó krétaréteg foko
zatosan kb. 18 méterre távolodik a jurától, tehát csak egy, a jurában 
volt mélyedmény kitöltése után rakódott le. Mivel a kréta— jura között 
szárazföldön képződött bauxitot találunk, a konkordáns település kü
lönben is csak véletlennek volna minősíthető. Úgy a jura felső, mint a 
kréta alsó határlapja tehát hepe-hupás lap és ebben megkapjuk a 
különben csekély vastagságbeli ingadozások magyarázatát is.

Egyelőre tehát csak arra a megállapításra szorítkozhatunk, hogy 
a Harsányhegy egy K —N y-i csapású antiklinális déli szárnyának ma
radványa, mely az alsó kréta lerakódása után még több harántvetődés 
mentén kisebb rögökre is tört.

Négy ilyen közel párhuzamos síkú D D N y—ÉÉ K  irányú vetőt 
térképezhettünk. A  legnagyobb eltolódást a Kopaszkán áthaladó haránt
vető mellett észleltünk. Itt a jura-kréta határ a vetőtől N y-ra 30 ma
terre tolódott el D felé. Egyúttal feltűnik, hogy míg a hegy többi ré
szében D-i és D DN y-i dőlést találunk, addig ettől a vetőtől N y-ra min
denütt D D K  irányú a dőlés, mely legjobban a falu feletti hatalmas 
mészkőfejtő 40— 70 m magas réteglapjain mérhető: 176 °, 6 1 °  (a kő
bánya K-i szélén 170 °, 6 i°). Ez a vető a felszínen nem igen tűnik fel, 
míg a K  felé következőnek a helyét egyenes völgyülés jelzi a 
Csapásoldal és a Váralja közt; ennek fenekén, a törmelék között, jól 
követhető a kalcitos, agyagos, törmelékes vetődési sík, mely É É N y felé 
dől 740 alatt. A  következő rosszul feltárt vetők helyét morfológiailag
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legfeljebb egy, a bauxitszintnél levő lösz- és törmelékfolt jelzi. A  K  fele 
utolsó vető mentén találjuk a D-i hegyoldal legmélyebben kiképezett 
völgyülését, a Bíró völgyét. Lehetséges, hogy ily vetők a hegy K-i részén 
— melyet nem mértünk fel oly részletesen — szintén feltalálhatok, de 
ott csak az É-i erdős oldalon van mélyebb völgyülés.

2. A bauxitszint leírása.

A  bauxitról már megállapítottuk, hogy a felsőmaim mészkő denu- 
dált és elkarsztosodott felszínére települ és hogy az alsó kréta szürke 
mészköve fedi. A  fedümészkő alsó határlapja, mint láttuk, szintén nem 
egészen sík lap, hanem a leülepedését megelőző abrázió folytán egye
netlen felületű, bár ez az egyenetlenség korántsem annyira tagolt, mint 
a jurafelületé, hanem csak ritkábban jelentkező, igen lapos mélyedések
ben nyilvánul meg. A  kréta legalján levő rétegek gyakran vörhenyes- 
színűek, helyenkint bauxitmorzsákat tartalmaznak (ez természetesen a 
jura-bauxit-határon is észlelhető) és márgásak, annak jeléül, hogy a jura
felületre lerakodott bauxittelep egy részét elhordotta a kréta-transzgresszió. 
így az egykori bauxjttelepből csak egyes részek, teknő-, tölcsér-, vagy 
fészekalakú kitöltések maradtak meg. Az ilyen előfordulás már nem 
mondható telepnek, miután erodált érctesteknek egy eróziós felület 
egyenetlenségeiben való elhelyezkedéséről van szó, hanem mint arra 
R o z l o z s n i k  P á l  (Évi Jelentés 1916. 451. oldal) a bihari bauxit- 
előfordulásokkal kapcsolatban is utalt, b a u x i t s z i n  t-nek nevezendő. *

Említettük, hogy a bauxit-kibúvások fekü- és fedüjében az anyag 
némi mészkőtörmelékkel keveredik. Amellett állandóan szem előtt kell 
tartanunk azt, hogy a Harsányhegy már a harmadkor legnagyobb részé
ben szárazföld volt, tehát a bauxitszint felszíni része rendkívül hosszú 
idő óta ki volt téve az éghajlati tényezők fizikai és kémiai mállasztó 
hatásának. A  fizikai mállásnak az általában nem igen kemény bauxit 
megrepesztésében, felaprózódásában és végül a meredek lejtőn való 
leszállításában kellett megnyilvánulnia. A bauxitszint alatti lejtőkön így 
néhol elég bőven akad legurult bauxittörmelék. A  kémiai mállás a vasas 
vegyületek oxidációján kívül a bauxitot alig befolyásolhatta nagyobb 
mértékben. De számos példánk van arra, hogy a felületen és a repedé
sekben szivárgó kalciumhydrocarbonátos víz a bauxit hézagaiban sárga 
(tehát vastartalmú) kalcitot és meszes-márgás bekérgezést rakott le, oda 
agyagos és humuszos törmeléket hozott, egyszóval a felszíni bauxit össze
tételét csak károsan befolyásolhatta. Minél mélyebbre jutottunk 40—

1 Lásd a 2. ábra tőmbszeívényét a 223. oídaíon.
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6o cm. mély kutató árkainkkal, annál tisztább anyagot kaptunk, nem 
volt azonban módunkban mindenütt teljesen tiszta bauxitot kiásni.

A  több mint 2 km hosszú bauxitszintet a könnyebb áttekinthetőség 
kedvéért morfológiai helyzete és a helyi elnevezések alapján a következő 
szakaszokra oszthatjuk:

D o b á n y i  o l d a l :  Az É-i lejtőn a hegy N y-i végétől kezdve 
addig a pontig, ahol a bauxitszint a Kopaszka K-i végén áthalad a hegy
gerincen.

C s a p á s  o l d a l :  A  déli lejtőn a hegygerinctől a katonai lövöldé
hez húzódó vetődéses völgyülésig.

V á r a l j a  n y u g a t i  r é s z e :  Az előbbi völgyüléstől K-re 
egészen a vetődéses Biró völgyéig.

V á r a l j a :  A Biró völgyétől K-re a hegyalji szőlőkig.
A Csapás-oldal—Váralja szerkezetét a 2. ábra tömbszelvénye 

érzékelteti.
A  D o b á n y i  o l d a l  N y-i végén egy kis törmelékkúp fedi a 

jura-kréta határt, ennek a felső szélén találjuk meg az első bauxitelőfor- 
dulást. Ezt a kibúvást lejtőtörnnelék takarta és hosszát (20— 30 m) négy 
kutató árok segítségével rögzíthettük. A szemre egynemű bauxit világos 
rózsaszínű, meglehetősen puha, a második árok közepéből való próba
minta összetételét a mellékelt elemzési táblázatban adott 1. sz. elemzés 
adja, ez tehát a kovasavdús, vasszegény, fehér bauxithoz sorolandó.

A  következő, mintegy 60 m-es szakaszon egy a szálban álló mész
kövek között húzódó törmeléksáv jelzi a bauxitszint helyét, melyet két 
árokkal harántokunk, ezekben azonban a kétféle mészkő között csak 
világos vagy vörösen mészkőtörmelékes márgát leltünk, tehát ez a rész 
meddőnek minősíthető. Ezután egy kb. 30 m hosszú maximálisan 4 m 
széles, teknőalakú kibúvás volt megfigyelhető. Az első (ferdén haladó) 
árkunkban 4.5 m bauxitot harántoltunk. A kréta felé eső rész 80 cm 
barnás, sötétpizolitos bauxit, melynek 30 cm-jéből való a 2. sz. alatt 
elemzett 70% AkOo-t tartalmazó próbaminta; majd 170 cm rózsásvörös 
bauxit következik, melynek oszloposán széteső darabjait vékony mész- 
kéreg borítja, végül még 2 m a juratömbök közé benyúló, kissé barná- 
sabb színű pizolitos bauxit. 1.7 m-nyire a jurától vettük a 3. sz. elemzés 
próbamintáját, míg az innen 1.5 m vastagságból vett átlagminta össze
tételét a 4á. sz. elemzés adja. A  második árok 2.3 m bauxitjából az egész 
szélességből vettünk átlagmintát (5á. sz. elemzés), mely 6.56% SiCk-t és 
69.82 AlsOs-t tartalmaz. Kisebb vastagságból vett átlagtól részben jobb 
eredmény várható, mert az 1.4 m-re a krétától vett próbaminta (6. sz.
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elemzés) csak 1.36% kovasavat tartalmaz. E második kibúvás tehát túl
nyomórészt jóminőségű vörös bauxitot ad.

Most egy hosszabb, meredeken lejtő meddő szakasz következik, 
melyen a két oldalt több mint Vj m-re kiálló sziklák között a víz min-

A HARSÁNYHEGYI BAUXITSZÍNTRÉSZLETÉNEK TÖMBSZELVÉNYE.
BLOCK DIAGRAMM EINES DETAILLS DES B DES HARSÁNYBERGES.

M érték  •• M assslab -
Ö 10 10 30 40 50 100 m.

den lazább anyagot kimosott és így valóságos árok keletkezett, melynek 
alját lejtőtörmelék takarja. A  legközelebbi, harmadik bauxitkibúvás 
220 m magasságban volt a mindent elfedő törmelék alól kiásható, ez 
valószínűleg egy nagyobb előfordulás peremét jelzi, árkunkban V2 m 
szélesen rózsaszínű-sárgás bauxitot kaptunk. 1h  m-re a krétától vettük a
7. sz. próbamintát, mely 62.73% AI2O3 mellett 12.22% kovasavat tártál-
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máz. Az árok egész szélességéből vett átlagminta (8á. sz.) már valamivel 
előnyösebb eredményt adott.

A  következő, negyedik kibúvásig tartó vonalon ismételten találtunk 
bauxittörmeléket anélkül, hogy nagyobb mennyiségre akadtunk volna, 
csak a 235 m magasságban telepített árok harántolt 2.7 m vastagságú 
bauxitot. A  kréta mellett 1.3 m vastag sötétebb rózsaszínű bauxitból való 
a 66.24% A I2 O 3  és 7.53% SíO -t tartalmazó próbaminta (9. sz. elemzés), 
míg a jura felé eső világosabb bauxitból vett próba (10. sz. elemzés) már 
32.16% kovasavat adott. E 15 m hosszú kibúvás második árkában 2.2 m 
bauxitot kaptunk, sárgásszürke és vörösesszínű pizolitos anyagot, mely 
a jurától 50 cm-re sok vasat és kovasavat is tartalmaz ( 1 1 .  sz. elemzés). 
Ebből a kibúvásból gyűjtötte telegdi R o t h  K á r o l y  a következő 
összetételű kitűnő próbamintát: SÍO2 =  0.22%, TiC>2 =  3.22%, AI2O3 =  
76.84%, Fe20a =  3.69, víz és ősz. veszt. =  15.83%, összesen 99.80%.

Egy 40 m-es meddő részlet után érjük el a 33 m hosszú 5. kibúvást. 
Az első réselés 80 cm világos bauxitot adott, közepéből való a 12. sz. 
próbaminta. A  második árok 4.5 m bauxitjából a kréta mellett levő 
50 cm kissé világosabb (ebből való a 13. sz. próbavétel), a többi sötétebb 
vörösbarna. 1.2 m-re a krétától vettük a 14. sz. és 3 m-re a 15. sz. próba
mintát. A  következő árok 2.1 m vörhenyes bauxitjából egy minta a 
krétától 40 cm-re (16. sz.), egy másik 1.5 m-re (17. sz.) való. Az utolsó 
árokban mutatkozó 0.7 méter rózsaszínű bauxitból való próbavétel össze
tételét a 18. sz. elemzés adja. Az utóbbi két elemzésen kívül a többi öt 
elég kevés kovasavat tartalmaz.

Az 5. kibúvás után az első vetőig terjedő 165 m hosszú szakasz tel
jesen meddőnek mutatkozik. Itt a kréta—jura határ részben teljesen záró
dik és a két mészkő színe is majdnem azonos, részben még a szokásos 
törmeléksáv sem jelzi a határt. Egyes elszórt bauxitdarabkákat ugyan e 
területen is találtunk, de ezeket a legelésző állatok hordhatták szét. 
A  következő vető mentén a bauxitszint vagy 30 m-re tolódott el ÉÉK  
felé, legelejét a vetőn túl vastagabb humuszos törmelék fedi. Két árok
ban tisztátalan bauxit nyomokat is találtunk ugyan, de a hatodik kibúvás 
csak a vetőről 50 m-re K-re mutatkozott kb. 10 m hosszúságban. Az első 
árok 1.2 m vastagságú világosbarna bauxitjából vett átlagminta elem
zését a i9á. sz. adja, míg a második árok i.r  m vastagságának közepé
ből vett próbaminta összetételét 20. sz. alatt kapjuk, tehát 4— 6% Si02-t 
tartalmazó bauxittal van dolgunk, melynek tisztátalan törmeléke majd
nem a hegygerincig megtalálható.

A  C s a p á s o l d a l  bauxitszintje 293 m magasságban kerül át a 
hegygerinc D-i lejtőjére. Először mintegy 100 m-es szakaszon a két
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mészkő között vastagabb törmelékkitöltés található gyér bauxitmor- 
zsákkal. Ezután érjük el a 28 m hosszú, hetedik kibúvást. Az első árok
ban 0.5 m vörös bauxitot, a másodikban vörös és barnás vasfoltos fehér 
pettyes bauxitot 1.5 m vastagságban, a harmadikban 2.4 m, a negyedik
ben 1.8 m, az utolsó ötödikben 2.4 m bauxitot harántoltunk. A harma
dik árokban kétféle minőségben váltakozik, az egyik vörös és apró 
pizolitos, ebből való a 2 1. sz. próbaminta; a második világosabb, alig 
pizolitos, apró darabokra széthulló, ebből vettük a 22. sz. próbát. A  ne
gyedik árokban egy hajnalpiros, vasfoltos pizolitos minőség az uralkodó 
(23. sz. próba), akárcsak az utolsó árokban is. Ebből a kibúvásból az 
eddig elkészült három elemzés nem adott használható anyagot.

Egy 55 m-es meddő szakasz után a nyolcadik kibúváshoz érünk, 
mely kb. 23 m hosszú, de nem ad egészen összefüggő bauxittestet, hanem 
a sziklák között kanyargó repedésekben húzódó vastagabb bauxit erekből 
áll. Az első árok profilja a jurától kezdve a következő: 1.2 m bauxit 
után 1.4 m nagyobb jurasziklák, köztük kevés bauxit, azután 1.2 m 
tiszta vöröses pizolitos bauxit, majd 0.6 m földes, meszes bauxit. 
A  kréta mellett levő, világosbarna, sötétpizolitos anyagból való a 24. sz. 
próba 2.67% kovasavval, az egész szélességből vett átlagminta (25á. sz.) 
már több, 7.66% Si02-t tartalmaz 68.16% AkO^-n kívül. A  jura melletti 
bauxitból vett próbaminta (26. sz. elemzés) már 11%  kovasavat tartal
maz és 64.93% AkOa-t. A  következő árokban a repedésekben húzódó 
vékony bauxiterektől eltekintve csak kb. 1 m-nyi a tiszta bauxit, mely
nek átlagpróbája azonban már 35.69% kovasavat adott (2ja . sz.).

A Csapásoldal szélét jelző vetőig csak jelentéktelenebb bauxitnyo- 
mok mutatkoznak már, ellenben elvileg igen fontosak azok a kis előfor
dulások, melyek a Csapásoldal felső részén, távol a krétától megfigyel
hetők. Eltekintve kisebb bauxitnyomoktól, melyek a Csapásoldalnak 
ebben a meredeken lejtő, erősen litoklázisos, jura meszében több ponton 
is láthatók, három helyen is akadtunk nagyobb bauxitfészkekre a felso- 
malm mészkő belsejében. A  legnagyobb fészek a gerinc tetején fekszik 
(1. a tömbszelvényt). Itt a két bauxitfoltot három helyen felárkoltuk. 
Felszíni vastagsága csekély és az árok alján levő sziklák repedéseibe 
húzódik. Az 5 m-es árok közepéből vettük a 28. sz. alatt elemzett sötét
vörös vagy barna, rossz minőségű mintát, ugyancsak rossz összetételt 
mutat a 3 m-es árokból vett 29. sz., hasonló kinézésű anyag is. Ezen 
jurabeli bauxitok előfordulása e helyeken csakis úgy magyarázható, 
ahogy ezt már t. R  ó t h K á r o l y  értelmezte: Ezek a fészikefc eredetileg 
összefüggésben állottak a fölöttük volt, elpusztult bauxitszinttel és így

1 5
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szelvényszerkesztésünk alapján 40 m-nél is mélyebben a jura mészkőbe 
benyúló, bauxittal töltött kürtöknek, zsombolyoknak a maradványai.

A V  á r a 1 j a N  y^i r é s z é n  vonuló vetődés csak vagy 10 m-rei 
tolta el a bauxitszintet D felé. Egy 35 m-es meredek és árokszerűen ki
vájt, meddő rész után érjük el a tömbszelvényben is ábrázolt kilencedik, 
nagy bauxitnkibúvást. Enndk hossza fcb. 60 m és figyelembe veendő, hogy 
a középső része 16 m-rel magasabban is fekszik a kezdetinél. A  bauxit
test lapos teknő formájú, a nyugati feléhez egy nagyobb fészek fűződik, 
melyet a felszínen vékony sziklaréteg választ el a többi bauxittól. E  he
lyen is az árkok végén azt tapasztaltuk, hogy a bauxit a jurasziklák alá 
húzódik, tehát lefelé növekszik a vastagsága. Az első árokban 2 m még 
tisztátalan, törmelékes ércet kaptunk, a másodikban 2.2 m már tisztább, 
világos pizolitos anyagot, a harmadikban 2.7 m kemény, sárgás-vöröses 
foltos, sötétpizolitos bauxitot. Ennek egész szélességéből vett átlagminta 
összetételét a 30a. sz. elemzés adja. E harmadik árok folytatásában 2 m 
szálbanálló jura után 4.2 m világos (helyenkint sötétebb és zöldes) 
bauxitot kaptunk a 31. sz. elemzés próbamintája 2.2 m-ből való. A  kö
vetkező árokban a kréta alatt 1.2 m tisztátalan bauxit után 2.5 m tiszta 
anyag következik, ennek 1 méterjéből, a kemény téglavörös, vasfoltos 
anyagból való a 3 i L  sz. jó átlagminta, a következő 1.5 m vöröses, pu
hább bauxitból a 3 3á. sz. átlagminta. 1 Ŷs m szálban álló jura után 1.6 m 
világos, vörös foltos bauxit található, ennek egész szélességéből vett átlag
minta 11%  SÍO2 mellett 65% AhOa-at tartalmaz (34. sz. elemzés). A  kö
vetkező árok 0.5 m tisztátalan anyag mellett 1.8 m világosszínű bauxitot 
adott, 1.3 m-re a krétától vettük a 35. sz. alatt elemzett kitűnő próbát, 
míg az egész szélesség átlagpróbája (36á. sz. elemzés) már gyengébb. 
Következő árkunkban a bauxit újból vastagabb: A kréta alatt 4 m vas
tagságból vettük a jó minőségű 37á. sz. átlagmintát, utána 1.5 m vastag
ságban a sziklák között csak kevesebb bauxit látható, végül még 60 cm 
barnászöldes, a 38. sz. elemzés próbamintája szerint már 16.48% SiC>2-t 
tartalmazó bauxit következik. A  313 m magas mérési pont után 3.4 m 
vastagon kaptuk az árok alján feltünedező sziklák közé hatoló bauxi
tot, a jura mellől való a 39. sz. elemzés igen jó anyaga. A  következő 
árok nagyrészt tisztátalan anyagot tárt fel, a tiszta (0.5 m) rózsaszínű 
bauxit sem adott jó próbamintát (40. sz. elemzés), bizonyos azonban, 
hogy e nagy kibúvás egy jelentékeny része jó minőségű anyagot szolgál
tat. A  bauxit ezután már kivékonyodik, a következő vetőig mutatkozó 
löszös törmelékben csak több-kevesebb törmeléke található.

A  vető mellett mintegy 20— 25 m-re É felé eltolódott bauxitszint 
további folytatásában, a két vetődés közötti szakasz közepén mutatko
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zik a jelentéktelen tizedik kibúvás; a középső árokban 2.8 m meszes 
rózsaszínű bauxitot találtunk, melynek próbamintája rossznak minősít
hető (41. sz. elemzés).

A V á r a l j a  bauxitszintje a Biró völgye által jelzett 15 m-es vető 
közelében fekvő tizenegyedik kibúvással kezdődik. Ez mintegy 25— 30 m 
hosszú és itten 0.7, 1.6, 2.5, 0.7 m vastagságú puhább, rózsaszínű bauxi
tot árkoltunk át. A  második és harmadik árokból való próbaminta 
(42. sz. és 43. sz. elemzés) jobb és rosszabb fehér bauxit összetételét adja.

A Váralja most következő meredeken kapaszkodó, majd lejtő részé
ben kb. 380 m hosszú távolságban a bauxitszint helyén árok húzódik, 
mely sűrűn telenőtt kőris-, tölgy- és somfával. Ezen a területen a bauxit 
kibúvások összefüggésének megállapítása nem volt robbantás és nagyobb- 
arányú feltárási munkálatok nélkül keresztülvihető. Valószínűnek kell 
tartanunk azt is, hogy az árokból nagyobb mennyiségű bauxitot elhor
dott már az erózijó, la felszínien alig látszik belőle valami a törme
lék miatt.

A 367.4 és 372.6 m magas mérési pontjaink között 70 m hosszú 
darabon árkainkban mindig több-kevesebb bauxitot is kaptunk, de még 
nem tudjuk, hogy ez a tizenkettedik kibúvás teljesien összefüggő egészet 
alkot-e. Innen készültek a következő elemzések: A 371.4 m-es pontunk 
melletti árokban levő rózsaszínű, sárga-foltos kemény bauxit 2.5 m-es vas
tagságából vett átlagminta 10% SiC>2-vel és 64% AhOs-dal (44á. sz.); a 
következő árok 1 m-es rózsaszínű bauxit rossz minőségű próbamintája 
(45. sz.); a 372.7 m-es pont után következő 2.3 m kemény téglaszínű 
bauxit egész vastagságából vett igen jó átlagminta (46a. sz.) és következő 
árok 1.8 m tiszta sötétsárga bauxitjából vett kitűnő próbaminta (47. sz.) 
és átlagminta (48á. sz. elemzés) 0.23—0.25% kovasavval. Itt éri el a 
bauxitszint a legngyobb t. sz. f. magasságot, 373 m-t.

Egy hosszabb meddő, illetve törmelékkel feltöltött szakasz után a 
bozót és törmelék miatt jól fel nem tárható tizenharmadik kibúváshoz 
jutunk, melynek hossza 20 m-re tehető és ahol 0.5, 1.3 és 1.2 m vastag
ságban kaptunk világos rózsaszínű bauxitot. A következő, utolsó kibúvás 
felső része szintén nem tárható fel teljesen, de feltehető, hogy ez a tizen
negyedik kibúvás egész 1 15  m-es hosszában összefügg. E feltűnő hosszú
ság mellett a bauxit felszíni vastagsága túlnyomórészt 1 m alatt marad 
(viszont néhány kutató árokban lefelé növekvő vastagságot ész
leltünk). A  278.5 m mérési pontunk előtt levő árokban 0.3 m rózsaszínű 
bauxit próbája a 49. sz. elemzés szerint gyenge minőségű, vasszegény 
bauxit és hasonló a 275.3 m-es pont mellett feltárt, 0.6 m vastagságú 
anyag 50. sz. próbamintája is. Egy 21.5 m-rel tovább telepített árokban

15’
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0.8 m vastagságban sárgás-rózsaszínű anyagot kaptunk 63.69% AI2O3- 
dal (51. sz. elemzés). Ezután egy 9 m-es hosszanti árokban tártuk fel az 
elvékonyodó rózsaszínű bauxitot, melynek negyedik méterjéből való az 
52. sz. és 7 m-jéből az 53. sz. gyenge minőségű fehér bauxit próba
mintája. A  256.2 m pontunk melletti első árokban harántolt 1 m sárgás 
bauxitból vett átlagminta (54á, sz.) 9% SÍO2 mellett 65% AkOs-at tartal
maz. A második árok 1.3 m bauxit ja után a harmadikban 2.1 m bauxit 
látható, a kréta mellett barna, a jura mellett világosabb, az egész széles
ségből vett átlagpiinta összetétele (5 5 á. sz,.) jó eredményt adott. Ezután 
a bauxit zsákszerűén behatol a jurába, következő árkunk 8.5 m bauxitot 
harántolt. Ebből a kréta felé eső 5.2 m egészen sötétbarna vagy világos- 
barnaszífnű, az egész szélességből vett átlagminta (5 6á. sz.) 21% Fe20* 
mellett csak 1.42% kovasavat tartalmaz, a jura felé következő 3.3 m vilá
gos bauxit átlagmintája (y/á. sz.) már 16% SiC>2-t tartalmaz. A  követ
kező árok 3 m-es vastagságából vett átlag összetételét az 5 8á. sz. elemzés; 
adja 3.98% kovasavval. A  következő két árok 1.4 és 1.5 m részben tisz- 
tátlan világos bauxit javai véget ér ez a kibúvás, melynek két végpontja 
között több mint 40 m a szintkülönbség.

Így tehát a bauxitszintet 2.090 m hosszúságban kisérhettük végig, 
135 kutató árokkal harántoltuk és 14 bauxitkibúvást térképeztünk. H a 
nem számoljuk az elszórtan jelentkező bauxitnyomokat és csak a kibú
vások hosszát adjuk össze, 479 m-t kapunk, tehát a bauxitszint egész 
hosszának közel egy negyedrésze (pontosabban 22.9i%-a) produktívnak 
mondható. A  letarolt felszínen maximálisan 8— 10 m-es vastagságot álla
píthattunk meg. A  kutató árokkal feltárt bauxit átlagos vastagsága 
pedig 1.85 m.

A  harsányhegyi bauxitok mind finoman vagy durvábban pizolito- 
sak, színűk a világos rózsaszíntől kezdve, a sárgásvörösön át a sötét
barnáig változik. Keménységük nem nagy, a világos fajták részben hatá
rozottan igen lágyak. A keményebb bauxitok mind erősen préseltek, 
litoklázisosak és sokszögletű darabkákra hullanak szét.

A  vasban szegény „fehér bauxitok“  vastagabb kibúvásokban a 
bauxittest alján, közvetlenül a juramészkőben helyezkednek el és 
amennyiben a kibúvás 1 m-nél vékonyabb, ez is javarészt ilyen fajtájú 
anyagból áll. Az ilyen típusú bauxitjaink a magas kovasav tartalom 
mellett gyakran túl kevés AkOs-t tartalmaznak, tehát valószínűtlen, 
hogy ebből a fajtából nagyobb mennyiségű állandó márka kitermelhető. 
Kovasav tartalma annyira megnövekedhetik, hogy már a kaolin össze
tételéhez áll közel.
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Ott, ahol a bauxittest nagyobb vastagságú, a fehér bauxit alsó 
rétege fölött fokozatos átmenettel vörös bauxit fekszik, némely esetben 
a fehér bauxitréteg egészen el is maradhat, vagy csak igen vékony. 
A  vörös bauxitok minősége igen változó, kétségtelen azonban, hogy azok 
jelentékeny hányada iparilag jól felhasználható, sőt részben kitűnő 
minőségű. Feltűnik az aránylag nagy AhOs-tartalom, a vastartalom túl
nyomórészt 10% alatt marad, míg a kovasavtartalom szempontjából egy 
rész szintén megfelel a követelményeknek. A 2., 4., 5., 6., 8., 9., 12. és 14. 
kibúvás anyagának bizonyos hányada feltétlenül fejtésre érdemes lesz, 
ha ott a jó anyagból a felszín alatt is nagyobb mennyiségek mutatkoznak.

BEITRÄGE ZUR KENNTNIS DES BAUXITNIVEAUS 
DES HARSÁNYBERGES

von Dr. G y. R  a k u s z.

Bericht über die Aufnahmen 1930.

(Auszug des ungarischen Textes.)

Im Spätherbst 1930 wurde Verfasser und Herr Chefgeologe I. von 
M a r o s  mit der detaillierten Kartierung des vom Herrn Professor 
K á r o l y  R o t h  v. Telegd im Sommer 1930 am Harsány-Berg entdeck
ten Bauxitvorkommens betraut. Die Resultate unserer Detailaufnahme 
sind auf beigefügter geologischen Karte und dem dazu gehörenden Profil 
dargelegt.

Der 440 m hohe Harsány-Berg bildet den höchsten Gipfel des durch
schnittlich 230 m hohen Villány er Gebirges. Die geologischen Verhältnisse 
des Villányer Gebirges sind von K. H o f m a n n  und L. v. L ó c z y  jun. 
eingehend erforscht worden.

Das Auftreten von Bauxit ist, wie es bereits Prof, von R o t h  fest
stellte, auf die stratigraphische Lücke zwischen den Kalksteinen des 
oberen Jura und der Unterkreide beschränkt. Die Lagerungsverhältnisse 
erhellen aus dem Profil Fig. 1, pag. 219  des ungarischen Textes. Es ist dabei 
zu bemerken, dass über die Liegendgheder des Malms uns an dieser Stelle 
nur spärliche Daten vorliegen. Sicher ist es nur, dass in der Nachbar
schaft des Cikóberges, am Kerékhegy stark gepresste Recoaro- und Gut- 
tensteiner Kalke in völlig saigerer Lagerung sich vorfinden. Der Malm
kalk lässt an der Gipfelpartie des Berges /ein Einfallen von 59— 62°, in 
der nordöstlich aufgeschlossenen liegendsten Partie ein solches von 82°


