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1. A  bauxitkutatások fejlődése

A  magyarországi bauxitkutatások számos 
jelentős, még világviszonylatban is számottevő 
eredm ényt m utathatnak  fel mind gazdasági, 
mind tudományos vonatkozásban. Hazánkban 
a kutatások közel félévszázados m últra  tekin
tenek vissza és azóta, hogy 1920-ban felfedez
ték a  gánti és halim bai bauxittelepeket, neves 
geológusok egész sora kereste országszerte a 
bauxitot és vizsgálta a telepeket földtani-telep- 
tani, hegységszerkezeti és ásvány-kőzettani 
szempontból egyaránt. A kutatók  között meg
találjuk Vadász Elemért, Telegdi Roth Károlyt, 
Vendel Miklóst, Kormos Tivadart, Taeger Hen
riket, Vitális Istvánt, Schréter Zoltánt, Raikusz 
Gyulát, Vigh Gyulát, hogy csak néhányat em
lítsünk a sok közül. A kutatások eredm énye
ként nagy számban váltak ism ertté új telepek 
és bizonyultak alkalm asnak az ipari kiaknázás 
részére. így a  huszas években bauxittelepeket 
fedeztek fel Nyirád, Fenyőfő, Isztimér, Bicske 
körny ékén, a harm incas évek elején Alsóperén, 
a N agyharsányi-begyen és Nézsa közelében, a 
negyvenes évek elején  pedig Iszkaszentgyör- 
gyön. Sorra nyíltak bauxitbányák: 1925-ben
elsőként Gánton, m ajd Nyirádon, Sümegen, 
Szőrön, Eplényben, Alsóperén, Nagyharsányon, 
Nézsán, Iszkaszentgyörgyön és Űjbarokon. A 
termelés folyam atosan növekedett és a II. vi
lágháború ala tt e lérte  az évi 1 millió tonnát.

A háború befejezése után, 1950-ben a 
bauxitkutatások új irányt vettek. A régi, szét
szórt, egymástól többnyire függetlenül és elszi
getelten működő, általában nem folyamatos és 
nem átfogó kutatásokat a  M agyar—Szovjet 
Bauxit—Alum ínium  RT Bauxitkutató Expedí
ciójának miunkája válto tta  fel. Ennek a  földta
ni kutató szervezetnek feladata az volt, hogy 
kutatásokat végezzen az ország egész terü leté
re kiterjedően az ipari értékű ism ert bauxitte- 
lepek teljes és részletes, korszerű földtani — 
gazdasági megismerése és értékelése, valam int 
új előfordulások felderítése végett. A kutatások 
így folyamatossá és szervezetté váltak, ami le
hetővé te tte  a megfelelő m űszaki-gazdasági bá
zis kialakítását, A Bauxitkutató Expedíció 
1954-ben önálló vállalattá alakult és Bauxit
kutató Vállalat néven folytatta  és folytatja je 
lenleg is működését. Beszámolónk tulajdonkép
pen ennek az új vállalatnak az eredm ényeit 
szándékozik vázlatosan bem utatni.

A Bauxitkutató Expedíció, m ajd Vállalat 
úgy alakította ki szervezetét, hogy az lehető
ség szerint alkalm as legyen a  kutatáshoz szük
séges m inden földtani, anyagvizsgálati, fúrási

műszaki és geodéziai-topográfiai m unka elvég
zésére. Rendeltetése a bauxitterm elés és a bá
nyafejlesztés földtani feltételeinek m egterem té
se volt, ezért kezdettől fogva szoros együttm ű
ködést épített ki a m agyar alum ínium ipar 
bauxitbányászatával és Tervező Intézetével. 
Ennek érdekében a m unka során a kutatási te
rületek kiválasztásában következetes sorrendi
séget és rangsorolást, a végrehajtásnál pedig 
arányos koncentrációt alkalmazott. Irányelvé
nek tarto tta  a kom plex földtani kutatás meg
valósítását és ezért vizsgálatait kiterjesztette 
azon ásványi nyersanyagokra is, am elyek a 
bauxitkutató m unka során válhattak  ismertté, 
így sikerült kőszén, tűzálló agyag, bentonit 
és üveghom ok-telepeket is kim utatni.

A vállalat földtani m unkája k iterjed a ku
tatások tervezésére, a földtani anyagfeldolgo
zásra, ásvány-kőzettani és vegyi vizsgálatokra, 
valam int földtani-gazdasági értékelésre, amely 
magában foglalja a bauxitkészletek kategorizált 
mennyiségi és minőségi m eghatározását is. A 
földtani és vegyi vizsgálatok elvégzésére a vál
lalatnak sajá t laboratórium a van. A földtani 
m unkát geodéziai-topográfiai mérések, vízföld
tani kutatások és az érc hasznosíthatósága ér
dekében kémiai-technológiai vizsgálatok egészí
tik ki, am ely utóbbi m unkát a Fém ipari K uta
tó Intézet végzi.

A bauxitkutató munkához értékes segít
séget nyú jt földtani vonalon a M agyar Állami 
Földtani Intézet, geofizikai vonalon pedig a 
M agyar Állami Eötvös Lóránd Geofizikai Inté
zet.

A kutatás fő eszköze a gépi magfúrás, am i
nek elvégzéséhez a  vállalat sa já t fúrógépállo
mánnyal, szállítóeszközökkel és javító műhely- 
lyel rendelkezik. A fúrási kapacitás évi 100— 
110 ezer fm. Erre a teljesítm ényre a vállalat 
az utóbbi 5 évben fejlődött fel, hogy ezzel ki
elégíthesse azokat a követelményeket, amelye
ket a  tim föld- és bauxitterm elés tervezett nagy
arányú növelése tám aszt a  bányafejlesztéssel és 
azon keresztül a  bauxitkutatással szemben.

Az eddigi kutatóm unkálatok m éreteire jel
lemző, hogy az 1950 óta napjainkig lemélyí
te tt fúrások m ennyisége m eghaladja a 860 000 
fm-t.

A fúrási kutatások terü lete elsősorban a 
Bakony volt, főként Halimba, Nyirád, Város- 
lőd, Fenyőfő és Iszkaszentgyörgy térsége, de 
történtek kutatások a Bakony bauxitra re
m ényteljes egyéb területein  is. A vértesi ku
tatások zöme Gánt vidékére és a hegység D-i 
előterére, a gerecsei kutatásoké pedig Nagy
egyháza és M esterberek-puszta térségére esett.

1



2. Kutatási eredm ények

K utatásaink során jelentős terjedelm ű 
földtani térképező m unkát ha jto ttunk  végre, 
ami egyrészt a felszíni földtani képződmények 
reambulációs vagy új raf elvé tel jellegű feltér
képezéséből, m ásrészt m élyföldtani térképek 
szerkesztéséből állott. A felszíni térképezés tú l
nyomórészt kutatásaink első éveiben, még a 
Bauxitkutató Expedíció idejében tö rtén t több, 
m int 1000 km 2 terjedelem ben abból a célból, 
hogy m ár a  m unkálatok kezdetén kielégítő 
részletességű földtani térképek álljanak rendel
kezésre mindazon területről, am elyek bauxit- 
kutatás szempontjából szám ításba jöhetnek. 
Térképek készültek a D unántúli Középhegy
ségről, a  D una-balparti mezozóos hegyrögök
ről és a  Villányi-hegységről, továbbá néhány 
kisebb területrészről a  Bükkhegységben és a 
Gömöri-karszton. A m éretarány túlnyom órészt 
1:25 000, kis részben 1:10 000 és 1:5000.

Mély földtani térképek szerkesztése 1961- 
ben kezdődött és célja az volt, hogy a rendel
kezésre álló, főként fúrási adatok alapján, tér- 
képileg ábrázolja a  szokásos bauxitfekvő és fe
dő képződmények elterjedését és földtani k ifej
lődési viszonyait, a  tengerszinthez viszonyított 
helyzetüket, a  bauxitfedő valószínű vastagsá
gát, továbbá a rem énybeli bauxitterületeket. A 
térképsorozat 1:50 000-es m éretarányú topográ
fiai alapon készült, tartalm ilag a következő 5 
változatban:

1. a  felsőkrétánál idősebb képződmények 
felszínének szintvonalas térképe;

2. az eocénnél idősebb képződmények fel
színének szintvonalas térképe;

3. az oligocénnél idősebb képződmények 
felszínének szintvonalas térképe;

4. az alsókrétánál fiatalabb képződmények 
vastagságtérképe;

5. a krétánál fiatalabb képződmények vas
tagságtérképe.

A térképsorozatot a  bauxitprognózis té r
kép (1:75 000), valam int az észlelési helyeket 
ábrázoló térképek (1:25 000 vagy 1:50 000) egé
szítik ki.

Ezideig a Bakonyhegység területéről 18 db, 
a Vértes és Gerecsehegység területéről 10 db 
térképlap készült el 1:50 000-es Gauss-Krüger 
rendszerű topográfiai térképalapon. A vértesi 
és gerecsei m élyföldtani térképekhez áttekintő 
földtani szelvényeket is szerkesztettek (M =  
vízsz. 1:50 000, függ. 1:20 000).

A térképek szerkesztése folytatódik, a m ár 
elkészült térképlapoknak időközben nyert föld
tani adatok alapján történő kiegészítésével és 
pontosításával együtt.

A m élyföldtani térképek elősegítik és biz
tosabbá teszik a  bauxitra rem ényteljes terü le
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tek kiválasztását, továbbá a kutatások földtani 
és fúrástechnikai megtervezését.

M ár m unkálataink kezdetén komoly rem é
nyeket fűztünk azokhoz a  kutatásokhoz, am e
lyeket Nyirád térségében kezdtünk a D-i Ba
kony É-i előterén. A bauxit m ár régóta ism ert 
volt itt és kis bányák m űködtek ezen a te rü 
leten, de a  kezdettől fogva szerény m éretű, 
kim utatott érckészletek kutatásaink m egindí
tásakor m ár kim erülőben voltak. A jelenleg is 
folyam atban lévő koncentrált fúrási kutatások 
jelentős sikereket értek el, m ert m egállapítot
ták, hogy Nyirád térségében az eredetileg be
csült bauxitícészleteknek sokszorosa található 
túlnyom órészt jó minőségben. Ezideig mintegy 
22 km 2 terü let bizonyult produktívnak és a fel
derítő, valam int előzetes kutatási adatok sze
rin t még legalább 15 km2 területen várható 
bauxit. A Nyirád közeli Izam ajor és N agytár- 
kánypuszta környékén m integy 70 új bauxit- 
lencsét m u ta ttunk  ki és vizsgáltunk meg rész
letesen. Á bauxit az egész területen  jellem 
zően lencsés településű, egy-egy lencsében 30— 
800 000 tonna bauxittal. A produktív területen 
a bauxit felsőtriász dolomitfekűn települt eo
cén, miocén és pliocén képződmények alatt. 
Rétegtani helyzetét úgy értelmezzük, hogy 
egykorú a szomszédos halim bai turoni bauxit
tal, de eredeti szenon fedőrétegei az eocén 
ingressziót megelőző eróziós időszak folyamán 
lepusztultak. Valószínű, hogy az erózió lepusz
títo tta  a  bauxit jelentős részét is és az erede
tileg talán  nagy területen  összefüggő bauxit- 
telepnek csak a  karsztos dolomitmélyedések
ben lévő része m aradt meg. Ezt a feltevést tá 
m ogatja az a megfigyelés, hogy a lencsék te 
tején  általában nagy kavasavtartalm ú, á thal
mozott bauxit mutatkozik.

Ű jabb fúrásaink a produktív területhez 
ÉNy-on csatlakozó részen, a Rendeki-hegytől 
K -re Csabpuszta környékén, a rétegsorban sze
non üledékek jelen létét m utatták  ki. Több 
fúrásban a szenon rétegösszlet tete jén  mész
kő foglal helyet, s a  mészkő és az eocén kö
zött 3— 14 m vastag bauxittelep található. A 
bauxit nagyrészt kis kovasavtartalm ú, ami ere
deti településre és helyben való keletkezésre 
vall. A bauxit tehát szenon mészkövön települ 
eocén fedő alatt, hasonlóan azon két kis bauxit- 
lencse egyikéhez, am ely lem űvelése előtt a  sü
megi Szőlőhegyen, Surgoth-tanya közelében az 
em lített fúrástól m integy 3 km  távolságban 
volt található. A szőlőhegyi bauxitot ezideig 
általában áthalm ozottnak tarto tták , nem m int 
a szenon mészkő utáni, vagyis krétavégi bauxit- 
képződés képviselőjét. Az em líte tt új fúrások
ban észlelt bauxittelep krétavégi bauxitképző- 
dés lehetőségét valószínűsíti Sümeg—Nyirád 
térségében. Ugyanezen a  területrészen egy fú 
rásban bauxitot nemcsak az eocén-felsőkréta, 
hanem  a  felsőkréta-felsőtriász határon is ész-



leitök, am i annak  jele, hogy Sümeg—N yirád— 
Halimba térségében két bauxitképződési korral 
kell számolnunk: egy idősebb, turonival és egy 
fiatalabb, krétavégivel. Olyan helyeken, ahol a 
felsőkréta rétegsor inocerámuszos mészmárgá- 
val zárul, tehát, ahol az eocén a la tt közvetle
nül felsőkréta mész,márga van, fúrásaink bauxi- 
tot nem m utattak  ki. Fel kell tehát tételeznünk, 
hogy a krétavégi bauxitképződés azokra a he
lyekre korlátozódott, ahol a k réta  végén a le
pusztulás következtében szenon mészkő vagy 
felsőtriász dolomit és mészkő került a  felszín
re. Ez újabb jel arra, hogy a karsztbauxit kép
ződésénél a  térszín mészkő vagy dolomit volta 
döntő jelentőségű.

A kutatások eredm ényeként jelentkező 
nagyarányú érdkészletnövekedés új életre kel
tette  a Nyirád környéki bauxitbányászatot, 
am it elősegített az a körülm ény, hogy a 
bauxit jóminőségű — legjobb a m agyarorszá
giak között — s tim földgyártás szempontjából 
igen előnyös kémiai-technológiai tulajdonsá
gokkal rendelkezik. A bányászat szem pontjá
ból viszont komoly nehézséget tám aszt a szo
katlanul nagym ennyiségű karsztvíz, ami a 
karsztvízszint a la tti bauxitlencsék művelése 
esetén tö r be a  bányaterekbe, elsősorban a  fek
vő felsőtriász dolomitból. Főiként ez a nyirádi 
karsztvízveszély volt előmozdítója annak, hogy 
a B auxitkutató Vállalat erőteljes vízföldtani 
kutatásokra rendezkedett be azzal a feladattal, 
hogy a karsztvízveszélyes bauxitterületeken 
vizsgálja a víztároló képződmények földtani és 
kőzetfizikai viszonyait, továbbá a karsztvíz 
mennyiségét, minőségét és hidrodinam ikai vi
szonyait. Ezek a  kutatások nagym értékben se
gítették elő a nyirádi bauxitbányászat távlati 
fejlesztési tervének elkészítését és a vízvéde
lem műszaki megoldásának kialakítását.

Eredményesek voltak a halimba-szőci te
rületen végzett kutatásaink is. A bauxit jelen
létét m ár a régi kutatások m egállapították a 
halimbai medence D-i perem én és néhány fú
rással követték a bauxittelepülést a medence 
belseje felé is. Ugyancsak kim utatták  a bauxi- 
tot a szőei Rókah,araszt mélyedésében is, de a 
kutatások akkori eredm ényei a lapján csak Sző
cön vállalkozott egy tőkés cég bányanyitásra 
és művelésre. Különösen a halim bai bauxit 
minőségét becsülték alá. K utatásaink a te rü 
let produktivitására vonatkozó korábbi nega
tív vélem ényt lényegesen m egváltoztatták. 
Szőcön 4, Halim bán pedig 16 fcm2-nyi terü le
ten  m utatták  ki m űvelésre érdemes bauxitte- 
lepek jelenlétét. Legjelentősebb lelőhely a ha
limbai medence közepén és D-i lejtőjén terü l 
el m integy 6 km2 kiterjedésű, összefüggő te 
lep alakjában. Az érc m ennyisége igen jelen
tős, és böhmites típusú. A medence D-i pere
mén és Szőcön a  telepek lényegesen kisebb 
m éretűek, inkább csak különböző nagyságú

lencsék, s a  készletek viszonylag csekélyek. Áz 
érc hidrargillites. Á fekvő nagyobbrészt felső
triász dolomit, alárendeltebben daohsteini mész
kő. A közvetlen fedő pedig a halimbai meden
ce belsejében szenon-eleji szárazföldi, tavi vagy 
tengeri képződmények, a medence D-i lejtőjén 
és Szőcön alsóeocén agyag és mészkő. Valószí
nű, hogy a  felsőkréta rétegek eredetileg ezen 
az utóbbi két területrészen is m egvoltak a 
bauxit fedőjében, a krétavégi lepusztítás azon
ban letaro lta  azokat a  bauxit egy részével 
együtt. Ez megmagyarázza a bauxit széttagolt 
települését a  perem i részeken.

A kutatások É felé k iterjed tek  a Gyürhegy 
környékére és attól ÉN y-ra Kolontár térségére 
is abból a célból, hogy nyomozzák a bauxitte- 
rü le t É-i záródását. A fúrások miocén, eocén 
és felsőkréta rétegsor alatt többnyire nóri dolo
m itot értek, egy fúrásban (Kol—7) pedig kar- 
ni márgát. Várható, hogy tovább É felé a kar- 
ni m árga közvetlen jelenléte a kréta  és eocén 
rétegek a la tt gyakoribbá válik, am i az egykori 
bauxitképződés területének É-i záródását je
lentheti. A főként márgából álló térszín ugyan
is nem lehetett alkalmas a bauxitképződés szá
mára.

Halimbán és Szőcön a  kutatások befejezés
hez közelednek, m ert a terü let bauxitföldtani 
szempontból m ár kielégítően ismert, s a  ren
delkezésre álló adatok lehetőséget nyújtanak a 
közeli és távlati bányafej lesztés megtervezésé
hez. A kutatások szolgáltatta földtani adatokra 
tám aszkodva m ár eddig is több bauxitbányát 
nyito ttak  Halimba és Szőc környékén, s folya
m atban van egy különösen nagy kapacitású 
(600 000 to/év) bánya építése a nagy halimbai 
telep kiaknázására. A vízföldtani adatok sze
rin t a telep i'ekvőjének vízáteresztő képessége 
rossz, ezért .a vízveszély itt nem látszik jelen
tősnek.

A D-i Bakony ÉNy-i részén folyó ku tatá
sok továbbterjeszkedtek Padrag és Városlőd 
irányába, a  DNy—ÉK csapású nyirád—halim 
bai bauxitvonulat feltételezett ÉK-i folytatásá
ban. A fúrások telepítése főként azokon a he
lyeken történt, ahol várható volt az eocén, 
vagyis a védő bauxitfedő jelenléte, s ahol az 
ajka—padragi kőszénbányászat még nem tárta  
fel a bauxitszintet. A fúrások számos helyen 
harántoltak  bauxitot, de m űvelésre érdemes 
m ennyiségben és minőségben csak a kislődi 
öreghegyen sikerült azt k im utatni mintegy 11 
km  távolságban a halimbai bauxitterülettől. A 
kislődi bauxittelep 348—445 m között fekszik 
a tsz,, felett és 0,3 km 2 kiterjedésű. Átlagos 
vastagsága 9 m, de helyenként 30 m -t megha
ladó telepvastagságot is mértek. A fekvő felső- 
triász dolomit, a fedő alsóeocén agyag, márga 
és középsőeocén mészkő, m aximálisan közel 100 
m vastagságban. A kislődi bauxit települése 
tehát rétegtanilag a  szőcihez és a nyirádihoz
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hasonló. A terü let É-i perem én a bauxit a 
felszínre bukkan. A telepet vetők harántalják 
Az érckészlet m érsékelt mennyiségű, s átlago
san 52,5% AI2O3 és 8,5% SÍO2 tartalm ú. Ás
vány taitrilag uralkodóan böhmites jellegű, k e 
vés hidrargillit tartalomm al. A jóminőségű 
bauxit a  telep közepén helyezkedik el mind a 
fekvő, mind a fedő felé gyenge minőségű 
bauxittal, vagy bauxitos agyaggal határoltam

A kutatások Kislődön m ár befejeződtek és 
a  telepben bányát nyitottak. A telep a karszt
víznívó (+250 m tszf.) felett fekszik, ezért a 
bányászatnak vízveszéllyel nem kell számolnia.

Bauxitkészletnövekedés szempontjából a 
kislődinél is eredményesebbek voltak azok a 
kutatásaink, am elyéket az É-i Bakony pere
mén és előterén végeztünk Fenyőfő és Ba
konyszentlászló környékén. A Bakony É-i pe
remén már régóta ism ertek voltak bauxitelő- 
fordulások, de azok csekély m éretűnek és rossz 
minőségűnek bizonyultak, ezért azokat m űve
lésre nem tarto tták  érdemesnek. A régi kuta- 
táisok a  bauxitot általában felszíni kibúvásokon 
és azok közelében felszíni eocén képződmények 
alatt keresték a hegység lejtőségén, s ugyan
itt indultak a  mi kutatásaink is 1950-ben. Ezen 
a területen azonban az eredm ények nem vol
tak kedvezőek, ezért m unkálatainkat 1959-ben 
a hegység É-i előterére helyeztük át negyed
kori futóhomokkal boríto tt terü letre  azon fel
tevés alapján, hogy a rétegsor földtanilag ha
sonló lehet ott is ahhoz, m int amely D felé a 
hegylejtőkön észlelhető, s talán  bauxitelőfordu- 
lás szám ára a  földtani körülm ények kedvezőb
bek.

Az eredm ények igazolták várakozásunkat, 
m ert jelentős m éretű bauxittelepeket sikerült 
kim utatni változó mélységben a  felszín alatt. 
Az eredményes terü let Fenyőfő és Bakony
szentlászló között fekszik DNy—ÉK csapásban 
5— 6 km 2 kiterjedésben és számos kisebb-na- 
gyobb bauxititelepet foglal magában. A legje
lentősebb telep Bakonyszentlászló közelében 
van, s terü lete eléri a  0,6 km2- t  (III. és IV. sz. 
lencse). A telepeket általában sok törés harán- 
tolja és határvonalaikat is gyakran törések 
szabják meg, aminek következtében a települé
si forma tömbszerű. A telepvastagság helyen
ként eléri az 50—60 m-t, de ennél többnyire 
lényegesen kisebb. A jelek arra  vallanak, hogy 
a bauxit eredetileg a jelenleginél jóval nagyobb 
területet borított jelentős vastagságban, de 
nagy része utólag lepusztult, s többnyire csak 
azokban a mélyedésekben m aradt meg, am elye
ket részint az egykori karsztos lepusztítás, ré
szint a törések alakítottak ki. A bauxit sokhe
lyütt áthalmozott és gyenge minőségű. Az ere
deti teleprészekben a jóminőségű bauxit álta
lában a  középső részt foglalja el, s a nagy ko- 
vastartalm ú bauxit vagy bauxitos agyag kö- 
penyszerűen veszi azt körül. Az alum ínium  és

kovasavtartalom  igen változó és az érc átlagos 
minősége elég m érsékelt (ALO3- 50,2, SiCh 
8,7%). A mennyiség számottevő országos vi
szonylatban is, s a bauxit ás ványtanilag hid- 
rargillites, böhmites vagy vegyes összetételű.

A bauxit fekvője nóri dolomit, fedője eo- 
vén vagy miocén, pliocén és negyedkori kép
ződmény. Az eocént alsóeocén homok, szenes 
agyag, agyagmárga és középsőeoeén mészkő 
képviseli. Vastagsága helyenként 50—60 m, 
átlagosan azonban ennél jóval kevesebb, m ert 
az eocén a terü let nagy részéről lepusztult és 
csak foszlányai m aradtak meg. A miocén ré
tegsor homokos margóból, agyagból, finomsze
mű homokból, homokkőből és konglomerátum 
ból áll. Vastagsága a D-i, perem i résztől tá 
volodva növekszik és. 200 m -t is elér. A mio
cén helyenként közvetlenül a  bauxitra települ. 
A plioeént agyagmárga és homokkő, a negyed
kort homok, lösz és agyag képviseli.

A bauxitszint ÉNy felé lejt, s felszín alatti 
mélysége az em lített Bakonyszentlászló mel
letti nagy előfordulás területén  14—177 m 
között változik. Egyes telepek egészben vagy 
részben a karsztvízszint alatt fekszenek.

A bauxitterü let a D-i felszíni dolomitki- 
búvásoktór ÉNy felé 1,5—2,0 km  távolságban 
lehatárolódik, végetér az eocén és szórványos
sá válik a  bauxitfekvő nóri dolomit, viszont 
uralkodóvá válik a  karni márga jelenléte.

K utatásaink további bauxittelepeket m u
tattak  ki a fenyőfő—bakonyszentlászlói terü let
től m integy 3 km -re DK-i irányban ítudoli- 
háza környékén, 130— 140 m -rel magasabb tér
színen. I tt  a  bauxitfekvő felsőtriász dolomit és 
dachsteini mészkő, a  fedő pedig eocén mészkő. 
A bauxit lencsés kifejlődésű, az egyes lencsék
ben kis mennyiségű, többnyire nagy kovasav- 
tartalm ú bauxittal és bauxitos agyaggal. Fú
rási adatok szerint az eocén lényegesen na
gyobb területen  van meg csaknem összefüggő 
kiterjedésben, m int am ilyenre a felszíni kibú
vások alapján szám íthattunk. A hegységnek 
ezen É-i lejtőségén általában nagyobb kiterje
désű eocén' képződményeket találtunk, m int a 
hegység ÉK-i előterében a fiatal harmadidőszaki 
rétegek alatt, am i arra  vall, hogy a  miocént 
megelőző lepusztulás az előtérben nagyobi) 
m értékű volt. m int a lejtőségen. Az erózió ta 
rolta le a dolomitot és dachsteini mészkövet 
a karni márgáról, am elyet Fenyőfőtől É-ra, 
valam int N y-ra Szűcs és Ugod térségében nagy 
területen  m utattak  ki fúrásaink fiatal harm ad- 
időszaki képződmények alatt. A rra kell tehát 
következtetnünk, hogy a miocént megelőzően a 
térszíni viszonyok részben ellentétesek voltak 
a  maival: a jelenlegi medence egyes részein 
kiemelkedés, a hegylejtők helyén viszonylagos 
mélyedés terü lt el.

Fúrási kutatásaink a fenyőfő—bakony
szentlászlói bauxitterülettő l ÉK-re Veszprém-
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varsány és Réde, valam int K-re Bakonyszení- 
király és Bakonyoszlop környékére is k ite r
jeszkedtek, bauxitra eredm ény nélkül. Ebben 
a térségben a fúrások fiatal harm adidőszaki" és 
eocén képződmények a la tt nóri dolomitba és 
raeti daclisteini mészkőbe jutottak.'

K utatásaink fontos területe volt az a 
bauxitvonulat, am ely a K-i Bakonyból kiin
dulva ÉK felé a  móri mélyedésen keresztül a 
Vértes D-i részéig és előteréig, majd némi 
megszakítás után tovább ÉK felé a Gerecse 
D-i részén Nagyegyháza és Óbarok vidékéig 
követhető. A vonulat bakonyi szakaszán legje
lentősebb az iszkaszentgyörgyi bauxitterület. 
Itt a  régi telepek részletes megvizsgálásán kí
vül eredm ényünk a Bittó II. és III. telepek ki
mutatása, am elyek a  móri árok térségében fek
szenek DNy—ÉK csapásban, m integy 3 km 
hosszúságban és 0,1—0.5 km között változó 
szélességben, A fekvő felsőtriász dolomit, illet
ve a terület ÉK-i részén ladini diplopörás do
lomit, a közvetlen fedő többnyire alsó- és kö
zépsőeocén rétegsor, helyenként az eocén hiá
nyában miocén képződmények.

A két telet), amely tulajdonképpen össze
függ egymással és am elyet csak kutatástechni
kai és bányászati szempontból különítünk el, 
általában ÉK felé leit, de nem egyenletesen, 
m ert törések m entén történt mozgások néhol 
helyi viszonylagos kiemelkedéseket okoztak 
telepek felszín a la tti mélysége 15 és 3*00 m 
között változik, s az átlagos telepvastagság 4 -- 
6 m. Az érckészlet jelentős, de az érc többnyi
re sok kovasavat tartalm az, am inek következ
tében az átlagos minőség elég gyenge (ALÓ 
51,4, SiO-2 10,7%). Ásványtanílag böhmites- 
hidrargillites. A telepek a karsztvízszint alatt 
fekszenek, az iszkaszentgyörgyi bauxittelenek 
többségéhez hasonlóan, ezért a bányászati víz
védelem érdekében a terü leten  jelentős víz
földtani kutatásokat végeztünk.

A bauxitterü let a Bittó előfordulástól DK- 
re kis távolságon belül lehatárolódik azon a 
vonalon, ahol a  harmadidőszaki képződmények 
fekvőjében közvetlenül kampili márna lén fel, 
ÉNy felé viszont folvtatódik a m ár régebben 
ism ert rákhegyi területig.

Áz em lített bauxitvonulat csapását követ-, 
ve kutatásaink Magyaralmás és Csákbsrény 
környékén, s tovább ÉK felé a Vértes lábánál 
számos helyen kim utatták  a bauxit. jelenlétét 
a felsőtriász dolomit és az eocén között, de a 
telepek nem bizonyultak m űvelésre érdemes
nek. Terjedelmes kutatásokat végeztünk a  gán- 
ti bauxitterületen is. Ezek a ' kutatások jelen
tősen pontosították ugyan a bauxittelepülésre, 
mennyiségre és minőségre vonatkozó ismere
teket, de úi telepek kim utatására nem vezettek.

A fúrási adatok szerint a Vértes DK-i elő
terében, a Zámolyi-medence É-i perem én az 
eocén széles sávban m egtalálható a fiatal har

madidőszaki és pleisztocén képződmények alatt, 
míg a  medence belsejében nagy területeken 
hiányzik. Feltehető azonban, hogy a vértesal
jai eocénsáv a fiatalabb üledékek ala tt tovább
húzódik ÉK felé s talán megtalálható a bauxit- 
szinttel együtt azon a  területen  is. amely Csák- 
vár és Üibarok között terü l el, ahol a legújabb 
geoelektromos m érések szerint a triász fekvő 
viszonylag kis mélységben (100—300 m) vár
ható. Az em lített terü leten  az utóbbi időben 
fúrási m unkálatokat kezdtünk, de ezideig ered
m ények még nem  mutatkoztak.

Jelentős kutatásaink voltak Ű jbarok vidé
kén és attól É -ra Óbarok, Nagyegyháza, Mes- 
terberekpuszta és Ternyópuszta környékén, he
lyenként olyan területeken, ahol bauxittelepek 
jelenlétét a régi kutatások m ár megállapították. 
Az eredm ények elég kedvezőtlenek; a mester- 
bereki medencének az É-i, tornyópusztai része 
bauxitra meddő, a medence középső részén csak 
kis bauxitlencsék m utatkoztak jelentős mély
ségben. Ipari szempontból kism éretűek azok a 
felszíni, vagy kis mélységű telepek is. ame
lyek Nagyegyháza és Óbarok között találhatók. 
Az in situ bauxit itt is, m int Gánton és Isz- 
kaszentgyörgyön, az eocén és a felsőtriász kö
zött települ.

Sokirányú m unkát fordítottunk és fordí
tunk jelenleg is a bauxit ásvány-kőzettani, ve
gyi és technológiai vizsgálatára. Ezen a téren 
a legátfogóbb és legszervezettebb munka a 
bauxitkataszteri vizsgálatokban valósul meg. 
Ennek a vizsgálatsorozatnak célja az, hogy 
egységes .módszerekkel meghatározza a külön
böző lelőhelyekről és különböző teleprészek
ből származó bauxitfajták  ásványos és vegyi 
összetételét, valam int technológiai sajátosságait. 
A vizsgálatsorozathoz a m intákat úgy válasz
tották ki, hogy azok lehetőség szerint képvisel
jék az összes jellemző bauzitfajtát, különösen 
azokat, amelyek m ennyiségüknél és technoló
giai sajátosságaiknál fogva ipari értékesítés 
szempontjából számottevők. Az egységes vizs
gálati módszerek alkalmazásának rendeltetése 
az, hogy a  vizsgálati adatok lehetővé tegyék a 
közvetlen összehasonlítást.

A bauxitkataszteri m unkálatok 1955-ben 
kezdődtek és ezideig 200 m inta vizsgálatát vé
gezték el, a  következő módszerekkel:

1. vegyi elemzés 20 alkotórészre (ALO.i, 
SiÓ2, FeaOi, FeO, TiÓ2, izz. veszt., P2O5, V2O5, 
CaO, MgO, CrüOa, MnCh CO2, C, SO.i, GasOj, 
BeO, ZrO, F, Na20);

2. fajsúlymérés;
3. DTA. DTG és TG vizsgálat;
4. Röntgenanalitikai vizsgálat;
5. feltárási kísérletek (1,4, 1,6 és 1,8 mol- 

viszony niellett 180, 205, 225 és 245 C° hőmér
sékleten).
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A bauxitkataszteri vizsgálatokat a Fém
ipari Kutató Intézet végezte.

A földtani kutatóm unkát közvetlenül szol
gáló laboratórium i ásvány—kőzettani és vegyi 
vizsgálatokat a m últban különböző iparági vál
lalatok, vagy iparágon kívüli intézmények la
boratóriumai hajtották végre, míg legújabban 
a Bauxitkutató Vállalat saját földtani és vegyi 
laboratórium ot létesített, amely alkalmas a 
szükséges szedimentpetrográfiai, ásványoptikai, 
m ikroíaunisztikai, termikus ásványtani és ve
gyi vizsgálatok elvégzésére.

Űj lelőhelyek kim utatása és az érckészle
tek növelése tekintetében tehát kutatásaink fő
ként a  Bakonyban voltak eredm ényesek és 
megfeleltek a  várakozásnak. Eredményesek 
voltak továbbá olyan tekintetben, hogy nagyon 
sok értékes és hasznos földtani adatot szolgál
tattak, amelyek nagym értékben segítik elő 
egyes területek, földtani megismerését és teszik 
lehetővé a további feladatok kijelölését és a 
jövőbeli kutatóm unkálatók kialakítását.

3. További feladatok

K utatásaink nem záródtak le, m ert tovább
ra is fennáll új lelőhelyek feltárásának lehe
tősége és azonkívül számos tudományos és 
gyakorlati feladat vár megoldásra.

A további kutatóm unkálatok egyik legfon
tosabb feladatának tartjuk  az ország egész te 
rületére kiterjedő bauxitprognózis térképek 
pontosított, kibővített és az eddiginél részle
tesebb változatának elkészítését. A térképek
nek a m élyföldtani térképekhez kell csatlakoz- 
niok azonos m éretarányban, s ábrázolniuk kell 
a bauxitra rem ényteljes területek határait, a 
bauxittelepülés várható jellegét és a bauxit- 
szint várható felszínalatti mélységét. Ezek a 
prognózis-térképek segítik majd elő további 
felderítő kutatások megtervezését, a területi 
sorrendiség és a  koncentráció m értékének meg
választását, valam int a végrehajtás szakmai és 
műszaki feltételeinek megteremtését.

K utatásaink egyik igen fontos és rem ény- 
teljes területe továbbra is a  Bakony. Ered
ménnyel bíztató területként kezeljük a  hegy
ség azon Nv-i részét és közvetlen előterét, 
amely Herend, Németbánya és Bakonyfcoppány 
vonalától N y-ra esik, is amelyen számos bauxit- 
indikáció ismeretes Csehbánya, Bakonyjákó, 
Iharkút és Vörösjános-séd vidékéről. A te rü 
leten m ár történtek kutatások részben kőszén
re, részben bauxitra, ezideig kielégítő ered
mény nélkül. Az eddigi hézagos kutatások 
azonban végleges kiértékelést nem tesznek 
lehetővé, a terü let reménybeli és kutatásra ér
demes volta tehát továbbra is fennáll. A bauxit 
a felsőtriász—felsőkréta vagy a felsőtriász—fia
tal harmadidőszaki képződmények között vár

ható 50—600 m mélységben a felszín alatt. 
Csehbánya környékén jelenleg bauxitkutatás 
van folyamatban.

Hasonló feladat a  hegység azon É-i részé
nek és közvetlen előterének fúrási kutatása, 
amely Zirc és Bakonybél vonalától É-ra fek
szik. Itt van a  fenyőfői bauxitterület m űvelés
re érdemes telepekkel és azon kívül számos kis 
bauxitelőfordulás vagy indikáció Porva, Csesz
nek, Bakonyoszlop és Dudar vidékén. A bauxit 
a felsőtriász—eocén, vagy felsőtriász—fiatal
harmadidőszaki képződmények között, esetleg 
Dudar környékén a felsőtriász—alsókréta ha
táron is várható, igen változó vastagságú (10— 
400 m) fedő rétegsor alatt. Kutatások már ezen 
a területen is történtek bauxitra, de végleges 
kiértékelést nem hoztak.

További feladatként befejezésre vár az a 
kutató munka, am elyet a  Magas—Bakonyban 
a zirci szinklinórium  térségében végeztünk Pe- 
repuszta és G vertyánkút környékén. A terület 
DK-i részén Alsóperepuszta m ellett régóta is
meretes egy figyelemre érdemes és a háború 
alatt m űvelt bauxittelep a felsőtriász-alsókréta 
határon, változó vastagságú (250 m-ig) fedő 
üledéksor alatt. A telep jelentős kiterjedését 
már régebbi kutatásaink igazolták, anélkül 
azonban, hogy a telep és az érckészletek pon
tos méreteiről végleges adatokat szolgáltattak 
volna.

Van még hátra kutatóm unka a hegység 
D-i és K-i részén is, így különösen Nyírád 
környékén, valam int a Kabhegy térségében, il
letve az iszbaszentgyörgyi bauxitterület szom
szédságában Bakonykúti és Bodajk vidékén.

Nem ta rtju k  lezártnak a vértesi kutatáso
kat sem: m ár megkezdődtek fúrási m unkála
taink a hegység DK-i előterén Csákvártól ÉK- 
re, s tervezünk kutatásokat a Vértes É-i részén 
és előterén a felsőtriász-eocén és a felsőtriász- 
kréta kontaktus megvizsgálására. Ezeken kívül 
hosszabb távlatban elvégezzük majd minden 
olyan terü let bauxitföldtani m egkutatását, ahol 
a bauxitnyomok, a földtani település vagy a 
bauxitkutatások eddigi eredm ényei reményt 
nyújtanák bauxittelepek felderítésére (Gerecse 
Nézsa, Harsányi-hegy stb).

Természetesen nem tarthatjuk  kielégítőnek 
feladatként csupán a bauxitlelőhelyek helyze
tének, a telepek és az ércfcészletek méreteineK 
megállapítását, hanem törekednünk kell a kü
lönböző bauxitfajták és a bauxittal genetikai
lag rokon kőzetek ásványos összetételének meg
határozására és az ásványi alkotórészek telepen 
belüli arányának vizsgálatára is. Az ilyen mé
rések és vizsgálatok a m unka gyakorlati, a 
bauxit ipari hasznosíthatóságára vonatkozó ér
tékén túlm enően hozzásegíthetnek a bauxit ke
letkezésének és a bauxitban végbement utóla
gos fizikai—kémiai változások megismeréséhez. 
Az em lített vizsgálatok jelentős része elvégez
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hető a  Bauxitkutató Vállalat újonnan létesített 
laboratórium ában.

Fontos feladatnak ta rtju k  a bauxitkatasz- 
teri m unka folytatását és időszerű módosítását 
azzal a célkitűzéssel, hogy rövidesen történjék 
meg az átfogó kiértékelés és annak eredm é
nyeként a hazai bauxitfajták  összehasonlító 
technológiai jellemzése és osztályozása.

Tovább kell végeznünk hidrogeológiai ku 
tatásainkat, m ert bauxitbányászatunk mind na
gyobb m értékben kényszerül a vízveszélyes

szintek és telepek művelésére, am i csakis meg
felelő bányászati vízvédelem m ellett lehetséges. 
A megfelelő vízvédelem kialakításához viszont 
kellő hidrogeológiai adatok szükségesek.

A hosszú éveken át tartó  m unka ellenére 
tehát még további fontos feladatok várnak a 
bauxitkutatásra, am elyek jelentős eredm énye
ket hozhatnak mind gyakorlati, mind .tudom á
nyos vonatkozásban. Rem éljük és várjuk, hogy 
a kedvező eredm ények a  m últhoz hasonlóan a 
jövőben is megnyilvánulnak.

A mátraberéiiyí kutatás eredményei
Irta: Kéri János

M átraverebély Nógrád megyében, Salgó
tarjántól Délre a H atvan—Salgótarjáni m űút 
és vasútvonal m ellett fekszik. A szóbanforgó 
kutatási terü let a községet is m agában foglal
va, a község körül elterülő kiszélesedett Zagy
va-völgy. Földrajzilag a Cserhát hegység és a 
M átra hegység találkozásánál van. Mint ku ta
tási terület a Nógrádi Szénbányászati Tröszt
höz tartozik.

A terü let áttekintő térképvázlatát az 1. sz. 
ábrán  m uta tjuk  be, melyen egyben a  földtani 
képződményeket is feltüntettük.

A kutatási terü let szomszédságában két 
akna m űködik: Tiribes akna Keletről és Ká- 
nyás akna Északról. Mindkét bánya a (miocén) 
helvét em eletébe sorolható I. sz. barnakőszén
telepet műveli.

A környék geomorfológiáját fiatal hegy-

1 k F7h Bü=. fTRv
lobra

1. alluvium , 2. andezit és riolittufa (törtön), 3. piroxénandezit telér (törtön), 4. kőzetlisztes agyagmárga ((slir) 
((helvét), 5. kutatási terület határa, 6. fe lté te leze tt vetők.
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