
nyiségű kioldott anyag valószínűvé teszi, hogy a leszálló víz nemcsak 
repedésekben szivárgott el a kürtők alján, hanem ezek egy mélyebb szint
ben levő barlangrendszerbe torkolltak. Ennek bizonyítása jelenleg nem 
lehetséges, mert a szűkülő kürtőket csak azok 1—1,5 m-es átmérőjéig ter
melték ki, így azok alsó végződése ismeretlen. Az egykori víznyelő kürtők 
nagy mélységének oka a hegység felszíne és az erózióbázis közötti jelenté
keny szintkülönbség lehetett.

A kürtőket kitöltő agyag anyakőzetének eruptív vagy metamorf 
kőzetnek kellett lennie, amelyből — megfelelő körülmények között — 
kaolin képződött. Feltehetjük, hogy a tűzállóagyag és a Nyirácl környéki 
bauxit anyakőzete azonos lehetett (a nyirádi medence bauxitja és a cser- 
szegtomaji agyagelőfordulás között csak kb. 20 km-es távolság van). 
A kaolin és a bauxit képződése azonos alapanyagból különböző fiziko- 
kémiai viszonyokra vezethető vissza. Képződési hasonlóságrá utal a tűz
állóagyaggal kitöltött kürtők falán található vasas kéreg és a dolomit 
porlódása, mely jelenségek a bauxit feküjére is jellemzők.

L ’A R G IL E  R É F R A C T A IR E  E T  LA T E R R E  C O LO R A N TE
D E CSERSZEGTOM AJ

Par Mme E. Csillag

Dans les environs de Госсштепсе d'argile réfractaire et térré colorante 
de Cserszegtomaj, prés de Keszthely, on observe des formations triasiques 
supérieures, pannoniennes et pléistocénes. Dans les localités connues 
jusquhci, la matiére premiere utilisable git sur des dolomies á bancs a 
cristaux fins, du Rhétien. L ’argile s'est accumulée dans des cheminées 
cőniques qui se rétrécissent vers le bas et dönt la grandeur est bien variable. 
Aux parois des cheminées, la surface de la dolomie est imprégnée d'argile á 
manganése de 10 á 20 cm d’épaisseur, au-dessus de celle-ci la cheminée est 
cloublée d’une croűte de limonite-hydrohématite dönt Tépaisseur est 
semblable. Le long des parois des cheminées, des nids de grandeur variable 
de la dolomie sont effrités. La matiére remplissant les cheminées est une 
sorté de minéral argileux, trés voisin de la kaolinite, á teneur variable 
en limonite. La repartition de la limonite est tout á fait irréguliére. Les 
cheminées sont d’une origine karstique; on peut établir une relation entre 
la genése de la matiére qui les remplit et la formation des bauxites de la 
région voisine.

ОГНЕУПОРНАЯ ГЛИНА И КРАСЯЩАЯ ЗЕМЛЯ РАЙОНА
С. ЧЕРСЕГТОМАЙ

ЭРИКА ЧИЛЛАГ-ТЕПЛАНСКИ

Окрестность месторождения огнеупорной глины и красящей земли 
в районе с. Черсегтомай, вблизи г. Кестхель, слагается верхне-триасо
выми, паннонскими и плейстоценовыми образованиями. Указанные по-
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лезные ископаемые на известных до сих пор месторождениях залегают 
над плиточным, слоистым, мелкокристаллическим доломитом рэтского 
возраста. Материал накапливался в книзу круто суживающихся кони
ческих трубках весьма разнообразных размеров. На стенках трубок 
поверхность доломита мощностью в 10—20 см пропитывается марган
цовой глиной, а выше трубка покрыта лимонитово-гидрогематитовой 
корой подобной мощности. Вдоль стенок трубок доломит распыливается 
в гнездах различных размеров. Глина, заполняющая трубки, представ
ляет собой близкую к каолиниту разновидность глины с меняющимся 
содержанием лимонита. Распределение содержания лимонита совершенно 
незакономерно. Происхождение трубок является карстовым. Возник
новение заполняющего их материала можно связывать с образованием 
бокситов, залегающих вплотную.


