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Az iharkúti bauxit üledékföldtani jellegei 
és felhalmozódási körülményei** 

Dr. Mindszenty Andrea*—Knauer József***—Szantner Ferenc*** 
(13 ábrával, 4 táblával) 

Ö s s z e f o g l a l á s : A z iharkúti bauxit üledékföldtani vizsgálata több bauxitfácies 
elkülönítését tet te lehetővé, melyek jellegei, elrendeződése és egymáshoz való kapcsolata 
a bauxit-felhalmozódás számos helyi sajátosságára, ill. eddig ismeretlen részletére enged 
következtetni . A bauxitban több helyütt megtalált mállott törmelékes (kőzetlisztes) 
betelepülések a telepnek a mediterrán-kazahsztáni, átmeneti típusba va ló sorolásának 
gondolatát ve t ik fel. 

A függőleges szelvények alapján bebizonyosodott, hogy a bauxitfelhalmozódás szaka
szos vo l t , a laterális fácies-elrendeződést f igyelembe v é v e pedig ki lehetett rajzolni az egy
kori üledékszállítási irányokat. Ennek a további kutatás legkedvezőbb irányainak ki
jelölésében, a kevésbé perspektivikus részek kutatásának hátrább sorolásában lehet fontos 
szerepe. 

A cikk az iharkúti bauxit kutatásának eredményeit összefoglaló publikáció-sorozat első 
tagja. 

Bevezetés 

A z iharkúti bauxit kutatása 1981-ben olyan pontra érkezett, ahol — a mélyfú
rásos kutatás folyamatosságának biztosítása végett — ismét szükségessé vált 
az adatok összegyűjtése, egybevetése és részletes elemzése. E munka fázisle
záró jelentésben (SZANTNER et al. 1981) öltött testet. A szerzői kollektíva úgy 
vélte, a munka eredményeit érdemes nyomtatásban is a szakmai közvélemény 
elé tárni. Terjedelmi okoknál fogva úgy láttuk, megszerzett ismereteinket cikk
sorozat formájában célszerű közreadni. Jelen cikk, a sorozat első darabja, a 
bauxit üledékföldtani jellegeit és az ezekből levonható genetikai következteté
seket foglalja össze. 

Mivel a sorozat további sztratigráfiai, teleptani, kutatástörténeti stb. témájú 
részeihez amúgyis teljes bibliográfiát fogunk csatolni, jelen cikk irodalomjegy
zéke értelemszerűen csak a szövegben hivatkozott műveket tartalmazza. 

A bauxitos képződmények rétegtani helyzete 

A z iharkút-németbányai területen felkutatott bauxit zöme a felsőtriász — 
felsőkréta közötti bauxitszintbe, kronosztratigráfiailag a felsőkréta alidőszakba, 
közelebbről valószínűleg az alsószenonba tartozik. A számos bauxittelepet 
(egészében, vagy részben) fedő szenon „csehbányái formáció", az (albai fedős) 
„alsóperei bauxit formáció"-tól alapvetően elütő kőzettani kifejlődés és telepü
lési mód, az uralkodó fődolomit fekű, végül az adott időszak kedvező éghajlati 
feltételei (GÓCZÁN F . 1973.) támasztják alá a besorolást. 

* Eötvös L . Tudományegyetem, Ásványtani Tanszék, 1088 Bp. V I I I . Múzeum krt. 4/a. 
** Előadták Veszprémben, a Közép- és Eszakdunántúli Területi szervezet 1982. I V . 29-i ülésén. 

*** Bauxitkutató Vállalat, 8221 Balatonalmádi, Pf. 31. 
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A bauxittelepek egy részét részben vagy egészben fiatalabb képződmények 
— néha csak talaj — fedik. A bauxit kifejlődési és települési jellegei, kőzettani 
megjelenésének és minőségének bizonyos fokú egysége, a legkülönbözőbb, 
másodlagos fedővel rendelkező és más-más térszíni helyzetű bauxittelepeken 
denudációs foszlányként megmaradt szenon kőzetek jelzik, hogy ezek is az 
alsószenon szintbe tartoznak. 

Néhány esetben nyilvánvalóan másodlagos helyzetben (pl. Ik-437, -1036: 
pleisztocén fedőrétegek között; Nb-197: talajosodott, áthalmozott bauxit, Nb-
303: pleisztocén és szenon agyag között; Ik-1204: szenon agyagrétegek között) 
találunk földtanilag még bauxitnak minősülő réteget, lencsét. Ezek általában 
csak bauxitos agyag, esetleg agyagos bauxit minőségűek. 

1. ábra. Az Iharkűt-németbányai bauxitterület helyszínrajza a hivatkozott kutatófúrások feltüntetésével és a hivat
kozott bauxittelepek megjelölésével. Szerkesztette: Mindszenty A . , Szőts A. J e l m a g y a r á z a t : 1. Hivatkozott 
kutatófúrás; 2. Bauxittelep; 3. Az Iharkút-németbányai bauxitkutatási terület határa; 4. Az Iharkút I . sz. bányászati 
egység („koncentráció") határa; 5. A gyakori „allogén" törmelékkel jellemzett fácies D-iés Ny-ihatára; 6. Az „allogén" 

anyagbeáramlás feltételezett iránya; 7. A jelenlegi geomorfológiai egységek határai 
Fig. 1. Sketch-map of the Iharkút area. L e g e n d: 1. Borehole referred in the text; 2. Bauxite body; 3. Boundary of 
the Iharkút-Németbánya project area; 4. Boundaries of the Iharkút-I. unit; 5. Southern and western boundaries of 
those areas where there are frequent clastic intercalations in the bauxite; 6. Assumed direction of the allogenic influx; 

7. Boundaries of present-day geomorphological units 
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Olyan eset is van, amelyben a bauxitösszlet a szokásos fekűképződményre 
települ, azonban az áthalmozottság bélyegeit viseli magán (pl. N b - 3 3 6 : bauxit
telep peremén elhelyezkedő, vékony, átmozgatott bauxit). E nyilvánvalóan a 
degradáció valamely köztes fokán megrekedt, még bauxit-jellegű képződmé
nyek feltehetőleg pleisztocén korúak. 

A terület földtani felépítését rétegoszlopon szemléltetjük ( 1 . ábra). A fiata
labb fekűképződmények („átmeneti rétegek", „dachsteini mészkő formáció"), 
az általános ÉÉNy-i dőlésnek megfelelően, a Tüskés-tetőtől É-ra jelennek meg. 
A bauxittelepek és a fedőképződmények térbeli elrendeződése ÉENy—DDK-i 
irányít ott ságú morfológiai pasztákkal van szoros kapcsolatban ( 2 . ábra).ÉK-en, 
a Róka-hegy—Hajszabarna tömbjében a fekű számtalan helyen felszínre buk
kan, negyedidőszakinál idősebb fedőképződmény csak elvétve fordul elő. 
Bauxittelepeket ennek a pasztának csak a DNy-i részén ismerünk. Az ehhez 
D N Y felől csatlakozó Tüskés-tető—Iharkút—Németbánya pasztában, változa
tos rögtektonikáról és egyenlőtlen lepusztításról tanúskodva, szenon, lutéciai, 
priabonai, oligocén, pannon és negyedidőszaki fedőképződmények egyaránt elő
fordulnak. Ebben a pasztában vált ismertté a legtöbb bauxittelep. A pasztában 
több olyan sasbérc is van, melyben a triász a felszínre bukkan. 

A részletesebben vizEgált terület DNy-i határát képező vetőn túl a pásztás 
szerkezet folytatódik; a Bakonyjákói-medencében a triász aljzatot az előző 
sávhoz képest vastagabb és teljesebb kifejlődésű oligocén, eocén és kréta soro
zat alatt találjuk meg. 

A három paszta mintegy lépcsősort alkot. Érdekes, hogy míg a középső lép
cső DDK-re látszik dőlni, ÉÉNy-i részén erősebb lepusztítással, a két szélsőnél 
fordítva van: a teljesebb fedő, ill. az erősebb fedettség a paszta ÉÉNy-i részére 
jellemző. 

A lépcsősor jelleg ÉK-felé is megvan: a Csalános-ároktól ÉK-ra következő 
paszta, a Pápavár-Égéetető tömbje részlegesen kvarterrel fedett, magasra kie
melt dolomitrög. 

A pásztás elrendeződés jelenlegi formájában fiatal tektonika eredménye: ezt 
a morfológiával való szoros kapcsolat egyértelműen jelzi. A tektonikai irányok, 
ill. a domborzati elrendeződés azonban — legalábbis részben — öröklött; ez 
mind a bauxit, mind a fedőképződmények fácies-eloszlásából, ill. a bauxittele
pek egyes jellegeiből kiolvasható. 

A bauxittelepek főbb alaki jellegei, 
a bauxit határa a fekű, ill. fedő felé 

A területen megismert közel harminc bauxittelep nagyrészt azokba a telep
tani típusokba tartozik, amelyeket a viszonylag, néha abszolút értelemben is, 
kis vízszintes és nagy függőleges kiterjedés, s a karsztos és tektonikus formák 
markáns volta jellemez. A telepek kisebb része sekélyebb karsztos mélyedések
ben foglal helyet. Az előbbiek az előfordulás központi és déli részén, az utóbbiak 
É-i és ÉK-i szegélyén találhatok elsősorban. Vizsgálataink eredményeképpen 
új teleptani típusokat (és kombinációkat) is meghatároztunk, amelyeket terve
zett cikksorozatunk egy következő tagjában fogunk részletesen ismertetni. 

Az esetek túlnyomó többségében a karbonátos fekűre nem közvetlenül bau
xit, hanem egy jellegzetes kifejlődésű, enyhén reduktív képződési környezetre 
utaló, 1 m-től néhány m vastagságig terjedő agyagos-bauxitos képződmény te-



2. ábra. A z iharkút-németbányai bauxitkutatási terület elvi rétegoszlopa (összeállították: Knauer J\ —Tóth K . ) . 
J e l m a g y a r á z a t : 1. Talaj ; 2. Durvaszemű (görgeteges) alluvium; 3. Lejtőtörmelék; 4. Lösz; 5. Agyag ; 6. Homok-
7. Kavics ; 8. Vörösagyag; 9. Bauxitösszlet(1—9.negyedidőszak); 10. Agyag ; 11. Homok; 12. Kavics ; 13. Konglomerá; 
túm; 14. Dolomittörmelék (10—14. felsőpannon); 15. Csatkai formáció (oligocén); 16. Iharkútiformáció (felsőeocén); 
17 Szőci mészkő formáció, Mummulites laevigatuszos szint; 18. Agyag, márga, 13. perforatuszos szint; 19. Szőci mészkő 
formáció, N . perforatuszos szint; 20. Alapkonglomerátum (17 — 20. középsőeocén); 21. Polányi márga formáció; 
22. Polányif-, „jákóhegyibreccsa tagozat" 23 — 25. Jákói márga formáció; 23. „Felső tagozat" ; 24. „Középső tagozat"; 
2ó! Csingervölg'yi tagozat; 26. Ajkai formáció; 27. Csehbányái formáció; 28. Bauxitösszlet; 29. Kőzettörmelék (21 — 29. 
Fe'lsőkréta); 30. Dachsteini mészkő formáció; 31. „Átmenet i ré tegek"; 32. „Fődolomit formáció" (30—32. felsőtriász, 

nőri emelet) 
Fig. 2. Stratigraphie column of the Iharkút-ísfémetbánya bauxite occurrence. L e g e n d : 1. Top-soil; 2. Coarse (boul-
dery) alluvium; 3. Scree; 4. Loess; 5. Clay; 6. Sand; 7. Gravel; 8. Red-clay; 9. Bauxite (1 — 9. Quaternary); 10. Clay; 
11. Sand; 12. Gravel; 13. Conglomerates; 14. Dolomite-scree (10—14. upper Pannonian); 15. Csatka Formation (Oligo
cène); 16. Iharkút Formation (Upper Eocene); 17. Szőc Limestone Formation, Nummulites laevigatus horizon; 18. 
Clay, meri, N . perforates horizon; 19. Szőc Limestone Formation, IT. perforatus horizon; 20. Basal conglomerates 
(17 — 20. Middle Eocene) 21. Polány Marl formation; 22. Polány Marl Formation, Jákőhegy Breccia Member; 23—25. 
Jákó Marl Formation; 23. „Upper Member"; 24. „Middle Member"; 25. Csingervölgy Member; 26. Ajka Formation; 
27. Csehbánya Formation; 28. Bauxitic complex; 29. Scree (21 — 29. Upper Cretaceous); 30. Dachstein Limestone 

Formation; 31. ..Transitional" strata; 32. „Hauptdolomit" Formation (30 — 32. Upper Triassic, norian) 
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3. ábra. A z Iharkút-németbányai bauxitterület üledékkőzettani jellegei Citológiai típusszelvények) A . Az „északi" 
kifejlődési terület összevont bauxitszelvénye. J e l m a g y a r á z a t : 1. Éretlen, „autochton-diagén" típusú bauxit,* 
2. „Diagén-törmelékes", éretlen bauxit, v . pelitomorf bauxit; 3. Karbonátos, mállott, polimikt aleurolit; 4. „Ére t len" 
bauxit, esetenként mállott aleurolittal kevert karbonátos, mállott, polimikt aleurolit; 5. Polimikt finomszemcsés 
homokkő", 6, „Fekű-fácies";7. f i s , v T b , dT 3 (födolomit, átmeneti rétegek, dachst. mészkő) B. A „dél iközpont i" kifejlődési 
terület Összevont bauxitszelvénye. J e l m a g y a r á z a t : 1. „Pangó-v iz i " fedő-fácies; 2. „Il luviábV'-szint; 3. „ A u 
tochton-diagén" típusú bauxit; 4. Intenzíven mozgatott közegből ülepedett, „diagéntörmelékes" bauxit (többször 
ismétlődhet); 5. „Pangóv iz i " fácies (többszörismétlődhet); 6. „Illuviális"-szint; 7. Bauxit; 8. Mállott aleurolit (bauxi-
tomorf elemekkel); 9. Mállott aleurolit; 10. „Pangó-v iz i " fekűfácies,' 11. fT3 (fÖdolomit) C. A „déli és keleti peremi" 
kifejlődési terület Összevont bauxitszelvénye. J e l m a g y a r á z a t : 1. „Pangó-víz i" fedő-fácies; 2. „I lmviál is"-
szint; 3. Autocton-ooidos, diagén-törmelékes bauxit, lefelé erősödő diagén-törmelékes jelleggel; 4. Mállott aleurolit; 
5. „Autochton"-diagén bauxit; 6. Bauxit (mállott aleurit-szemcsékkel is); 7. „Pangó-v iz i " fácies; 8. „I l luviál is" 
szint; 9. Bauxit; 10. „Pangó-v iz i " fácies; 11. „Illuviális"-szint; 12. Bauxit, 13. Mállott aleurolit 14. Bauxit; 15. 

Mállott aleurolit; 16. „Pangó-v iz i " fekűfácies; 17. f r , dolomit 
Fig. 3. Lithological features of the Iharkút-Németbánya bauxites 

Comprehensive profile of the Northern area ( A ) L e g e n d: 1- Immature, autochtonous-diagenic bauxite; 2. Immature, 
diagenic-clastic bauxite or pelitomorphous bauxite; 3. Weathered, polymict carbonated silt-stone; 4. Immature bauxite, 
with weathered silt-stone here-and-there carbonate silt-stone, weathered, polymict; 5. Fine-grained sandstone, poly
mict; 6. „Bot tom-clay"; 7. Dolomite, limestone. Comprehensive profile of the South-Central area ( B ) L e g e n d : 
1. Eluvial-illuvial pair of zones (top clay = „puddle"-facies); 2. Illuvial horizon; 3. Autochtonous-diagenic bauxite; 
4. Diagenic-clastic bauxite deposited from high-energy medium (repeatedly occurring); 5. (Repeatedly occurring) 
„puddie"-facies; 6. Illuvial horizon," 7. Bauxite; 8. Weathered silt-stone (with bauxitomorphous elements); 9. 
Weathered silt-stone; 10. „Bot tom-clay"; 11. Dolomite. Comprehensive profile of the South-Eastern area (C) 
L e g e n d: 1. Eluvial-illuvial pairs of zones, ..puddle-facies"; 2. „IHuvial" horizon; 3. Autochtonous-ooilthic, 
diagenic-clastic, bauxite with a downward-increasing, diagenicclastic character; 4. Weathered silt-stone; 5. „Au tó 
chtonous"-diagenic bauxite; 6. (With weathered silt-size grains at places);7. „Puddle-facies"; 8. „IHuvial" horizon," 
9. Bauxite; 10. „Puddle-facies"; 11. „ IHuvia l" horizon; 12. Bauxite; 13. Weathered silt-stone; 14. Bauxite; 15. Weathe

red silt-stone; 16. „Bot tom-clay"; 17. Dolomite 
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4—12. dbrák. válogatott litológiai rész-szelvények J e l m a g y a r á z a t : 1. Egyszerű, kis szegregációs fokú ooid/ 
pizoid (,,autochton"-diagén); 2. Jól szegregálódott ooid/pizoid; 3. Egyszerű és jó l szegregálódott ooid és pizoid töredé
kek (,,mechanikus"-diagén); 4. Ooid töredék autochton továbbnövekedési kéreggel; 5. Plasztikus (kompakciós) 
deformációt mutató egyszerű és jól szegregálódott ooid/pizoid; 6. Mállott (kaolinit és/vagy boehmit pszeudomorfózává 
alakult) „bauxit-idegen" törmelék; 7. Kőzetl iszt és homok méretű karbonát-törmelék; 8. Egyéb „bauxit-idegen" 
törmelékszemcse; 9. Szerves (növényi) foszlányok; 10. Kollomorf-fluidális, póruskitöltő F e ( O H ) 3 képletek; 11. Reduk
ciós foltok; 12. Mangánoxid törmelék; 13. Vegyi kicsapódású karbonát; 14. Laminációs rétegzettség; 15. Feltételezett 
eróziós felület; 16. Uogyási és elnyíródási felületek; 17. Peli tomorf bauxit; 18. „Autochton" —(kémiai)— diagén 
ooidos bauxit; 19. Diagén-törmelékes ooidos bauxit; 20. Intenzíven mozgatott közegből lerakódott diagén-törmelékes 

bauxit; 21. Felsőtriász mészkő és dolomit képződmények. 22. Nem vizsgált szakasz 
Figs. 4—12. Selected lithological profiles L e g e n d: 1. Simple ooids or pisoids of low degree of segregation (suppo
sedly of autochtonous—(chemical)—diagenic origin); 2. Ooids/pisoids of high degree of segregation (i .e. with distinct 
bands alternately rich in iron and alumina); 3. Fragments of ooids/pisoids of high degree of segregation (supposedly of 
„mechanical"—diagenic (parallochtonous)—origin); 4. Fragmentary ooids with autochtonous accretion-rim; 5. Highly 
segregated or simple (low-seggregation) ooids with signs of plastic—(compaction)—deformation (flattened or ovoid-
shaped); 6. Non-bauxitic debris, wheathered (transformed into a kaolinitic-boehmitic matrix, but retaining their 
original shape); 7. Carbonate debris (silt or fine-sand size); 8. Other non-bauxitic debris, not yet weathered; 9. Organic-
remnants (tatters of decaying rootlets); 10. Collomorphous (fluidal) precipitations of ferric-hydroxide (in the pore-
spaces); 11. Pale patches, deferrificated; 12. Opaque (Mn-oxide) minerals, fragmented; 13. Carbonate precipitation; 
14. Lamination, stratification; 15. Supposed erosion surface; 16. Shear-planes, slump-planes; 17. Pelitomorphous bauxite; 
18. Autochton—(chemical)—diagenic, oolithic bauxite; 19. Diagenic-clastic ooilithic bauxite; 20. Diagenic-clastic 
bauxite deposited from some intensely moving high-energy medium; 21. Upper-Triassic dolomites, and limestone 

(bedrock). 22. Non investigated 

4—5. ábra. A déli központi kifejlődési terület szelvényei 
Figs. 4—5. Lithological profiles of the South-Central area 

4. ábra. Nb-40: az N b - I V . telepen, Nb-221 és -227: az N b - X V I I . telepen, Nb-110: az N b - X V . telep belső részén. 
Fig. 4. Borehole Nb-40 (deposit N b - I V . ) ; boreholes Nb-221 and-227 (deposit N b - X V I I ) ; borehole Nb-110 (central 

part of deposit N b - X V ) 
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lepül: globuláris, vagy egyszerűen finompikkelyes kaolinittel, finom, foszlány
szerű szerves (növényi) detritusszal, néha ezek körül kalcittal és jellegzetesen 
könnyen-mobilizálható vas-/goethit-Hmonit/-tartalmú fázissal. A vastartalom 
általában hematit formájában jelenik meg. Ez a kifejlődés helyenként (pl. az 
Nb-XIII . és - X I V . telepben) mállott aleurolitként értelmezhető, kőzetlisztes 
struktúrájú anyaggal társul. 

Ennek az agyagos kifejlődésű tagnak a határa a felette következő bauxit 
felé, az 1 m-es mintavételi köz által biztosított megközelítésben élesnek mond
ható, vastagsága a fekű domborzati egyenletlenségeit követve általában többé-
kevésbé állandó. Az Nb-XI . telep Nb-162 sz. fúrása azonban arra figyelmeztet, 
hogy előfordul, hogy éppen a legvastagabb, legjobb minőségű teleprészek alatt 
vastagodik ki „váratlanul". 

Jellegzetes és a reduktív fekűagyaghoz sokban hasonló, néhány decimétertől 
méter nagyságrendig változó vastagságú, gyakran finom eloszlású kalcittal 
impregnált kaolinites-agyagos (elváltozott bauxitként értelmezhető) képződ
mény választja el a tulajdonképpeni bauxittestet a befogadó karsztos mélyedés 
oldalfalaitól is. Az I. koncentráció külfejtéseiből gyűjtött összehasonlító minták 
tanúsága szerint e bauxitos agyag határa a bauxittest felé nem éles; fokozatos 
átmenet tapasztalható. 

Változatos mértékű és kiterjedésű, kalcitosodással és vasmigrációval kísért 
elagyagosodás észlelhető azokon a helyeken, ahol a bauxittest a karbonátos 
fekűképződménnyel tektonikusán érintkezik. Erre a „vető-menti" fáciesre a 
felsoroltakon kívül még az is jellemző, hogy rendszerint bővelkedik rogyási, 

6, ábra. Nb-344 sz. fúrás (az N b - X I X . telep belsS részén) 
Fig. 5. Borehole Nb-344, central part of deposit N b - X I X 



26 Földtani Közlöny 114. kötet, 1. füzet 

csúszási lapokban, a kompetens bauxit elvonszolódásából adódó kaotikus szer
kezetekben. 

Mindezek a változatos genetikájú agyagok, agyagos bauxitok és bauxitos 
agyagok a bauxittestet geometriai értelemben burok gyanánt veszik körül. 

A szenon fedőrétegek felé a határ geometriailag, első közelítésben síkszerű, 
minőségileg fokozatos-folytonos. A z átmenetet 1 — 2 méternyi, jellegzetes, a 
fekűagyaghoz részben hasonló, viszonylag reduktív, agyagos bauxit vezeti be; 
erre települnek a fedő uralkodóan karbonát- és kvarc-törmelék anyagú aleuri-
tos-agyagos képződményei, amelyekben — elsősorban az északi rész, valamint 
a déli és délkeleti perem dolomittérszínén megmaradt bauxittestek esetében — 
fölfelé fokozatosan csökken a bauxitos agyag (pelit- és bauxittörmelék) meny-
nyisége ( N b - X I . , N b - X X . ) . Az is előfordul, hogy a bauxittest a foszlányosan 
megmaradt fedőképződmény többé vagy kevésbé mállott aleurolitjávai mint
egy összefogazódik ( I k - I X . ) . 

6 — i). ábra. A D-i és K - i peremi kifejlődési terület szelvényei 
Figs 6 — 9. Lithological profiles of the South-Eastern margins 

6. ábra. Nb-9 sz. fúrás (az N b - V I I . telep belső részén) 
Fig. 6. Borehole Nb-9; central part of deposit N b - V I I 
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7. ábra. Nb-160 sz. fúrás (az Nb-XT. telep középső részén) 
Fiy. 7. Borehole Nb-160, central part of deposit N b - X I 

A z eocén és fiatalabb fedőképződmények felé a határ geometriailag enyhén 
hullámos felülettel közelíthető denudációs határ, amely minőségileg — különö
sen a fiatalabb (Q) fedők esetében — méteres nagyságrendű elagyagosodásban, 
ritkábban (pl. I k - X I . telep) szideritesedésben nyilvánulhat meg. Egyes esetek
ben az agyagos-löszös negyedidőszaki fedőréteg szórtan bauxitkavicsokat tar
talmaz. 

Litológiai jellemzés 
A litológiai jellegek megismeréséhez az alapot 86 fúrás 630 mintájából, valamint a bá

nyászati műveletekkel feltárt telepekből gyűj töt t további 70 mintából készült vékony-
csiszolatok szolgáltatták. A minták kiválasztásánál igyekeztünk egyrészt a terület többé-
kevésbé egyenletes megismerését szem előtt tartani, tehát minden telepről legalább egy
két fúrásból vizsgálati anyagot venni. Vo l t ak természetesen olyan telepek, amelyeket az 
anyag megismerése véget t alaposabban, több szelvény mentén megvizsgáltunk. A munka 
kezdetén néhány jellemző telep-közepi, ill. -peremi fúrás teljes m-enkénti mintasorát meg
vizsgáltuk. Később a földtani szelvények és a kémiai elemzési sorok alapján már a kulcs
fontosságú mintákra koncentráltunk. E z azt jelentette, hogy vastag bauxitösszlet esetén 
mindig megvizsgáltuk — sorozatban — az alsó három-négy, valamint a legfelső három
négy mintát, s a továbbiakban legalább a kémiai elemzés által jelzett változások környe
zetébe eső mintákat. Vékonyabb rétegsorok esetében később is m-enkénti mintázást 
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alkalmaztunk. A külfejtésekben a mintavétel szempontja az egyértelmű földtani szituáció
hoz köthetőség vol t . Tehát : megvizsgáltuk a kétségkívül csak karsztos kontaktus bauxit
ját, megnéztük, milyen a biztosan utólagos tektonikus hatásnak kitett bauxit, megnéztük 
a primer kréta fedő alatt közvetlenül települő, szabad szemmel is változatos litológiájú. 
típusok mikropetrográfiai tulajdonságait és í g y tovább. A külfejtésből származó minták 
egy része orientált minta vol t , olyan értelemben, hogy a fönt-lent helyzetet rögzítettük a 
kőzetdarabon, és itt vol t lehetőség folyamatos laterális mintavételre is (faltól-falig). 

A fentiek szerint gyűjtött minták vizsg álatával több litofáciest sikerült elkü 
löníteni. Hármat már említettünk: ezek a viszonylag reduktív „töbör-fenék" 
fácies, a ,,karszt-kontakt" fácies és a „vető-menti" fácies. A ,,töbör-fenék"-fáciest 
viszonylag reduktív jellege és a benne található foszlányszerű növényi detritus 
miatt „pangó-vízi" kifejlődésként értelmezzük, tehát olyan bauxit, agyagos 
bauxit, ill. bauxitos agyagként, amely átmenetileg pocsolyás, rossz vízelveze
tésű, pangó-vízi környezetbe kerülhetett, abban rakódott le, vagy ilyen víz 
borította el. Elmocsarasodást jelez, amely ahhoz nem volt elég erőteljes, vagy 
nem tartott olyan hosszú ideig, hogy az anyag tényleges mocsári szürke-

S. ábra. Nb-183 sz. fúrás (az N b - X I V telep középső részén); Nb-123 sz. fúrás (az N b - X X I V . telep peremén) 
Fig. S. Borehole Nb-183; central part of deposit Nb-XTV, borehole Nb-123; marginal part of deposit N b - X X I V 
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bauxittá alakuljon — szabad szemmel még vörös, legfeljebb vörösbarna színű 
— csak a mikroszkópos szövetelemzés deríti fel mocsári jellegét. Figyelemre 
méltó, hogy e kifejlődés egyes változatai nemcsak a fekűben, hanem közvetlenül 
a fedő alatt, sőt — több szintben — a bauxittest belsejében is felfedezhetők. 
Ilyenkor rendszerint megtalálható alattuk egy vastalanodási foltokkal tarkí
tott , elváltozott bauxitból álló eluviális (kilúgozódási) zóna, ez alatt pedig 
néhány m-re a mobilizált vas kollomorf-fluidális póruskitöltő ferrihidroxidként 
való kicsapódásával jellemezhető illuviális öv. Egyes esetekben ebben a mobili
zációban és újrakicsapódásban még az alumíniumhidroxid egy része is részt 
vesz: a gibbsit póruskitöltőként jelenik meg. 

A másik kettő — a vető-menti fácies és a karszt-kontakt fácies — elkülöní
tése sajnos nem minden esetben könnyű. Bizonyos átfedések vannak, mert a 
karsztformát kitöltő vastag vízdús üledék tömörödése folytán — elsősorban a 
meredek, karsztos oldalfalak mentén — gyakoriak a megrogyások, és a csú-
szási-rogyási lapok miatt a karszt-kontakt fácies sokban hasonlatossá válhat a 
vetőfácieshez. Ráadásul a kalcitos impregnáció sem a karszt-kontakt fácies 
kizárólagos jellemzője, karbonátkicsapódás nyilván vető mentén is gyakori. Az 
elkülönítés irányelve a vetőfáciesnél a karbonát kicsapódások, a nagyon gya
kori elmozdulási felületek és az erőteljes vasmobilizáció együttes megjelenése 
volt . H a az elvonszolódási jelenségek vonalszerűén a bauxittest belsejében is 
jelentkeztek, ezeket egyértelműen töréses-zavargásos zóna jeleként fogadtuk 

9. ábra. N b - X X . telep Nb-423 sz. fúrás = telepbelső, Nb-49 sz. fúrás = a telep D-i pereme 
Fig. 9. Borehole Nb-423; central part of deposit N b - X X , borehole Nb-49; marginal part of deposit N b - X X . 
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el. Ilyesmit tapasztaltunk pl. a fiatal (bauxit utáni) vetőkkel lépcsőkké tagolt 
N b - V I . telepben. 

A jó minőségű bauxitok litológiai jellegeit illetően a következő, egyértel
műen felismerhető kifejlődéseket sikerült elkülöníteni: 

1. Autochton (kémiai)-diagén ooidos bauxit: Az ooidok határvonala diffúz, 
szegregációs fokuk ( = az elkülönült héjak száma, ill. élessége) közepes, vagy 
gyenge; a kristályossági fok (amelyet félkvantitatíve az optikai mikroszkópban 
jól vizsgálható méretű kristályok formájában megjelenő Al-hidroxid mennyi
ségével jellemeztünk) ugyancsak közepes vagy gyenge, kevés jókristályos 
gibbsittel, zömmel inkább apró pikkelyes böhmittel, vagy — gyenge szegregá
ciós fok esetén — bármiféle optikailag kristályosnak minősíthető anyag nélkül 
az ooidok belsejében. A kötőanyag a BÁBDOSSY—NicoLAS-féle nomenklatúra 
( 1 9 7 3 ) szerint általában pelitomorf, vagy mikroklasztos szerkezetű vas- és alu
míniumhidroxid ásványok optikailag szét nem választható elegye. 

2 . Diagén-törmelékes ooidos bauxit: többé-kevésbé intenzív parautochton át-
mozgatásról tanúskodó, vegyes ooidtartalmú kőzet. Az ooidok egy része előre
haladott szegregációs fokú, hematitos, ill. jókristályos gibbsit-, vagy böhmit-
mezőkből áll, más részük gyengébb szegregációs fokú. Sok a töredékes ooid, a 
mikroméretű bauxit-kavics stb. A kötőanyag általában finom pelitomorf, vagy 
mikroklasztos szerkezetű bauxit, agyagos bauxit. A legintenzívebb átmozga-
tásról tanúskodó változatokban az ooid: alapanyag (vagyis az ooid: „ z a g y " ) 
arány erőteljesen az ooidok javára tolódik el. Hogy a parautochton átmozgatás 
mennyire különböző konszolidációs fokú ooidokat érinthet, azt mi sem jelzi 
jobban, mint hogy a kompakciós hatások egy-egy vékonycsiszolatnyi felületen 
belül is teljesen különböző deformációt idézhetnek elő: az „idősebb", tehát 
előrehaladottabb konszolidációs fokú, esetleg többszörösen, parautochton mó
don átmozgatott ooidok ugyanarra a terhelésre, amelyre a körülöttük levő 
„fiatalabb", kisebb konszolidációs fokú ooidok, vagy az alapanyag plasztikus 
deformációval reagálnak, ezek elnyíródnak, beroppannak; jelezve, hogy eze
ket ez a terhelés már rideg állapotban érte. 

3 . Pelitomorfnak az említett terminológiával összhangban azokat a típusokat 
neveztük, amelyben kevés a klasszikusan bauxitomorfnak minősülő szöveti 
elem (ooid, pizoid). A terület egészére nem ez a kifejlődés jellemző. 

4. Allochton ,,bauxit-idegen"-törmelékes bauxit: mikromorfológiai megfontolá
sok alapján „bauxit-idegen"-törmeléknek minősülő, kőzetliszt méretű, éles
szögletes alkotórészeket tartalmaz, melyek túlnyomórészt finom-pikkelyes kao
linit és/vagy böhmit elegyevé alakultak; határvonalukat goethites-hematitos 
hártya jelöli ki. Ténylegesen „bauxit-idegen" eredetüket csupán egy-egy min
tában szórványosan észlelhető, azonos alakú, de épen maradt karbonát-, kvarc
vagy egyéb szilikát-törmelék jelzi. A kötőanyag az ilyen típusú bauxitokban 
rendszerint pelitomorf, néha enyhén, szőttesszerűen átkristályosodott, vasas
agyagos (bauxitos) összetételű. 

A megvizsgált minták általános kristályossági foka az eddig megismert — 
bár ilyen részletesen nem vizsgált — középhegységi bauxitokhoz viszonyítva 
feltűnően magas. 

Gyakori az optikai mikroszkópban jól vizsgálható méretű, 8 0 — 1 2 0 , sőt 2 0 0 
mikron szemcseméretet is elérő alumíniumhidroxid fázis. A vasásványok kris
tályossági foka általában alacsony. 

A szöveti jellegek, a kristályossági fok és a minőségi kapcsolata egyes esetekben 
ellentmondó. Az autochton-ooidos, diagén-törmelékes-ooidos, valamint a nö-
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vényi detrituszt tartalmazó, kaolinites-agyagos típusoknál egyértelmű és logi
kus: az ooidos bauxit — különösen, ha az ooidok szegregációs és kristályossági 
foka magas, ée nincs az anyagban „bauxit-idegen" törmelék — biztosra vehető, 
hogy jó minőségű. A kaolinites-szerves detrituszos szöveti kép ezzel szemben 
mindig gyengébb minőséget jelez. Az ellentmondás a pelitomorf, valamint a 
„bauxit-idegen" törmelékes típusoknál jelentkezik. Azonos szöveti kép mellett 
lehet a minőség kiváló, közepes és egészen gyenge is. A z ellentmondás úgy 
oldható fel, hogy feltételezzük: az autochton-(kémiai)-diagén, valamint a dia
gén-törmelékes típusoknál a szövetet és a minőséget egyazon folyamat alakí
totta: az anyag a leülepedés után helyben zajló autochton, vagy a karszt-tér
színen folyó — és a diagén-törmelékes szerkezetért is felelős — parautochton 
átmozgatás során végbement kémiai folyamatok eredményeként nyerte el minő
ségét. Ezzel szemben a „bauxit-idegen"-törmelékes, aleurolit-jellegű, vagy a 
pelitomorf bauxitok anyaga a leülepedés után, az aleurit-szemcsék részleges, 
vagy teljes pszeudomorfózává alakulásától eltekintve, lényegi változáson nem 
esett át. Azaz: amennyiben minősége bauxitos, úgy az elsősorban a pelites 
kötő-, vagy alapanyag eredetileg is bauxitos összetételével magyarázható. 

A bauxit-szöveti típusok térbeli eloszlása 

A megvizsgált szelvényekből kiderült, hogy az iharkút-németbányai bauxit
előfordulás a bauxit kőzettani jellegei alapján három részre osztható s e része
ket más-más (összevont) típus-szelvénnyel jellemezhetjük (3. ábra). 

A déli-központi rész szelvénye típusos kifejlődésű fekűagyaggal indul, ametyben, ül. 
amely felett, elsősorban olyan helyeken, ahol a pangó-vízi körülmények miatt bekövet
kezett kaolinitesedés valamilyen okból kevésbé vol t erőteljes, kevés „bauxit- idegen' ' 
törmelék szerkezetű anyag (mállott aleurolit) is felfedezhető. A fekűagyagra vastag diagén
törmelékes, ooidos, ül. alárendelten autochton (kémiai)-diagén szerkezetű, nemegyszer jól 
észlelhetően mikrorétegzett bauxit települ. A mikrorétegek vastagsága néhány 100-tól 
1000 mikrométerig terjed. Felületük általában hullámos. A rétegváltozást vagy az eltérő 
vastartalom vagy a zagy : ooid arány megváltozása, a diagén-törmelékes elegyrészek fel-
dúsulása v a g y kimaradása okozza. 

Bizonyos rétegződés makro-méretekben is jelentkezik: a diagén-törmelékes ooidos 
típusra ideális esetben autochton-(kémiai)-diagén szövetalakulásról tanúskodó anyag, 
majd átmeneti elmocsarasodásra utaló eluviális-illuviális zónapár következik. A pangó-
vizi rétegre rendszerint erőteljesen áramló közegből lerakódott, kis zagy : ooid aránnyal 
jellemezhető diagén-törmelékes bauxit települ, amelyben fölfelé a zagy : ooid arány foko
zatosan nő. Előfordul, hogy a bauxitfelhalmozódást megszakító átmeneti elmocsarasodást 
a szelvényben csak az illuviális szint jelzi, mert a pangó-vizi mikrofáciest az elmocsaraso
dást követő intenzív anyagbeáramlás elmosta. A déli terület szelvényei a fedő felé is rend
szerint viszonylag reduktív mikrofáciessel zárulnak, amelyhez néha finom „bauxit- idegen" 
törmelék is keveredik. 

A déli és keleti perem típusszelvénye a központi részétől abban különbözik, hogy az üle
dékfelhalmozódásban beállt átmeneti megszakításokat jelző pangó-vízi szinteken kívül, a 
jó minőségű ooidos bauxitban többször ismétlődve 1 — 2 méternyi mállott , v a g y kevésbé 
mállott , aleurolit-jellegű „bauxit- idegen" törmelékes betelepülések is előfordulnak ( N b -
V I I . , - X I . , - X I I . és - X X . telep). A törmelékes betelepülések a fedő felé rendszerint 
gyakoribbá válnak, és nő bennük a még ép törmelékanyag (karbonát, kvarc, kvarcit, 
magmás és metamorf kőzettörmelék) aránya. Kivéte les esetben a betelepülés a bauxittest 
alsó harmadában is elérheti a közönséges homokos, polimikt kvarc-aleurolit minőségét 
( I k - X I I . és N b - X X V . telep)._ 

Az északi terület típusszelvénye és maga a kőzetanyag is merőben eltér a délitől. Ebben a 
szelvényben alul-fölül egyaránt uralkodik a „bauxit- idegen" törmelék, sőt a bauxitos 
szakaszban is előfordul törmelékes betelepülés, ül. törmelék hozzákeveredés. A z erősen 
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10. ábra. A z É-i kifejlődési terület szelvényei az I k - I X . telepen (IK-1006: a telep peremén, Ik-1003,-1037 a telep 
belső részén) 

Fig. 10. Lithological profiles. Boreholes Ik-1110 and -1198: central part of deposit N b - X X V (transition between 
the South-Central and the Eastern-marginal sections of the occurrence) Borehole Ik-1006: marginal part of deposit 

I k - I X . Boreholes Ik-1003, -1037: central part of deposit I k - I X (Northern section of the occurrence) 
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„bauxi t - idegen" törmelékes részeken gyakori a finom lamináeió. Maga a bauxit pelito-
morf, v a g y ooidos-pizoidos, diagén-törmelékes, de az ooidok szegregációs és kristályossági 
foka lényegesen alacsonyabb, mint akár a déli-központi, akár a déli és keleti peremi része
ken. Gyakor iak az autochton-(kémiai)-diagén ooidok, gömbszemcsék. A z egész anyag 
szöveti leg „ére t lenebb", kevésbé bauxitosodott benyomást kelt, mint a déli típusszelvé
nyek bauxitanyaga. Minősége ennek ellenére I . osztályú is lehet. 

A z északi típusszelvény különlegessége, hogy a „bauxit- idegen" törmelékanyagban 
nagy súllyal vesz részt a karbonátliszt, a szelvény alján pedig karbonátos kötőanyagú 
Mn-oxid- ós hematit-törmelékes, kvarc-metamorfi t anyagú homokkő található ( I k - X I . 
te lep) . I t t jegyezzük meg, hogy a bauxit-pelittel keveredő karbonátliszt olyan finom 
szemcséjű, hogy az anyag szabad szemmel könnyen peli tomorf bauxitnak határozható, 
amelyben a törési felületnek a szokásosnál kissé érdesebb tapintásától eltekintve semmi 
sem utal arra, hogy esetleg csupán bauxitos kötőanyagú karbonátaleurolitról van szó. 

A z előzőekben ismertetett és vertikális szelvényben vizsgált szöveti típusok laterális 
összefüggéséről annyit mondhatunk, hogy a „mál lo t t aleurolit" megjelenésű („bauxi t 
idegen" törmelék szerkezetű) betelepülések minden esetben gyakoribbak a telepek pereme 
felé, mint a telepek közepén, sőt a megvizsgált telep peremi, ül. indikációértékű nem 
ipari, telep-közi fúrások tanúsága szerint ez a kifejlődés vékony lepel gyanánt, mintegy a 
bauxitot helyettesítő fáciesként a köztes „ m e d d ő " dolomittérszín felszíni egyenetlenségei
ben is t ovább nyomozható . 

Előfordulás-méretekben azt látjuk, hogy az aleuritos betelepülések, valamint a telepek 
közti meddő sávokban a fődolomit és a fedőképződmények határán nyomozható helyette
sítő fáciesek a terület keleti és déli peremén gyakoribbak, a középső és déli részen ritkák, 
v a g y hiányoznak. Északon az aleuritos kifejlődés kimondottan előtérbe kerül, olyannyira, 
hogy az I k - I X . telep, valamint az I k - X I . felső szintje és a Bj-64 sz. fúrással harántolt 
telep kivételével , vol taképp minden, ezen a területen megtalált „bauxi t tes t" többé v a g y 
kevésbé bauxitos-pelites kötőanyagú, lamináltán rétegzett, kvarclisztes karbonát-
aleurolitnak minősíthető (Ik-1059, -1141, -1055). 

3 Földtani Közlöny 

10. ábra — Fig. IO. 
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11 — 12. ábra. Az E-i kifejlődési terület szelvényei 
Figs 11 — 12. Lithological profiles of the Northern area 

11. ábra. Ik-1055 sz. fúrás ( I k - X . telep) Ik-1059 sz. fúrás ( I k - X I . telep) 
Fig. 11. Borehole Ik-1055, deposit I k - X ; borehole Ik-1059, deposit I k - X I 

Ha most az elmondottakat tételesen összefoglalva, a bauxit főbb litológiai 
jellemzőiből megpróbáljuk levonni az üledékképződés jellegére vonatkozó követ
keztetéseket, a következő eredményre jutunk: 

1. A bauxittestek legalján rendszerint jellegzetes agyagos „pangó-vízi" 
„töbörfenék"-kifejlődés található. Ez arra vall, hogy az üledékfelhalmozódás 
kezdetét átmeneti elmocsarasodás vezette be. 

2. Ugyancsak a bauxittestek alsó részén, még egyébként jó minőségű bauxi
tot tartalmazó telepeknél is előfordul, hogy mállott aleurolit jelenik meg. Ebből 
arra következtethetünk, hogy az üledékfelhalmozódás kezdeti szakaszában a 
karsztkörnyezettől idegen — így is mondhatnánk: „allogén" — törmelék-anyag 
beáramlására volt lehetőség. 

3. A déli terület bauxitja változatos zagy: ooid arányú, diagén-törmelékes, 
ooidos kifejlődésű, a pelitomorf típusok itt alárendeltek. Ez azt jelzi, hogy itt 
a bauxit erőteljes, de változó intenzitással mozgatott közegből rakodott le, 
amely a pelit-méretű zagy-elegyrészek mellett akár 1—3 mm-es ooidokat, 
pizoidokat és törmelékdarabokat is képes volt szállítani. A HJULSTBÖM-féle 
diagram szerint ez kb. 0,4—10,0 cm/s áramlási sebességnek felelne meg. 

4. A függőleges rétegsorban — különösen a bauxittestek felső harmadában 
— gyakoriak a pangó-vízi eluviális-illuviális zónapárok. Ez arra mutat, hogy 
a bauxit-üledék felhalmozódása szakaszos volt: az intenzíven mozgatott közeg
ből való lerakódással és jó vízelvezetéssel jellemzett szakaszokat nyugodtabb, 
gyengébb vízelvezetésű szakaszok váltották fel. A jelenség az üledékcsapdák 
feltöltődésének vége felé egyre gyakoribbá vált. 



M i n d s z e nt y et al.: Az ihar kúti bauxit üledékföldtani jellegei 35 

5. A déli és keleti perem telepeiben a jó minőségű bauxitban is gyakoriak a 
többé vagy kevésbé, ritkán egyáltalán nem mállott finom törmelékes betelepü
lések. A jelenség gyakorisága általában a szelvényben felfelé nő. Ezt úgy értel
mezhetjük, hogy ezeken a területeken a feltöltődés során több ízben, annak 
vége felé gyakrabban lehetőség nyílt a karszt-idegen „allogén" törmelék beá
ramlására. 

6. A déli területen a jó minőségű bauxittelepek közti „meddő" sávokban 
foszlányszerűen, nem-ipari bauxit minőségű, petrográfiailag legfeljebb bauxitos 
kötőanyagú, esetleg bauxittörmelékes polimikt aleurolitnak minősíthető, a jó 
minőségű telepek felső szakaszaiban közbetelepült „mállott aleurolit"-hoz 
hasonló képződmény található. Eszerint a csehbányái formáció lerakódását köz
vetlenül megelőzően, a bauxitos töbrök feltöltődésének záró szakaszában bau
xittal vegyes „karsztidegen", allogén törmelék lerakódása folyt. 

7. A z északi terület bauxitja a délinél „éretlenebb" és aszenon terresztrikum-
mal összefogazódik. A terület nagy részén a bauxitszintben bauxitos-pelites 
kötőanyagú polimikt, karbonátos aleurolit található. A „bauxittestek" lapo
sabb mélyedéseket töltenek ki, vagy konkordáns lencse jelleggel települnek a 
szenon összlet alsó részébe. Ez azt jelzi, hogy az északi terület telepei, ill. 
indikációi voltaképp eróziós foszlányok, vagy másodlagos települési helyzetben 
vannak; felhalmozódásuk a déli terület „meddő" dolomit-sávjain található 
„mállott aleurolittal" vegyes bauxitok felhalmozódásával kb. egyidőben tör
ténhetett, s így valamivel fiatalabbak, mint a déli terület jó minőségű bauxit
jai. 

12. ábra. Ik-1142 sz. fúrás ( I k - X I V . telep) 
Fig. 12. Borehole Ik-1142, deposit I k - X I V 

3* 
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A bauxittelepek kialakulása 

A fentiek alapján megkíséreltük a bauxit-felhalmozódás ősföldrajzi körülmé
nyeinek rekonstrukcióját. B rekonstrukció szerint a terület bauxitos és bauxi-
toid üledékei, valamint ezek morfológiai jellemzői (telepalak) és térbeli kapcso
latai egyértelműen egy nem-karbonátos kőzetekkel érintkező, ún. allogén 
karszt-területen lezajlott (valószínűleg intraszenon, talán preszenon) trópusi 
karsztplanációs ciklus lefolyását rögzítik, a karbonátos kőzet felszínre kerülésé
től, az allogén karszt kialakulásán, túlfejlődésén, majd elpusztulásán és a 
karszt feltöltődésén, nivellálódásán keresztül a teljes eltemetődósig. 

A juvenilis szakaszt a több lehetséges idősebb, rövid lepusztulási szakasz, 
valamint a mélyreható preszenon denudáció eredményeként felszínre került, 
még nem-differenciált térszínű, de tektonikusán preformált karsztra akadály
talanul bejutó allogén, areális és részben lineáris vízfolyásokból lerakódott, 
mállott aleurolit képviseli. 

A maturus szakaszban tektonikusán preformált zónák mentén kialakult to
ronykarszt maradványait őrzik a mélytöbörsoros telepek, amelyekben a szá
mottevő üledékfelhalmozódást bevezető eltömődésről a pangó-vízi" fekű-
agyagok tanúskodnak. Ebben a szakaszban az erősen differenciált térszín 
miatt az allogén vízfolyások szerepe visszaszorult, előtérbe került a karszt saját 
vízháztartása (uralkodó a „bauxit-idegen" törmeléktől mentes, parautochton 
átmozgatás, melynek intenzitása a klimatikus periódusok változásán kívül a 
lokális morfológiai fejlődés, ill. vízháztartás-alakulás függvénye). 

A pusztuló karszt feltöltődésének záró (szenilis) szakaszában az alluviális 
síksággá szelídült térszínen az allogén vízfolyások ismét szerephez jutottak, hol 
itt, hol ott rakták le finom kőzetliszt méretű lebegtetett hordalékukat. A relief
különbségek kiegyenlítődtek, az addig viszonylag magasabb helyzetű, pusz
tuló felszínformák is akkumulációs térszínné váltak. Feltehetőleg ehhez a sza
kaszhoz rendelhető az északi rész kőzetlisztes, bauxitos anyagának felhalmo
zódása. Részint a nivellálódás, részint a betemetődés miatt ebben a stádiumban 
a felszínalatti vízelvezetés intenzitása gyengült, gyakrabban nyílt lehetőség 
lokális elmocsarasodásra. Erről tanúskodnak a bauxittelep felső harmadában 
gyakoribbá váló kőzetlisztes betelepülések, eluviális-illuviális zónapárok. A 
lerakódó üledékben végül egyre nagyobb arányban szerepel a karsztidegen allo
gén törmelékanyag, majd a teljesen elegyengetett térszínen megkezdődik a 
„csehbányái formáció" üledékeinek lerakódása. 

Ami a karszttal érintkező nem-karsztos terület kőzettani összetételét és 
elhelyezkedését illeti, erre nézve a bauxitösszlet aleuritos tagjai, ill. a bauxit
hoz helyettesítő fácienskónt kapcsolódó aleurolitok összetételének, valamint 
elterjedési gyakoriságának vizsgálata alapján mindössze annyit lehet mondani, 
hogy a nem-karsztos lepusztulási terület az ismertetett területtől E-ra és talán 
ÉK-re helyezkedett el, mindenesetre az üledékfelhalmozódás során a központi 
területhez É felé csatlakozó rész hosszú ideig pusztuló térszín volt, s ez arra 
mutat, hogy a felszíni vízbeáramlás É-ról történhetett. A lepusztulási terület 
felépítésében nagy súllyal vehettek részt savanyú és/vagy intermedier meta
morf it eredetű ásványok, kőzetek. 

A z ismertetett litológiai jellegek alapján, mivel azokat a lelőhelyet reprezen
táló mennyiségű minta vizsgálatára támaszkodva állapítottuk meg, vállalkoz
hatunk a települési típus-besorolás pontosítására is. Láthatjuk, hogy a bauxit 
fácies-változékony, a bauxit fekűjében, fedőjében és magában a bauxitban több 



13. ábra. Domborzatfejlődési vázlat a bauxit-felhalmozódás idején 
Fig. 13. Morphological model of the evolution of the Iharkút area at the time of the accumulation of the bauxité 

szintben közbetelepülve, finomtörmelékes képződmények találhatók. Mint 
ilyen, az eddig megismert — a BÁRDOSSY-féle beosztás ( 1 9 7 7 ) szerinti mediter
rán típusba sorolt — hazai bauxitoktól különbözik. A világirodalomból ismert 
példák közül az USA-beli Gulf Coastal Plain paleocén-eocén-fedős bauxitjaival 
(VALETCXN, I . 1 9 7 2 ) , bizonyos kazahsztáni és tyimáni telepekkel (KIRPALJ, G . 
1 9 7 2 , B Á R D O S S Y G Y . 1 9 7 7 ) , valamint az erdélyi Hátszegi-medence bauxitjaival 
(PAPITT et al. 1 9 7 1 ) mutat teleptani rokonságot, vagyis mediterrán-kazahsztáni 
átmeneti típusúnak vehető. 
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Köszönetnyilvánítás 
Szerzők ehelyüt t kívánják köszönetüket kifejezni mindazoknak a kollégáknak, munka

társaknak, akik a vékonycsiszolatok elkészítésével, a kémiai elemzésekkel, a földtani szel
vények szerkesztésével és rajzolásával a cikk elkészültéhez hozzájárultak, továbbá azok
nak, akik az iharkúti bauxit kutatásában közreműködve adataikkal, megfigyeléseikkel, 
kritikájukkal és gondolatébresztő vitáikkal elősegítették a bauxit szedimentológiai jellege
inek a lelőhelyről kialakított általános földtani képbe való beillesztését. 

Táblamagyarázat — Explanation of plates J 

I . tábla — Plate I . 

1. N e m szegregálódott, autochton-(kémiai)-diagén típusú ooidok, pelitomorf, részben 
bauxit-idegen törmelékes alapanyagban. Északi perem; bauxittest felső része. Minőséé:. 
A l 2 0 3 / S i 0 2 = 37,2/18,6; I N . 
1. Autochtonous ooids formed in situ by chemical diagenesis within the pelitomorphous 
matr ix. They seem to be amorphous under the petrographic microscope and have a charac
teristically low degree of segregation* of alumina from iron-oxide. The groundmass is ot 
areaaceous texture containing angular to subangular silt-size pseudomorphs after some 
non-bauxitic (silicate or carbonate) mineral grains. 
Northern margins; upper half of the bauxite body. Grade: 37,2/18,6; Plain light. 
2. Kevéssé , v a g y egyáltalán nem szegregálódott, autoehton-(kémiai)-diagén típusú ooidok, 
enyhén diagón-törmelékes megjelenésű, „éret len" bauxit pelitomorf-mikrotörmelékes 
alapanyagában. Északi perem; bauxittest felső része. Minőség: 48,2/12,3; -(- N 
2. , , Immature" diagenic-clastic bauxite with autochtonous-diagenic ooids embedded intc 
a pelitomorphous-microclastie groundmass. N o t e again the lack of proper segregation 
within the ooids. 
Nor thern margins; upper part of the bauxite body. Grade: 48,2/12,3; - j - N 
3. Jellegzetes diagén-törmelékes eredetű, magas szegregációs- és kristályossági fokú ooiri 
és ooid-héjtöredók pelitomorf-mikroklasztos alapanyagban. A hematitos, szinerézif 
repedésekkel átjárt ooid (baloldalt) körül autochton továbbnövekedésre utaló, elmosódó, 
gyenge szegregációs- és kristályossági fokú kéreg látható. Dél i -Központ i terület; bauxit 
test közepe. 1 N . 
3. Typ ica l , ,ma tu re" diagenic-clastic texture with highly crystalline ooids (both intact and 
fragmentary) embedded into a pelitomorphous microclastic matrix. N o t e the high degree 
o f segregation of alumina from ironoxide within most ooids. T o the left there is a hematite 
rich, opaque ooid, dissected by syneresis-cracks, and surrounded by diffuse accretion-rim 
the low degree of crystallinity** and segregation of which indicates of its autochtonous 
(in situ) origin. South-Central area; about the middle of the bauxite body. Plain light. 
4. Jellegzetes diagén-törmelékes, ooidos szövet; a z a g y : ooid arány az ooidok javára toló
dik el. Dél i -Központ i terület; bauxittest alsó harmada. 1 N . 
4. Diagenic- clastic, oolithic texture with a low matrix : ooid ratio. South-Central area: 
lower third of the bauxite body. Plain light. 
5. Sugarasan orientált kaolinittel és vékony kalcitos kitöltéssel övezet t bomló növény, 
foszlány — a „pangó-v íz i " fekű-fáeies jellemző velejárója. Déli-keleti perem; bauxittest 
alja. + N 
5. Characteristic „bo t tom-c lay" (also called: ,,puddle facies") wi th radially orientec 
kaolinite around a calcite-rimmed decayed root-tatter. 
South-Eastern margins; at the bauxite/bedrock boundary. + N 

* The term ,,degree of segregation" is used as a semi-quantitative index of separation of alumina from iron-oxid' 
within roundgrains and ooids. The higher the degree of segregation, the more distinct are the alternating concentri 
ironrich and alumina-rich bands in the ooids, and the more perfect is the separation of the ferruginous phase from th. 
aluminous one. 

** ,,Degree of crystallinity" refers to the size of the alumina minerals here. I t is low when the material does no 
contain any anisotropic grains visible under the petrographic microscope and it is high when there are fair, several ten 
o f micrometers — or even 100 micrometer — size, euhedral crystals of alumina minerals both in the ooids and th< 
matrix. 
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6. Globuláris kaolinittel körülvett, bomló „szerves foszlány", aleurolit-szerkezetű, 
„bauxit- idegen" törmeléket tartalmazó, pelitomorf-bauxitos alapanyagban. (Pangó-víz i 
fácies) Déli-keleti perem; bauxittest alsó harmada. Minőség: 31,1/36,1; 1 N . 
6. Decayed rootlet surrounded by globular kaolinite and embedded into pelitomorphous 
groundmass, which — due to the numerous weathered pseudomorphs after some non-
bauxitic grains — has a pseudo-arenaceous texture. South-Eastern margins, lower third o£ 
the bauxite body. Grade: 31,1/36,1. Plain light. 

I I . Tábla — Plate I I . 

7. Eredetileg jó minőségű, diagén-törmelékes, ooidos bauxit reszilifikálódott, kaolinites 
kifejlődése ( = „pangó-v íz i " szinthez kapcsolódó „eluviál is" fácies) Dél i -Központ i terület; 
bauxittest felső harmada. 1 N . 
7. Diagenic-clastie, oolithic bauxite, originally high-grade but subsequently kaolinized and 
par t ly deferrificated ( = „eluvial horizon") 
South-Central area; upper third of the bauxite body. Plain light. 
8. Jellegzetes diagén-törmelékes, ooidos bauxit, az ooidok között kollomorf-fluidális 
ferrihidroxidos póruskitöltéssel. ( = A z üledékfelhalmozódás szünetében bekövetkezett 
átmeneti víz-stagnálás folytán kialakult „pangó-v íz i" fácies alatt következő „i l luviál is" 
zóna) . Dél i -Központ i terület; bauxittest alsó harmada. 1 N . 
8. Diagenic-clastie, oolithic bauxite, part of the pores of which are filled by collomorphous 
precipitations of iron- hydroxide („i l luvial horizon" right beneath an eluvial one) . 
South-Central area; lower third of the bauxite body. Plain light. 
9. Kalci t ta l impregnált, kaolinites „karszt-kontakt" fácies jellemző képe. Dél i -Központ i 
terület; karsztos oldalfal mellett; bauxittest közepe. -4- N 
9. „Kars t -contac t" facies. South-Central area, about the middle of the bauxite body; 
from along the karstic wall-rock. N o t e the fine-grained carbonate impregnation! -f- N 
10. Erőteljes vasmobilizációról tanúskodó, kaolinites, elvonszolódási síkokkal átjárt 
„vető-fácies" . Dé l i -Központ i terület; bauxittest közepe; bauxit-felhalmozódás utáni fiatal 
ve tő vetőzónája mentén. 1 N . 
10. Kaolinized ,,fault-plane" facies with shear-planes and the signs of repeated, intense 
remobilization and reprecipitation of the iron-compounds. 
South-Central area; about the middle of the bauxite body; from along a young, post-
accumulation fault-plane. Plain light. 
11. Erőteljes vas- és karbonát-mobilizációról tanúskodó, kaotikus szerkezetű hematitos-
kaolinites „vető-fác ies" . Dél i -Központ i terület; bauxittest közepe; bauxit-felhalmozódás 
utáni fiatal ve tő vetőzónája mentén a bauxit és a fekűképződmény tektonikus kontaktusa. 
I N . 
11. Hematit ized-kaolinized „fault-plane" facies with small-scale folds and signs of intense 
mobilization and reprecipitation of iron-oxide and Ca-carbonate. 
South-Central area; about the middle of the bauxite-body at the tectonic contact of 
bauixte and bedrock along a young, post-accumulation fault. Plain light. 
12. Féregszerűen tekeredett, nyomás hatására? orientált kaolinit kristály-csoportok 
bauxit és fekű-képződmény tektonikus kontaktusáról. Dél i -Központ i terület. - ( - N 
12. Vermicular stress-oriented aggregates of kaolinite from along tectonic contact of bau
xite and bedrcck. South-Central area, -f- N 

I I I . Tábla - Plate I I I . 

13. Kaolini t -f- boehmit anyagú pszeudomorfózává alakult aleurit szemcsét átszelő, ível t 
rogyási sík, pel i tomorf bauxitos kötőanyagú, finom-homokos karbonátaleurolitban. 
Déli-keleti perem; „bauxi t tes t" felső része. -4- N 
13. Slightly curved slump-plane dissecting a subangular, silt-size grain which was trans
formed into a finegrained kaolinite - j - boehmite pseudomorph anterior to the dislocation. 
Fine sandy carbonate-silt cemented by a pelitomorphous bauxitic matrix. 
Southern margins; upper part of the bauxite body. + N 
14. Pel i tomorf bauxitos-agyagos kötőanyaggal cementált aleurit-finomhomok méretű 
kvarc- és karbonát-törmelék, kevés éretlen, (nem szegregálódott) bauxit-törmelék darab
bal (sötétek). Dél i -Kele t i perem; bauxittest felső része. Minőség: 28,1/34,2; 1 N . 
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14. Silt-size and par t ly also sand-size quartz- and carbonate grains with scarce, immature 
(non-segregated), iron-rich bauxite-debris, cemented b y a pelitomorphous, argillaceous 
bauxitic matr ix. 
South-Eastern margins; upper part of the bauxite body. Grade: 28,1/34,2. Plain light. 
15. Ua. mint 14. + N 
15. The same as (14) but with the polars crossed. 
16. Éretlen, pelitomorf-mikrotörmelékes alapanyagú bauxit, gyengén, v a g y egyáltalán 
nem szegregálódott , ,autochton"-(kémiai)-diagén típusú gömbszemcsével, ill. ooiddal. 
Északi perem; bauxittest felső része. Minőség: 48,2/12,3. 1 N . 
16. Autochtonous-diagenic round-grains and ooids of low degree of segregation embedded 
into an immature pelitomorphous-microclastic bauxite. Northern margins; upper part 
o f the bauxite body. Grade: 48,2/12,3. Plain light. 
17. Peli tomorf-bauxitos kötőanyaggal cementált, finoman laminált karbonát-aleurolifc 
Északi perem; „bauxi t tes t" közepe. Minőség: 30,3/7,3. 1 N . 
17. Finely laminated carbonate-silt, cemented by a pelitomorphous bauxitic matrix. 
Nor thern margins; about the middle of the bauxite body. Grade: 30,3/7,3. Plain light. 

I V . Tábla - Plate I V . 

18. Aleurit és f inomhomok méretű kvarc- és kvarcit-törmelékkel hintett szericites-vasas 
bauxitos agyag. Ke le t i perem; bauxittest alsó harmada. Minőség: 34,9/21,8. -f- N 
18. Sericite-bearing, iron-rich bauxitic clay, wi th frequent silt- and fine-sand-size debris of 
quartz and quartzite. Eastern margins; lower half of the bauxite body. Grade: 34,9/21,8. 

+ N -
19. Ooidos, diagén-törmelékes, autochton-diagén továbbnövekedési kérgekben bővelkedő 
bauxit, a 18. képen bemutatott minta fölött! Ke le t i perem, bauxittest közepe. 1 N . 
19. Oolithic-diagenic-clastic bauxite with frequent autochtonous accretion rims around 
the parautochtonous ooids. R igh t above the sample shown b y photo N o (18). Eastern 
margins; about the middle of the bauxite body . Plain light. 
20. Gyengén koptatot t , zömmel finom-pikkelyes kaolinit és /vagy boehmit pszeudomor-
fózává alakult szemcsékből álló, pel i tomorf bauxitos-agyagos kötőanyagú, mállott 
aleurolit. Dé l i -Ke le t i perem; „bauxi t tes t" közepe. 1 N . 
20. Slightly rounded clastic grains, most of them weathered into a fine crystalline aggre
gate of kaolinite and/or boehmite. Grain-size: silt to fine-sand; matr ix: pelitomorphous 
bauxitic-clay. South-Éastern margins; about the middle of the bauxite body. Plain light. 
21. Ua. mint a 20. kép, + N 
21. The same as (20) but with the polars crossed. 
22. Viszonylag épen maradt metamorfit-törmelék bauxitos kötőanyagú, mállott aleurolit-
ban. Dél i -Kele t i perem; „bauxi t tes t" közepe. Minőség: 41,1/22,5. - f - N 
22. Unweathered metamorphic fragments, embedded in a bauxitic matrix. South-
Eastern margins; about the middle of the bauxite body. Grade: 41,1/22,5. -4-N 
23. Pelites bauxitos ? — agyagos kötőanyaggal cementált karbonátos kvarchomokkő. 
Északi perem; lencse-peremi kifejlődés, -f- N 
23. Po lymic t sandstone consisting of quartz and carbonate grains embedded in a pelitic 
argillaceous-bauxitie groundmass and part ly cemented by carbonate. Northeasternmost 
area; lateral-marginal facies of the bauxite body. - ) - N 
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Sedimentological features and the conditions of accumulation of the 
Iharkút bauxite deposit 

Mindszenty, A.*—Knauer, J.**—Szantner, p.** 

A t Iharkút (Northern Bakony, Transdanubia, Hungary) bauxites are confined to 
unusually deep (40 to 100 m ) sinkholes o f a large intensely tectonized Triassic dolomite 
block and are covered b y a fine-grained fluviatileclastie sequence o f Middle Senonian age. 
A s to the details of the l i tohology of the country rocks the reader is referred to the geolo
gical map and the stratigraphie column (Figs 1. and 2 . ) . I t can be seen on the map that 
the arrengement o f the formations building up the area resembles a flight o f stairs, each o f 
the elongated N W - S E striking steps of which is characterized by a different set o f the said 
formations. The stairs are sinking gradually towards the S W with the northeasternmost 
step consisting essentially of bare dolomites wi th only traces of bauxite beneath the thin 
soil-cover. The next step exhibits smaller or larger bauxite bodies filling Quaternary (less 
frequently also Senonian?)-covered sinkholes. The central stripe is the one bearing most o f 
the economically significant deposits which are covered by a more complete sequence of 
Senonian and Eocene strata, here and there also wi th some Oligo-Miocene beneath the 
Quaternary loess on the top. The southwesternmost stripe lies the lowest and is covered b y 
the thickest Senonian-Eoeene-Qligocene overburden. Blockfaulting within the individual 
stripes resulted in a rather intricate structural pattern consisting of adjoining small-scale 
horst-and-graben units. A l l stripes are bordered b y N W - S E striking faults. I t is obvious 
that the „stair-case" structure is the result o f neotectonic movements (i t is reflected also 
b y the present-day rel ief) . The direction o f the main lineaments and the arrangement of 
the various formations, however, seem to be par t ly of inherited nature. 

The ore is of high grade at the central and southern parts of the occurrence with 
gradual deterioration towards the Eastern and Northern margins. Systematic investiga
tion o f thin-sectioned bauxite samples of 86 boreholes and several surface profiles (in all 
700 thin-sections) resulted in the recognition o f the following microfaeies: 

„Bottom-facies" 

Bauxites are generally not immediately underlain b y the footwall dolomite — there is a 
characteristic pale argillaceous material between the two , the thickness o f which 
varies from one m to several meters. I t consists mostly of fine-grained, vermicular kaoli-
nite, the verms forming sometimes large (several micrometer diameter) globular aggrega
tes. T h e y are rich in organic remnants (mainly tatters of decayed rootlets) surrounded 
b y a pale, diffuse iron-poor aureole with characteristically oriented kaoinite, and — here 
and there — with caleite and pyr i te . The transition between bottom-clays and bauxite is 
gradual with argillaceous bauxite of oolithicpisolithic texture but of pale colour and usual
l y kaolinized (with globular or fine-grained pla ty kaolinite, filling the ooides and round-
grains). Due to its pale colour and the organic detritus this microfaeies is interpreted as 
the evidence of conditions less oxidizing and perhaps — locally — more acidic than those 
considered to be characteristic of the accumulation of the overlying bauxites. I t is suppo
sed to be indicative of temporarily impeded drainage resulted b y clogging of the bot tom of 
the sinkholes. 

, ,Karst-contact' '-facies 

A l o n g the walls of the karstic sinkholes there is an argillaceous facies 10 to 40 centi
meters thick between bauxite and dolomite. I n certain respects it is similar to the above 
described „bo t tomclays" (i t m a y also contain tatters o f decayed plant-rootlets) but is 
almost invariably impregnated by finely dispersed C a C 0 3 . I t consists most ly o f kaolinite, 
usually without any traces of „bauxi tomorphous" textúrái elements (that is ooids, pisoids, 
e tc . ) . 

Whe the r it has been formed simultaneously wi th or subsequent to the accumulation of 
the bauxite can not be decided on the basis of the available data, but it seems to be highly 
probable that postaccumulation drainage along the contact between bauxite and its 

* Dept. of Mineralogy and Ore Deposits Eötvös L . University, H-1088 Budapest Múzeum krt 4/A. 
Bauxite Exploration Co. of H U N G A L U H-8221 Balatonalmádi pf. 31. 
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wall-rock played an important role in the formation of this characteristic microfacies. 
Considering the embedded organic detritus, however, the idea of the karst-contact clays 
representing stagnant pools favoured b y vegetation, along the walls of the one-time sink
hole can not be discarded, either. Due to its argillaceous nature the karst-contact facies is 
particularly apt to sliding and slumping, the more so, as compaction of the sinkhole-
filling proceeds. These kaolinitic clays, therefore, may exhibit plenty of small scale, slightly 
curved shear-planes, the atectonic — essentially pre-lithification — origin of which is 
shown by the minor scale ( B ) of the dislocations and the heterogeneous nature of the 
deformation. 

,, Fault-plane" facies 

A t places where due to postaccumulation block-faulting the contact between bauxite 
and its carbonatic wall-rocks is of tectonic nature the ore is characteristically altered along 
the fault-planes. The thickness of this alteration-facies varies from a few tens of centi
meters up to a meter or more. I t consists mainly of kaolinite, the platy crystals or vermi
cular aggregates of wich are characteristically oriented. I t almost always exhibits clear 
signs of postlithification remobilization and reprecipitation of the iron-compounds as well 
as C a C 0 3 . Remnants of the original bauxitomorphous textural elements (such as ooids) 
m a y be recognized in most cases but usually deformed and kaolinized. Shear-planes are 
frequent and more pronounced than in the case of the slumped karst-contact facies. 

„Eluvial/illuvial pairs of zones" ( = fossil ,,soil"-horizons) 

On the top of most investigated profiles, right beneath the coverbeds, there was a kind 
o f pale-coloured argillaceous bauxite, rich in organic detritus and basically very similar to 
the „bottom-facies" described above. Whereve r this characteristic top-facies was recogni
zed it gradually passed over a pale-coloured but practically organic-free bauxite down
wards. The intensity of decoloration changed capriciously from place to place. Beneath the 
pale mott led zone the ore seemed to be unchanged, only its pores were filled by bright-red, 
collomorphous precipitations of iron-oxide. The thickness of the top-most facies is gene
rally 1 to 3 meters, the pale-coloured organic-free horizon also rarely exceeds 2 to 3 meters 
while the thickness of the iron rich microfacies veries from 1 to several meters. 

This zonation recognized first on the top of the profiles, may repeatedly occur also 
within the bauxite body. I t is not always complete: the uppermost, organic-rich member 
m a y b e absent (most probably for erosion reasons), and superimposition of the pal-coloured 
and iron-rich microfacies also occurs. 

The above described zcnaticn was interpreted as the sign of formation of stagnant pools 
on the sediment surface, where plant decay m a y have resulted in temporarily reducing 
conditions. Descending pcre-wattrs may be responsible for the formation of the irregularly 
pale-coloured ,,eluvial" zone, the mobilized iron-compounds of which served as a source 
for the illuvial precipitations of iron-hidroxide below. 

The fact that the zonation is not restricted to the top of the profiles proves that accu
mulation of the bauxitie sediments had not been continuous in the sinkholes, but was 
interrupted several times, and that during these ,,breaks" the drying up of the sediment 
surface was not complete but there must have been puddles here and there. 

In addition to the above-described microfacies also thin 0,20 to a few meters clastic 
intercalations were discovered within the bauxite body. The angular to subangular silt-size 
grains of the intercalations were almost invariably altered into a fine platy kaolinitic and/ 
or boehmitic matrix. Based on the few intact carbonate, quartz, felspar and mica-shist 
grains they were considered to be pseudomorphs after some more-or-less weathered silt-size, 
non-bauxitic debris. 

Interpretation of the recognized microfacies and the investigation of their vertical and 
lateral distribution, together with the study of the distribution of the clastic intercalations 
revealed some hitherto unknown details of the processes of accumulation of the Iharkút 
bauxite: 

(1) The fact that in most sinkholes the bauxite is underlain by the argillaceous „bot tom-
facies" indicates that at Iharkút, the accumulation of the bauxite (that is: the filling-up of 
the karstic hollows) was introduced by temporary clogging of the bot tom of the sinkholes. 

(2) I t turned out that close to the bot tom of several bauxite-filled sinkholes the bottom-
clays contained also some weathered silt-size clastic material — a fact explained most 
easily b y assuming some non-bauxitic influx during the early stages of the accumulation 
o f the bauxitie cover. 
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(3) The south-central part of the area is characterized mainly by ooid-rich, diagenic-
clastic bauxites wi th subordinated amounts of the so-called pelitomorphous types and 
with only traces of non-bauxitic silt-size intercalations — a fact interpreted as a result of 
some high-energy sedimentary environment, able to transport ooids and pisoids as large as 
1 to 3 mms diameter, but almost perfectly sealed from the non-bauxitic ,,allogenic" influx. 

(4) The frequent occurrence of eluvial/illuvial pairs of zones towards the top of most of 
the investigated profiles, particularly along the margins o f the occurrence indicates that 
the accumulation of the bauxitie material had not been continuous (periods of deposition 
f rom high-energy media onto a perfectly drained surface were interrupted by periods 
characterized by slowly-moving media and impeded drainage. This phenomenon became 
more and more frequent towards the end of the sedimentary cycle) . 

(5) Weathered silt-size clastic intercalations are most frequent along the eastern and 
northern margins of the occurrence and towards the top of the profiles — a phenomenon 
indicating the possibility of non-bauxitic influx in the areas concerned and the increase of 
this influx towards the end of the accumulation of the bauxitie cover. 

( 6 ) I n the south-central part of the occurrence where the deep sinkholes are filled by 
high-grade bauxites the inter-sinkhole areas are covered by a thin discontinuous blanket of 
low-grade bauxites and/or bauxitie clays, the texture of which resembles the weathered 
silt-size intercalations mentioned above. T h e y are also of definitely clastic character, with 
identifieable silicate and carbonate grains embedded into a pelitomorphous argillaceous 
bauxitie matrix. T h e y may be interpreted as indicatives of the deposition of fine-grained 
non-bauxitic elastics right before the beginning of the sedimentation of the Senonian 
cover-beds, or as a reworked bauxitie material already belonging to the cover-sequence. 

(7) I n the northern section of the occurrence the karstic relief of the bedrock is some -
what less pronounced, the ore is texturally less,, mature", with frequent carbonate-silt and 
non-weathered silicate-fragments; and — at places — a gradual transition between the ore 
and the cover-beds could be observed both laterally and vertically. I t is supposed that 
most bauxite bodies of this northern section are essentially erosion-remnants partially 
reworked and redeposited, and their accumulation took place simultaneously with the 
accumulation of the low-grade bauxitie blanket of the inter-sinkhole areas of the south-
central section. In other words: bauxites in the north are younger than those filling the 
deep sinkholes of the south-central area. 

* * * 

The above conclusions point to the fact that bauxitie and bauxitoid sediments at the 
Iharkút area can be considered as direct „matér iá i" evidences of a complete karst-
planation process, the stages of which can be described as follows: 

The juvenile stage is represented by the fine-grained weathered elastics spread over the 
ye t undifferentiated carbonate terrain, and occurring now at the bot tom of several sink
hole-fillings. 

During the mature stage the deep sinkholes were formed along the zones of maximum 
previous tectonic deformation (faults, fracture zones) and they were filled by bauxites 
containing ooids pisoids intraclasts, i.e. proofs of the intense parautochtonous reworking 
which is characteristic of the morphologically dissected karstic environment. During the 
final ( = senile) stage filling-up of the sinkholes resulted in a low-relief again. The karst 
became buried and the influx of allogenic ephemeral water-courses, facilitated by the low 
relief, spread fine elastics on the top of the bauxite again. Downward drainage had been 
hampered at this stage by the thick sedimentary cover on the one hand and by the fact 
that the whole system essentially reached the base level of erosion, on the other. Conse
quently, smaller or larger swampy areas, stagnant pools were formed here and there (cf. 
eluvial/illuvial pairs of zones), and at the end, deposition of the fluviatile complex of the 
Middle Senonian cover began. (See F ig . 13.) 

Bo th litohological details and the relative position of the assumed non-karstic source-
area remain uncertain as ye t . There are only two things which can be taken for sure: 

(1) The direction of transport must have been N N E - S S W as related to the present-day 
boundaries of the elevated Iharkút tectonic block, the northern part of which had been 
subject to denudation during most of the accumulation period. 

(2) Based on the recognizable clastic mineral grains and rock fragments the source area 
must have been built up at least partly by igneous and/or metamorphic rocks of inter
medier and/or acidic character. 
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A s a result of the present lithological study it turned out that the Iharkút bauxite — 
although geographically belonging to the Mediterranean Bauxi te Belt — exhibits certain 
characteristics which are said to be indicative of the so called Kazachstanian-type bauxites 
( B Á B D O S S Y , 1 9 7 7 ) . Based on these characteristics (clastic intercalations, changing micro-
facies, close association with clastic sediments) they are recommended to be considered as 
transitions between the true Mediterranean and the true Kazachstanian types o f deposits. 

Manuscript received: June, 1 9 8 2 . 
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I . tábla — P l a t e I . 
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III. tábla — Pla te I I I . 
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I V . tábla — Pla te I V . 


