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1935.

L Két iij liidopecteu-faj az erdélyi triászból. — Matematikai és

Természettudományi Értesít, 53. p. 498—504.

l/a l)ie álteste fossile Perle und Verletzung'sspureu au einem triadi-

sehen Megalodus. — Ibidem, p. 505—507.

2. Adatok a Lovcenipora kérdéséhez. — Ibidem, p. 488—495.

2 a Beitráge zr Loveeiiipora-Frage. —Ibidem, p. 496—497.

1936.

1. Födolomit és dachsteiumészkö faunák a Budai-hegységl)l. — i\Ia-

tematikai és Természettudományi Értesít, 54. p. 1006—1044.

l a Faunén aus dem Hauptdolouiit und Daehsteinkalk des Budaer
Gebirges. — Ibidem, p. 1045—1050.

1937.

1. A legrégibb fosszilis gyöngy és sérülésuyomok egy triaszkori !Me-

galodusou. — ^Matematikai és Természettudományi Értesít,

55. p. 1005—1017.

1 a üie álteste fossile Perle und Verletzungsspiiren au einem triadi-

seheu IMegalodus. — Ibidem, p. 1018—1023.

2. Triaszkorn faunák a Biliar-hegységbl. I. Gastropodák.

2/a íTriadische T aunen aus dem Bihar-Gebirge. 1. Gastropoden.
Geologica Hungariea, Series Palaeontologica, Faso. 13.

1939.

1. Gastropoda triadiea. Fossilium Catalogus.

A BEREGSZÁSZI ALUXIT.
Irta: Schréier Zoltán ár.

PER ALUXIT VOX BEREGSZÁSZ.
\’on: l)r. Z. Schréier.

A Beregszász vidéki alunit elfordulásról els ízben Jónás J.

I'ngerns IMineralreich lS20-ban meg.ielent értékes könyvének 201. és

325. oldalán találunk adatokat. Már felemlíti, hogy a Beregszász-

vidéki alunitos kzeteket malomkgyártásra és timsó készítésére

használják fel. Vele egyidejleg Z i p s e r A. a Leonhard’s ^linera-

logisehes Tasehenhueh für das Jahr 1820. (XIV. 2.) 590. oldalán is-

merteti röviden a muzsalyi alunitot és szintén megjegyzi, hogy ma-
lomk és timsóégetés céljaira használják fel. IMajd Ben dánt fran-

cia tudós írt róla 1822-ben Voyage en Hongrie cím mve III. kö-

tetének 450—455 oldalán. Részletesen ismerteti a Bsregszász-vidéki

alunitot, mint ásványt, annak kristályálakját és összes fizikai tu-

lajdonságait. 1837-ben J. Grimm Uebei' den Alaunstein von
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Beregszász címmel Leoiihard’ s und Bronn’-s Jalirl)uch lür ^linera-

logie usw. 1887. évfolyamának 554. oldalán szól a beregszászi alnnit-

rcl. 1854-ben pedig Brem J. A. Ueber den Alannstein von IMnzsai

címíí értekezésébí'ii foglalkozik a muzsalyi elfordnlással a \ er-

handlnngen nnd IMitteilnngen des siebenbürgisclien Vereines für

Natnrwissenschaften in Hermannstadt. Jahrg. \. 1854. 89. oldalán.

Brem felemlíti, hogy már 100 év óta (tehát kb. az 1750-es

évek óta) készítenek az alnnitos k(izetekb(5l malomkövet és 00 éiV

óta (tehát kb. 1794 óta) használják fel timsó gyártására. ^lint J o n a s

és Zipser, is felemlíti, hogy a timsógyártás céljaira kisel)b, lia-

sadozott darabokat és a malomkövek készítésén"! képzdött linlla-

dékot használják fel. Li'írja az alnnitot és annak felhasználását s

közli vegyi elemzését is.

Beregszász környékének földtani viszonyait els ízben F. v.

B i c h t li o f e n ismertette. (F. v. B i c h t b o f e n: Stndien ans den

nngarisch-—siebenbürgisclien Trachytgebirgen. Jabrbnch dér. k. k.

geologischen Beiclianstalt Wien, Bd. VI., 1800.) B i c li t h o f e n
részletesen leírta az alnnitelöfordnlásokat. Ismerteti a dereka-

szegi bányát, továbbá a Dlnzsaly és Bene környékén lév többi,

löbbé-kevésbbé alnnitosodott és kovásodott riolitokat feltáró fejté-

seket. Az alnnitosodott riolitot s az alnnit kzetét részletesen le-

írja és közli az alnnit képzdésére vonatkozó kitn megfigyel és

következtet kéiicsségre valló elméletét, amelyet ma is helytállónak

fogadhatniik el.

A beregszászi alnnitot azután 1803-l)an Szabó József is-

mertette röviden „Timsók és timsógyártás honunkban” cím, a mh.
Földtani Bársnlat jMnnkálatai II. kötetében, a 21. oldaltól kezdve
megjelent cikkében.

Szabó szeint a Beregszász-vidéki alnnitot kb. az 1800-as

évek táján kezdték elször fejteni és a timsógyártás céljaira fel-

használni. 18 5 3-ban Beregszász környékén öt gyár volt. amelyek
kezdetleges módon, a kiégetett alnnitból timsót állítottak el; neve-

zetesen: Podheringen, Kere])eszen, iNInzsalyon, Kovászón é*s Dtdán.
Az elfordulási viszonyokat illetleg megjegyzi, hogy az alnnit min-
denütt a trachytké])let tagjának mntatkozik (20. oldal). „A Bereg-
szász és IMvizsaly közti bányákben . . . a hegy fels része vahiságos
kaolinba megy át.” Felemlíti, hogy a timk hegyek egyikében, Be-
regszásznál „egy kvarcér van kiválva, amelyben aranyat kaptak.”
Szabó szerint sokáig kutattak az arany ntán, amit a tetemes vá-
jásek mutatnak, de eredménytelenül. Ez a kntatási hely valószín-
leg megegyezik azzal, amelyet Knlhay G y. dr. térképvázlatán
„Aranylynk” névvel jelez.

Elchthofen (i. m. 250. és 200. old.) és Hznlx] (id. m. 21. old.) sze-

rint Bercsényi kii'ályi tanácsos ismerte fel els ízben az aln-

nitnak timsógyártásra való alkalmazhatóságát. Szabó József 1883-

ban megjelent Geologiá-jának 272. oldalán részletesen ismerteti az
alnnitosodást, az alnnit kzetét és felsorolja elfordiiiásait, egyebek
közt a Beregszász-vidékit is. Azután ezt írja: „E kzet reánk nézve
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azért is nevezetes, hogy még a múlt század vége felé Deresényi
hazánkfia rjómába utazván, oda (t. i. Tolfa vidékére) kirándult,
hogy a tinisó készítését megtekintse s azt vette észre, hogy ahhoz
hasonló kzet van Magyarországon is Beregszász vidékén; házá-
éi kezvén meglionosította a timsógyártást.” Érdekes, hogy ezzel szem-
hen B ö e k h H n g 6 semmit sem ír tankönyvéhen az alnnitról.

K o n e k F r i g y e s : Egy magyar kálitrágya ('Természettudo-
mányi Közlöny XLTX. k. 743—748. old. 1917.) cím értekezésében
N e n (1 1 w i e li után felemlíti, hogy 1873-ban hazánkban még három
timsógyár mködött, amelyek 140.(100 mázsa alnnithól 7—8000 mázsa
timsót termeltek 55—66.000 forint értékben. Els izhen utal arra,
hogy az alnnitot egyéb célokra is ajánlatos volna felhasználni; mint
kálium mtrágya gyártására, timföld és kénsav elállítására.

Legnjahlian Knlhay G y. dr. közölt értékes adatokat a Be-
regszászi hegyek kzettani viszonyairól. (A Beregszászi hegység
ernjitív kzetei és azok elváltozásai. Üher die eruptive Gesteine des
Beregszászéi- Gehirges nnd ihre Zersetznng. Földtani Közlöny Bd.
LXVT. k. H. 7—9. füzet, 1936. 161. old. S. 196.)

A következ sorokban a beregszászi alnnitot nem ásványtani
és kzettani, hanem gyakorlati szempontból óhajtom röviden is-

mertetni.

A világháhoi'iá alatt, 1917 októberében a m. kir. Földtani Inté-

zet igazgatósága azt a rendeletet kaiita a m. kir. Pénzügyminiszté-
riumtól, hogy vizsgáltassa meg átnézetesen szakembereivel a Bereg-
szász vidékén ismert alnnitelfordnlást, hecsültesse meg annak vár-
ható mennyiséget és gyjttessen belle vegyi elemzés céljaira mintá-
kat. A rendelet alapján S z o n t á g h <T a m á s intézeti aligazgaté),

B a 1 1 e n e g g e r B ó b e r t m. kir. geológus és e sorok írója októ-

ber 25-én Beregszászra utaztunk, ott három napon át helyszíni föld-

tani vizsgálatot végeztünk és vegyi elemzés céljaira az alnnitelfor-
dnlásokhól átlagmintákat vettünk. Ezeket utóbb Balle negger
B ó 1) e r t megelemezte.

Bár a helyszíni földtani vizsgálatunk csak átnézetes volt a

rendelkezésünkre álló id rövidsége miatt és bár vizsgálataink óta

több, mint két évtized telt el, azok eredményei mégis értékesek le-

hetnek a jöv földtani felvételei és kutatásai szempontjából, fleg
azért, mert az alnnithól nagy számmal készültek vegyi elemzések.

E-7árt érdemesnek tartom eredményeink közzétételét még ma is. Ért-

het okok folytán eddig azokat nem közölhettük.

A Beregszász-vidéki ahinitelfordnlásokkal kapcsolatos vizsgá-

lataink eredményeit röviden a következkben foglalhatom össze;

T. Földtani visz o n y o k.

A Beregszászi hegység az Északkeleti Kárpátok bels ívében

végigln'izédó vulkáni képzdmémyeknek, a Vihorlát—Gutin vulkán-
sornak az Alföld felé leginkább kiugró tagja. A Beregszászi hegység
dombvidéke és alacsonv hegyvidéke fiatal harmadkori vulkáni k-
zetekbl, részben lávákból, részben vulkáni szórt anyagból, tufákból
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áll. A lávák, mint K u 1 li a y dr. kimutatta, plafjiohiászos riolitbnl

állanak, amelyek néha dácitos riolitba mennek át. A riolit és tufája

azonl)an csak alárendelten maradt meg eredeti kifejldésében.

A kzetek nagy része az igen ers vulkáni utóhatás, nevezete-

sen fleg szolfatára, részben funiarola és mofetta hatás következté-

ben igen ersen átalakult, nevezetesen részben alunifosodotf, rész-

ben kaoUnosodotf, részben elkovásodott. A Kárpátok gyrjén belül

lév vulkáni sorok területén kétségkívül itten találjuk a vulkáni

utóhatások legszebb példáinak egyikét.

Beregvégardótól K-re, az Ardó-begyen és a Csepki-begy’en,

továbbá Beregszásztól ÉK-re, a Nagy Sárok-begyen és a Hosszú-he-

gyen rloUt szerepel, néha ])erlites kifejldésl)en (1. Ricbtbofen
és Kulhay idézett munkáit). Ezeken a kzetátalakulás csak cse-

kély mérv. Ugyancsak csekély átalakulást észlelhetünk a Bereg-

.szásztól DT)K-re lév Kis-begy és Aranyos-begy lüolitjain, valamint

a Mnzsalytól DK-re lév Hajós-hegy riolitjain is (1. Kulbaynál).

Ellenben a Beregi Nagy-begy kzete, DK-felé, Mnzsaly és Bene
község tájáig a pneumatolytikus hatás következtéiben ers átalaku-

lást szenvedett. Itt a riolit belyenkint alunitosodott, másutt kaolinná

vált, ismát másutt elkvarcosodott, illetve likacsos, n. n. „malomk-
kvarcit”-tá alakult át. Tovább DK-felé Kovászó és Bene mellett

vannak még elkaolinosodott részletek.

Ehelyütt csak az alunitosodott riolittal és tufával, iVetve a

kzetszerüen kifejldött aluniital foíjlatkozom .

Az- eredeti vulkáni kzet kétségkívül a riolit és riolittnfa volt,

illetve lehetett, amire Kulhay dr. kzettani vizsgálatai is utalnak.

A riolitnak egy része, fleg a földpátja, a viilkáni utóhatás, neve-

zetesen az elször fluor.savat, majd kénessavat és kénbidrogént fel-

bcziá szolf">tárák következtében többé-kevcsbbé alnnittá, alakult át. Az
eredeti riolitos kzetnek néha több, néha kevesebb része maradt mag.
Az alunitos kzet, illetve alunit, fehér, szürkésfebér, néha gyengén
rózsaszínes, vagy enyhén sárgás kzet. Tölbhnyire szemcsés, tömött,

gyakran több-kevesebb likacsot és odort találunk benne. A likacsok

falait apró, fényes alunit romboeder kristályok vonják be. Félesé-

geiket Jónás, Z i p s e r, B e u d a n t, B r e m, B i c b t b o f e n és

Szab ó részletesen ismertették.

Az alunit elfordulást, mint említettem, Beregszásztól DK-re,
a Beregi Nagy-begyen és ennek környékén találjuk meg. A valóságos
alnnitkzet kibukkanásai a külszínen a következ helyeken vannak:
a Beregi Nagy-begy K-i oldalán lév derekaszegi bányában, a Nagy-
hegy északi folytatásába es Virág-begyen s a Nagy-begytl DNY-ra
lév régi Szai‘vas-l)ányák táján. Lássidv ezeket az elfordulásokat
egyenkint.

1. A derekaszegi bánya. A derekaszegi bányában az ahinitos

kzetet régebben malomkökészítés, majd timsógyártás céljaira fej-

tették. A kzetet a bányandvar fenekéig, kb. 20—25 m szélességben

jórészt kibányászták. Az alnnitot 1917-ben kb. 200 m bosszú, DK

—

ENY-i irányii, majdnem merleges sziklafal tárta fel. A meredek,
kb. 20^—25 m magas fal alsó részén az alunitot, fels részén a fehér
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kaolint látjuk. A fal l)K-i részén az alnnitot kisebb magasságig,

ÉXY-felé nagyobb vastagságban tárták fel (1. az 1. sz. ábrát).

Az alnnitfal magasságát átlagban esak 10 m-re becsültük. A
régi külfejté'S déli i’észén, lOli-lien azt láttuk, bog^ az alunit elég

meredeken, DNY-felé a kaolin alá húzódik. A külfejtés északibb ré-

szén egy meglehetsen magasan telepített, NY-felé irányuló tarót

1. szánul ábra. A Derekaszegi bánya egy részének vázlatos boszszelvá-

nye. 1. Alnnit. 2. Felzites-kvarcos kzet. 3. Kaolin. 4. Podzolos-agyagos

feltalaj. A számokkal jelzett körök a vegyi elemzésre szolgáló minták
vételének helyeit jelzik.

2. számú ábra. llarántszelvények a Derekaszegi bányán keresztül. 1.

Alnnit. 2. Kaolin. 3. Podzolos, agyagos feltalaj.

láttunk, amely 48 m hosszúságii volt. Az elején csekély vastagság-

ban alnnitot harántolt, hátsóbb része azonban kaolinban haladt.

Úgy látszik, az alnnit és a kaolin meglehetsen meredek DK—ÉNY-i
határ mentén érintkeznek, amint ezt a 2. sz. vázlat feltnteti.

A külfejtéstl DKY-felé tehát az alunit csak kis darabon van
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meg, utána a kaolin következik. A bánya fölött lév domboldalban
bidrokvarcit darabokat találtunk. Egyelre tehát el nem döntött

kérdés, hogy a kaolin XY-felé meddig tart s az alunit hol lép fel

ú.iból ebhen az irányban. Ezt a kérdést Crálius fi'irásokkal kellene

eldönteni. Az alunit kétségtelenül lefelé is folytatódik, de egyelre
nem tudjuk, milyen mélyre. IMegjegyzend, hogy egy-két helyen, az

alunit alsó részében helyenkint kisebb felzites és elkovásodott rész-

leteket is megfigyelhettünk, (1. az 1. sz,. ábrán), amely lefelé foly-

tatódhatik és esetleg nagyobb kiterjedés is lehet. Valószín, hogy
ÉÉNY-ra, a felszín podzolos és részlten humuszos-agyagos takarója

alatt az alunit megszakítás nélkül tovább folytatódik az alantabb

említend Virág-hegy alunitszikla ki1)ukkanásaiban.

A derekaszegi alunitsziklafalban feltárt kzet minsége nem
egyforma; ezt a hely.színen is jól láthatjuk. Egyes részletek kemé-
nyebbeknek, kovásodottabbaknak mutatkoznak. A vegyi elemzés tel-

jesen meggyz errl. Abból a célból, hogy az alunit minségérl
pontos tájékozódást nyerhessünk, az alunitsziklafalból számos hely-

rl átlagmintákat vettünk. B a 1 1 e n e g g e r Ró b e r t-nek alább kö-

zölt vegyi elemzéseibl kitnik, hogy a derekaszegi bányában fel-

tárt alunitnak a kovasav tartalma nagyon változó. A minimum
20.4%, a maximum 54.0%; középértéke 39.3 %. Három helyen ková-

sodottabb részlet vau, amelyeknek a kovasavtartalma átlag 80 %,
nevezetesen a 15., 21. és 22. szánni mintavételek táján (1. az 1. sz.

álirát).

2. A Vlrág-hegij ahinUszikhu. A derekaszegi bányától ÉNY-ra,
a Virág-hegy déli részén, egy sziklás gerinc húzódik végig, amelv
jó minségnek látszó alunitl)ól áll. Az alunitsziklák kb. 200 m t.

sz. f. magasságban kezddnek, a Stern-féle kutatás fölött s kb. ,320 m
t. sz. f. magasságig, kb. 300 m hossziiságbaii nyomozhatók. A Stern-

féle kutatástól a legmagasabban kibukkanó alunitszikláig aneroid-

dal 58 m magasságkülönbséget mértünk. iMeg kell itt jegyeznem,
hogy az 1917-ben létesített néhány méter hosszú, széles és magas
Stern-féle kutatás tulajdonképen semmit se tárt fel és semmiféle
irányban sem tájékoztatott, miután a kis kivájt gödörbl csakis egy,

a magasabb sziklafalról egykor levált és ide legurult alunitszikla-

darabot fejtett ki a vállalkozó.

A sziklákban jelentkez részlet legalábl) ,50 m szélesre becsül-

het, de kétségtelen, hogy a felszín podzolos, vagy Immuszos és k-
zettörmelékes agyagtakarója alatt ÉK-re, l)K-re és DNY-ra is to-

vább terjed egy darabig, úgyhogy teljes szélességét 100 m-nek te-

kinthetjük. Az bizonyosnak látszik, — mint már föntebb említettem
— hogy a derekaszegi alunitelfordulással összefügg. Valószín,
hogy dél felé a Szarvasbányák kzetével is összefügg a külszín alatt;

ez azonban külszíni kibukkanások hiányában fúrásokkal volna meg-
állapítandó (1. a 3. számú ábrát).

3. A Szarv.asbániják ál fal feltárt részlet. A Beregi Nagy-hegy
DNA^-i oldalán vannak az Alsó és Fels Szarvasbányák. Az Alsó
Szarvasbánya által feltárt sziklafal hossza kb. 30 m, magassága 15

—

20 m; kzete jó minség alunit. Közel É—D-i (24.5—105®) és közel
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—NY-i (105—285®) irányú hasadékok járják át, amelyek közel me-
rlegesek. Az egyik, 2 deciméteres hasadékbau kaolinos, telérszerü

kitöltést figyeltünk meg. Más, kb. 3 em-es basadékokban pedig vö-

rös agyag kitöltést láttunk. Az alunit a bánya alsó részében nagyobb
likacsokat tartalmaz; feljebb aprólikacsos és szép febér .szín, leg-

felül egészen aprószem és cnkorszövet. A Itánya legfels részén

már elkovásodott részlet látható. A bánya keleti oldalán már kissé

vörbenyessé válik az alunit és kissé porhanyó is. Üregeiben elég

nagy számban találtunk színtelen barit (wolnyn) kristályokat.

3. szá))u’i ábra. A Beregi Xagyhegy alnnitelfordnlásainak térképváz-

lata, 1:20.0(10 méretben. 1. Megállapított, 2. Lehetséges alunitkészlet.

Az Alsó Szarvasbánya fölött következik a hegyoldalon a Fels
Szarvasbánya, Az alsó bánya fenekétl a fels bánya tetejéig ane-

roiddal 50 ni magasságkülönbséget mértünk. A Fels Szarvasbánya

is jó minség alunitot tár fel, de tle NY-ra már elkovásodott tö-

meg bukkan a külszínre. Az alnnitosodott rész ÉÉK-felé (kb. 200®

—

20®) húzódik. A bánya fels részében barit kristályokat is találtunk..
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Az Alsó Szarvasbányából kijövet, NY-felé, az i'it mentén lát-

hatók még alnnitsziklák; alantabb, a bánya alatt is több régi fejtés

nyoma látszik, amelyeket a fák és bokrok már egészen benttek.
Ttt is alnnitos kzeteket látnnk. Az Alsó Szarvasbánya alatt tehát

az alnnitos vonalat DNY-felé egy darabig még kétségkívül folyta-

tódik.

Ballenegger az Alsó Szarvasbányában hét kzetmintát
gyjtött, 5—5 m távolságban. Ballenegger szerint itt a kzet
kovasavtartalma meglehetsen egyenletesen oszlik meg. A kovasav-
tartalom középértéke 31.8 %.

^Megnéztük továbbá a Mnzsalytól É-ra lév régi „timsóbányát”
is. Az alunit könnyebben hozzáférhet részét itt már kifejtették. A
fejtésnreg alján 1917-ben egy tavacska volt. Ennek XY-i oldalán

kevés alnnitot észleltünk. Ebben vékony, kb. 1 cm-es hematit telér-

két is megfigyeltünk, de a fejtés alján elszórtan 4—5 cm vastag da-

ral)okat is találtunk. Az egykori fejtés oldalain többnyire esnszam-
lott pleisztocénkori sárga agyagot észleltünk.

A Beregi Nagy-hegy déli oldalain tid) helyütt hidrokvarcitot

találtunk a külszínen. A Kuklyal)ányák kissé alnnitos malomk-
kvarcitot tártak fel. Ezeket szintén futólag megvizsgáltxdv.

IT. A beregszászi alunit gyakorlati s z e m p o n 1 1) ó 1.

Összefofjlalra a fentieket, az alunitelfordulásra vonatkozólag
a következket állai)íthatjuk meg;

A Beregi Nagy-hegynek és környékének egy részét alunit építi

fel. Ezenkívül kaolin és hidrokvarcit szerepel. Az alnnitos területen

is vannak jobban elkovásodott részletek.

Az alnnitos terület hasznosítható kzetmennyiségének felbe-

csülésénél a valóságosan észlelt kzetkibukkanások és feltárások

nyújtotta adatokból kell kiindulnunk. Ezek a következk;
1. A Derekaszegl hánya alunitjának hosszát 150 m-re, átlagos

szélességét 30 m-re és a vastagságát, a külszín alatt várható tömeg-
gel együtt csak 20 m-nek véve, 90.000 m^ jelenlétét tételezhetjük fel.

Az alunit fajsúlyát 2. 6-nak véve, ez 234.000 tonna si'dyii alnnitot

jelentene.

2. A Virág-hegynek sziklákban kibukkanó alunitjának hosszát

300 m-nek, átlagos szélességét 100 m-nek és átlagos vastagságát 40

m-nek véve, 1,200.000 mk illetve 2.6 tömöttséget számításba véve,

3.120.000 tonna siilyú alunit jelenlétét tételezhetjük itt fel.

3. A Szarvasbányák táján lév alunit hosszát 200 m-nek, átla-

gos szélességét 50 m-nek és átlagos vastagságát 50 m-nek véve,

500.000 m\ vagyis 2.6 tömöttséget számításba véve, 1,300.000 tonna
siilyú alunit jelenlétét tételezhetjük fel.

Összesen 4,6,54.000 tonna alunitról lehet szó az említett három
elfordulási helyen együttesen. Le kell azonban ebbl a mennyiség-
bl még vonnunk annak egynegyedét, az elmeddsülö, elkovásodott,

lefejtésre nem érdemes kzettömegre, valamint a fejtés közben el-

vesz mennyiségre. — Maradna az egynegyedrész levonása után
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3,490.500 fonna lefejthet anyag, amelynek jelenlétére meglehetsen
biztosan számíthatunk.

Eredetileg a három elfordiilás között lév teidileten is számí-

tásba vettük az ahmit jelenlétét. A szükséges levonás után az egész

terület ahmit mennyiségét ilymódon 8,667.000 tonnára becsültük.

IMivel az említett közbees területeken alunit kihnkkanások nincse-

nek, annak a külszín takarója alatt való jelenlétét biztosan számí-

tásba nem vehetjük, tehát az utóbb említett mennyiségbecslési adatot

csak feltételesnek tekinthetjük.

Ezenkívül még Beuétl ÉNy-ra, a Csillagos-begy D-i részén,

az országiit közelében lév Katz-féle bánya tár fel ersen alimitoso-

dott riolitot, továbl)á a Mnzsalytól É-ra lév régi „timsóbánya”
környékén, valamint a „timsóbánya” és a beregi Nagy-begy között

lév területen és Bene felé is elfordulhat még fejtésre érdemes
mennyiség alunit, amely a fenti mennyiséget még tetemesen sza-

poríthatja, de amelyeket itt nem vettem számításba. Fel kell említe-

nem, hogy az irodalmi adatok szerint a közelben lév dédai és bégá-

nyi hegyekben stb. is elfordulnak alnnitos kzetek s valószín,
hogy xijabb, i’észletes vizsgálatok a kissé távolibb begyekben is ki-

mutatnak majd hasonló kzeteket.

IMindezeknek a pontos megállapítása céljából iij, részletes, fel-

mérésekkel egybekapcsolt földtani felvétel szükséges a Beregszászi

begyekben. Ezeket a földtani vizsgálatokat a velk párhuzamosan
megindítandó Cralins fxirásoknak és kutató tárók hajtásának kellene

kísérnie. Ezeknek a munkálatoknak befejeztével világosan fogjuk

látni, hogy mekkora a rendelkezésünkre álló alunitmennyiség.

A fent említett, eddig biztosan megállapított 3,490.500 tonna
is olyan nagy mennyiség, hogy az tekintélyesebb ipari üzemet bosz-

szxi idn át képes volna ellátixi nyersanyaggal. Ha évi 70.000 tonixa

lefejtését és felhasználását venixk számításba, akkor a feixti ixxeixy-

nyiség kb. 50 évre volna elegend. Itt ixiellékesen feleixilítem azt,

hogy Breixx szerint 1854 táján, az akkori elég kezdetleges eszközök-

kel évente 160.000 mázsa timkövet fejtettek és használtak fel. Ma az

évi 70.000 toixna tiixxk kifejtése egyáltalában nem ütközixék nehéz-

ségbe. Ebhez járul az elfordxxlások elxxyös fekvése is. Miixdeixek-

cltt egészen közel fekszeixek a bátyxx—királyházai vasxxti fvonalhoz.
A Szarvasbáixyábéxl 2 km-es sodronykötélpályával, a vasxxti vonal
legközelebb fekv ])ontjához; a Nagymxxzsaly-ixagyborzsovai vasxxti

álloxTxásboz pedig akár a Szarvasbáixyáklxól, akár a Herekaszegi bá-

nyából 3.5 km-es sodroixykötélpályával lehetne a kitermelt anyagot
leszállítani.

Fontos továbbá, hogy az alnixit ixiindenütt külszinileg, k-
bányaszerleg, tehát olcsón fejthet.

Hosszabb idix át iNagybocskóra (Máramaros m.) szállították

a beregszászi alxxnitot, a „Klotild Els Magyar Vegyipari R. T.”

üzexixe i’észére. Knek Frigyes volt az els, aki utalt arra, hogy
eddigi felhaszixálási módokoix kívül egyéb célokra is ajánlatos volna
ídkalmazni az alnnitot. Javasolja, hogy elssorban kálixxm mtrágya



A beregszászi alunit 19

gyártására, továbbá timföld és kénsav elállítására haszruilják fel

az alunitot.

A Szarvasy Imre megyetemi tanár által kidolgozott el.iái’s

alapján 1917-ben a m. kir. Pénzügy- és cs. k. Hadügyminisztériu-

mok a pozsonyi Nobel dynamitgyárban alunit feldolgoztatási kísér-

leteket végeztettek. Ezek szerint a beregszászi alunit timföldre,

káliumszulfátra és ammoniumszulfátra eredményesen feldolgozható.

Kétségtelen tehát, hogy az aluminiumgyártás, valamint a m-
trágyagyártás céljaira a beregszászi alunitban igen jó anyag áll

rendelkezésünkre, amelynek mielbbi felhasználása országunk ipa-

rának és mezgazdaságának egyaránt érdeke.

]\lint már föntebb említettem, az alunittal ehelyütt nem mint
ásvánnyal, hanem mint kzettel, gyakorlati szempontból foglalko-

zom. A ditrigonális skalenoéderes kristályalakú alunitásvány vegyi

elemzésében, amelyet a mineralógiákban találunk, Na^O és SiO,

nem szerepel. A Beregszász vidékén kzetalakban elforduló alunit

mindig tartalmaz kevés Na^O-t és több-kevesebb SiO.-t, stb. Gyakor-
latilag csak az az alunit basználbató fel, amely 45 %-nál több kova-

savat nem tartalmaz.

IMég utalnom kell itt arra, hogy liaUenegf/er líóbert-nek alább

közölt vegyi elemzései alapján a Derekaszegi bánya feltárt anya-
gának átlagos kovasavtartalma 39.5 %, az Alsó-Szarvasbánya anya-

gáé pedig 28.1 %. A két elfordulás anyagát egyesítve középértékül

33.8 %-ot kapunk és szerinte ez az érték megközelítleg a Beregi
Nagy-begy alunitjának átlagos kovasavtartalmát is kifejezi. Tehát
timföld cs káliumszulfát gyártása szempontjából a minsége igen jó.

Az alábbiakban következnek BnlJenegger Ixóberf-nok a bereg-

szászi alunitokon végzett vegyi vizsgálatainak eredményei és azok-

hoz fzött megjegyzései, továbbá Emszt Káhnánnií, az egykori es.

és k. Hadügy- és a m. kir. Pénzügyminisztérium részére végzett

vegyi elemzései.

III. Ballenegger Bábért és Emszt Kálmán vegyi elemzései.

Byllencgger Róbert a Derekaszegi bányában és az Alsó
Szarvasbányában összesen 31 mintát gyjtött. A mintavétel, ameny-
nyire a terepviszonyok megengedték, 5—5 méterenkint történt. A
gyjtött mintáknak meghatározta a kovasavtartalmát. Az elemzé-
sek eredményei az I. és TI. számú táblázatban következnek. A táb-

lázatokból kitnik; 1. hogy a Derekaszegi bémyéí-hnw a kzet kova-
sav tartalma nagyon változó; a minimum 29.4 %, a maximum
54.6 %, középértéke 39.3 %. A Derekaszegi l)ányában nyolcszor for-

dul el alacsony kovasavtaidalom, ligymint; a 3. számú mintavétel

tálján, ahol 20.4 % SiO,, az 5. sz. táján, ahol 29.7 %, a 7. sz. táján,

ahol 23.1%, a 14. sz. táján, ahol 33.3 %, a 18. sz. táján, ahol 37.1 %,
a 20. sz. táján, ahol 27.3 % s a 24. sz. táján, ahol 36.6 % SiOo for-

dul el.
ICét-két ilyen ersen elalunitosodott hely között a kzet kova-

savtartalma ai'ánylag magas érték, 40 és 55 % közt ingado-



20 Sehréter Zoltán

zik. A bánya négy helyén vastagabb, kovasavban chisabb részlet is

látható az alunitban; itgymint a 75—95 méter közt mintegy 20 mé-
ter vastagságban, 125—140 m közt mintegy 10 méter vastagságban,
140—160 m közt mintegy 20 m vastagságban és 170—220 m közt

mintegy 50 m vastagságban.
Ennek a kovás kzetnek a kovasavtartalma átlag 80 % (15.,

21. és 22. sz. minták.).

2. Az Alsó Szarvasbányában hét mintát gyjtött, szintén 5'

—

5 m távolságban. Itt a kzet kovasavtartalma meglehetsen egyen-
letesen oszlik meg; a 30. számú mintától eltekintve, a kovasavtarta-
lom minimnma 25.6%, maximuma 37.2%, középértéke 31.8%. A 30.

számú minta majdnem tiszta alunit, kovasavtartalma mindössze
3.9 %.

Ezenkí\’l még a Stern-féle kutatásból is vett mintát; ez szür-

késfehérszín alunit volt, 58.6 % kovasavtartalommal.

A vizsgálat eredményébl az tnik ki, hogy arra a kérdésre,

hogy a Beregi Xagy-hegyen milyen mennyiség olyan ahmit volna

kitermelhet, amelynek kovasavtartalma 35 %, illetve 45 % körül

van, pontos feleletet adni nem lehet, mert a kzet nem homogén,
kovasavtartalma nagy ingadozásoknak van alávetve. Pontosan csak

az állapítható meg, hogy a Derekaszegi bánya feltárt anyagának
átlagos kovasavtartalma 39.5 %, az Alsó Szarvasbánya anyagáé pe-

dig 28.1 %. A két elfordulás anyagát egyesítve középértékül 33 8

%-ot kapunk és Valószínleg ez az érték megközelítleg a Beregi

Xagy-hegy alunitjának átlagos kovasavtartalmát is kifejezi.

Annak megállapítása céljából, hogy a Beregi X’agy-hegy alu-

nitjának mekkora az átlagos SiO,, K,0. SO,, AbOj és Fe^Og tar-

talma, Ballenegger a gyjtött próbákból átlagot készített. A Dereka-

szegi bánya átlagmintájában 21 minta szerepel, az Alsó Szarvas-

bányai átlagban pedig, a bánya kisebb méreteinek megfelelleg, 7

minta.

Az elemzés eredménye a következ:

Derekaszegi hánya Alsó Szarvashánya

átlaga: átlaga

SiO„ 39..50 % 28.08 %
AlÁ 2:?.53 „ 27.67 „

Fe.Og 0.06 „ 0.27 „

TiO, 0.08 „ 0.08 ,.

CaO 0.10 „ 0.38 „

BaO 0.14 ., 0.22 „

Xa.,0 0.63 „ 0.61 „

K.,Ö 5.69 „ (.30 „

SÓ, 22.86 „ 26.72 „

HO, 7.41 „ 8.67 „

Összesen : 100.00 ,, 100.00 ,

Ha a két elemzés adatainak középértékét vesszük, akkor olyan
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értékeket kapunk, amelyek az egész Beregi Nagyhegy ahmitelofor-

dulásának valószín középértékeit adják meg (28 próba átlaga).

Az alábbi táblázat ezeket az értékeket tartalmazza, kiegészítve

az SOg-ra vonatkoztatott molekuláris viszonyszámokkal. A harma-
dik rovatban az alunit tbeoretikus molekuláris összetétele foglal-

tatik összehasonlítás kedvéért:

A Beregi iNagyhegy alunitelöfordulásának valószín átlagos

összetétele, a lényegtelen alkatrészek elhagyásával:

% •

Molekuláris Az alunit tbeoretikus

viszonyszámok összetétele:

SiO, 33.8

Al,Óg 25.6 3.3 3

Fe,03 0.16

Na.,0 0.6 ; 1 1

K,,Ö 6.5 )

SÓ3 24.8 4 4

H3O 8.0 5.7 6

9Í).5

A fenti adatokból kitnik, hogy ha az alunitban foglalt kova-

savtól eltekintünk, a kzet összetétele majdnem azonos az alunit

elméleti összetételével; némi aluminium fölösleg mutatkozik, amely
valószínleg kovasavhoz van kötve. A kálium egy részét, mint-

egy nátrium helyettesíti.

Az elemzések alajiján a Beregi Nagy-begy alunit elfordulá-

sának átlagos összetételét úgy foghatjuk fel, hogy a kzet 6(1 %-a,

vagyis ^/g-a tiszta alunit, 34 %-a, vagyis ^/g-a kvarc. A Beregi Nagy-
hegy alunit elfordulásainak vegyi összetétele tehát a timföld és

káliumszulfát gyártása szempontjából igen kedveznek mondható.

I. Táblázat.

A Derekaszegl hányában gyájtötf alunit }i>inták kovasavítfitalnia:

Folyó

szám.

1 .

2 .

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

A bánya déli

végétl számi- A kzet leírása

tott távolság

Kovasav-
tartalom

SiO. %

0 m
5 „

10 „

15 „

20 „

25

30

99

99

35

40

45

Szürkésfehér 46.9

S/ürkésfehér, vörhenyes foltokkal 42.0

Fehér 20.4

Fehér, rózsás árnyalattal 43.3

Fehér, rózsaszín foltokkal 29.7

Szürkésfehér, apró kvarekristályokkal 43.7

Fehér, rózsaszín folt., kvarc krist.-kal 23.1

Fehér, rózsaszín foltokkal 38.3

Szürkésfehér 47.1

39.4
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Folyó A bánya déli Kovasav-
szám végétl számi- A kzet leírása. tartalom

tott távolság. Si02%

11. 50 ni Szürkésfehér rózsaszín foltokkal 46.3

12. 55 „ Fehér, rozsdás foltk., elszórtan kv. krist.-kal 42.5

13. 60 „ 99 •> 53.7

14. 65 99 99 99 99 33.3

15. 80 „ Szürke kovás kzet 81.2*

16. 95 „ Szürkésfehér, rózsaszín foltokkal 55.0

17. 120 „ Szürkésfehér 40.0

18. 125 „ 99 37.1

19. 140 „ „ 24.6

20. 165 „ „ rózsaszín foltokkal 27.3

21. 190 „ Fehér kovás kzet 77.9*

22. 220 „ 99 99 99 7b.H*

23. 225 „ Fehér 54.6

24. 235 „ Szürkésfeh. rózsasz. folt., elszórtan kvc.-cal 36.6

Átlag, a 15, 21. és 22. sz. minta nélkül: 39.5

II. Táblázat.

Az Alsó Szprvashányáhan grjiijtött alnnitminták kovasav tartalma.

Folyó-

száin.

A bánya
Ny-i végé-
tl számí-
tott távol

Ság

A kzet leírása Kovasav-
tartalom

SiO, %

25. 0 m Rózsaszín, vörhenyes foltokkal 32.8

26. 5 „ Fehér, rózsaszín foltokkal és erekkel 33.2

27. 10 „ 99 *9 99 99 37.2

28. 15 „ 99 99 99 99 32.3

29. 20 „ 3.9

30. 25 „ •9 99 99 30.0

31. 30 „ 99 99 99 99 25.6

Átlasí: 28.1

A beregszászi alnnitról ezenkívül Emszt Kálmán dr. kísérlet-

ügyi igazgató iirnak vannak értékes vegyi vizsgálatai.

1917 júlinsában P<ipp Simon dr. geológus és Kropác fhad-
nagy a es. és kir. Hadügy- és a m. kir. Pénzügyminisztérium együt-

tes rendeletére szintén gyjtöttek a Beregszászi hegység több helyé-

rl az alunitból átlagmintákat. Ezeket az említett minisztériumok

rendeletére Emszt Kálmán elemezte meg vegyileg. Az átlagminla

vételek helyei a következk: I. Bériétl ÉNy-ro, a Csillaghegy déli

lábánál lév Katz-féle kbányából, a feltárás alsó részébl; átlag-

Az átlagban nem szerepel.
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minta 5 m-kint véve. A feltárás végétl 5 m hosszban ersen kaoli-

nosodott részlet van, amelybl mintát nem vettek.

II. A Derekoszegi kbánya. A kaolinosodott és elkovásodott

részletekbl nem vettek mintát; az átlagminták vétele egyébként

10 m-kint történt.

III. Tájékoztató minták a Derekaszegi bányában kb. Ny. felé

hajtott kutató táró egész hosszából.

IV. Átlagminta az Alsó Szarvasbányából ,
m-kint véve.

V. Tájékoztató minta a Fels Szar vysbányálban szálban állá

alunitkzetböl.

VI. A Stern-féle kutatáisbéA, a Virágbegy Ny-i részérl.

A vegyi elemzések a következk;

I. II. III. IV. V. VI.

SiO„ = 61.1Í); 37.77; GC 30.10 44.47 49.00

TiO, == 0.07; 0.08; 0.06; 0.09 0.11 0.06

Fe,Ö, =: 0.30; 0.22; 0.26; 0.53 0.56 0.21

A1„0, = 16.19; 24.36; 29.01; 27.29 21.62 21.08

Cab -b MgO = Nyom. Nyom. Nyom. Nyom N.vom Nyom.
BaO == 0.12; 0.18; 0.11; 0.22 0.14 0.15

K.,0 = 3.95; 5.98; 0.42; 6.82 5.90 5.65

Na,0 = 0.22; 0.;52; 0.05; 0.32 0.28 0.31

SO3 15.68; 2,5.83; 3.17; 27.82 21.51 20.43

11.,0 a külöiibözet-

bl számítva = 2.28; 5.06; 7.97; 6.81; 5.41; 3.11

Összesen: 109.00; 100.00; 100.00; 100.00; 100.00; 100.00

A fent felsorolt mintákat a wieni megyetem vegyészeti tan-

széken is megelemezték és ugyanazokat az eredményeket nyerték,

mint Eniszt Kálmán.
#

Üher den Ahinit aus dér ümgebung von Beregszász bericbte-

ten das erste Mai J. Jónás und A. Z i i) s e r im Jabre 1820. Bieses
Alunitvorkommen wurde naebher erwahnt im Jabre 1822 B e u -

dánt, 1837 J. Grimm, 1854 J. A. Brem und 1863 J. v. Szabó.
Die geologischen Verbaltnisse dér ümgebung von Beregszász wur-
den im Jabre 1858 von F. v. Bichthofen studiert und beschrie-
ben. Unlángst, im Jabre 1936 veröffentlicbto Gy. Kulbay petro-
graphische Angaben aus dér Gegend von Beregszász. Xábers An-
gaben, wie Titel und Dátum über die Arbeiten dieser Verfassern
sind im ungarischen Text angefübrt.

Das Beregszászéi- Gebirge ist ein Glied dér Vihorlát—Gutin
Vulkanreibe im inneren Bogén dér Nordöstlieben Kárpátén, das
gégén die Grosse Ungarische Tiefebene zu am meisten bervorspringt.
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Die niedrifíere Berglandschaft des Beregszászéi* Gebirges wird von
tertiáreii vulkaniselieu Gesteinen, u. z\v. sowolil von Laven wie auch
von loekeren vulkanischen Gesteinen, Tuffen, aufgeliaut. Die Laven
bestehen — wie darauf bereits von v. R i c h t b o f e n und K u 1 h a y
liingewiesen Avurde — aus Plagioklas-Rhyolitli. Das Gestein geht
manchmal in Dazit-Rhyolith über und weist stellenweise eine perlit-

artige Ausbildung auf.

D(‘r grösste Teil dér Gesteine war starken postvulkanischen
Wirkungen, u. zw. hauptsáchlich denen von Solfataren, aiier auch
von P'imiarolen und Mofetten unterworfen. Infolge dieser Wirkun-
gen sind die Gesteine alunitisiert, kaolinisiert und A^erkieselt. Hier
ist eines dér schönsten Beispiele postvulkanischer Tatigkeit inner-

lialb des Karpateubogens zu seben. Die Theorie von R i c h t h o f e n
über die Alunitisierung vulkanisclier Gesteine wird gerade auf seiue

liiesigen Beobachtungen aufgebaut.

Ich möclite mich hier an dieser Stelle mit dem Alunit vöm
I)raktiscben Gesiclitspunkte aus besehaftigen, und uieht mit seinen

mineralogischen Beschaffenheiten. Das Mineral Alunit erscheint in

Form von ditrigonalen Skalenoedern. Naeh den Angaben dér mine-
ralogischen Lehrbüclier spielt in seiner eliemiseben Zusammen-
setzung Aveder Na^O noeh SiOo eine Rolle. Das Alunit-Gestein aus
dér Umgebung von Beregszász enthalt .iedocli immer ein Avenig

Na.O und mehr oder Aveuiger SiOj. Praktiseli ist nur jener Alunit
A’erAvendbar, dér nicht über 45 % Kieselsaure enthült.

Dér Alunit Aveist meistens eine Aveisse oder graulich Aveisse,

seltener eiue hell rosa oder gelbliche Farbe auf. Dér Alunit kommt
meistens kömig, didit vor, manchmal besitzt er Hoblránme, dérén

Wande Aum kleiiien, glánzenden Alunitkristalleii überzogen sind.

Das Alunit-Gestein kommt auf dem Bereger Nagyliegy (Gross-

berg), ferner iii dessen Umgebung vor, u. zav.:

1. In (Jer Grube ^'on Derekoszecj ist dér Alunit entlang einer

80—XW streichenden Wand in etAva 200 ni Lángé und etAva 20—25

111 Hbe aufgeseblossen. Gégén Westen zu folgt auf den Alunit Kao-
lin. Dér Alunit setzt sich unter dér tonigen und podsolartigeii Decke
Avahrscheinlieli bis ziiiii Aliinitfelsen des Virágberges fórt. Die Lángé
des AlunitA*orkommens kaim auf 150 m, die durchscliiiittliche Breite

auf 30 111 und die diirclisclinittliclie IMachtigkeit auf etAA'a 20 in ge-

sehiitzt Averden. Die Qualitat des in dér Grube aufgesclilossenen Ge-

steins ist A*eránderlicli. An einzelnen Stellen ist dér Kieselsaiirege-

lialt gering, an anderen Stellen Avieder betráchtlich, es gibt sogar

auch Stellen, avo das Gestein gaiiz A*erkieselt erselieint. In Fig. 1.

sind die Stellen dér Probenalimen dargestellt. Über die chemischeii

Ziisaiiimensetziing bericliten mis aiisfülirlicli die im iingarischen

G'ext niitgeteilten aiialytischen Tabellen.

Naeh den Untersuchungeii auui Balle negger ist dér Kie-

selsauregehalt des hier aufgesclilossenen Alunits recht veraiiderlich.

Dér kleinste Kieselsaiiregehalt Avar 20.4 %, dér grösste 54.6 %, dér
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durchschnittliche 39.3 %. An drei Stelleii (Probe 15, 21 und 22) be-

trug dér Kieselsáuregehalt etwa 80 %.

2. I)\e Alunitfelsen des V'nágberges. Ani südlichen Teil des

Virágberges erstreekt sich ein Felsengrat, dér aus Alunit von guter

Qualitiit besteht. Dieses Alunitvorkommeii besitzt eine Lángé von
etwa 300 m, eine Breite von etwa 100 in und eine Miichtigkeit von
etwa 40 m.

3. Dér in den Ginben zárvasbányák" aufijeschlossene Alunit.

Die Lángé dér Alnnitfelswand, die in dér unteren Szarvas-Grnbe
aufgeschlossien ist, lietragt 30 m, ilire Hbe 15—20 m. Etwas hölier

liegt die obere Szarvas-Grnbe. Dér Höhenunterschied zwisehen dein

Grunde dér unteren Grube und dem olieren Teil dér olieren (írube

ist etwa 50 ni. Die beiden Gruben liefern einen Alunit von guter

Qualitiit. Dér durchschnittliche Kieselsiiuregehalt betriigt 31.8 %.

Dér Alunitzng ersti'eekt sieh noeh weiter naeh SW. Dieses Alunit-

vorkoniinen ist alsó wahrseheinlieh etwa 200 in láng, 50 in breit

und durchschnittlich 50 ni inacbtig.

Ausserdem sind Alunitvorkonininisse noeh in dér Uingebung
von Muzsaly liekannt, .so in dér altén „Tinisó bánya” (Alaun-Grube),
wo aber dér Alunit bereits grösstenteils abgebaut Avurde, ferner in

dér Gemarknng dér Ortsehaften Bene, Déda und Bégány.

Dér Alunit-Vorrat kaiiii in dér Derekaszeger Gnilie auf 90.000

m®, aiii Virágberg auf 1,200.000 m® und in dér Uingebung dér Szarvas
Gruben auf 500.000 in®, insgesaint alsó auf 1,790.000 ni® geschützt

werden. Da das s]iezifische GcAvieht des Alunits 2.6 ist, betriigt die

Alnnitmenge 4,654.000 iTonnen. Davon ist jedenfalls ein Viertel für

Abbauverlust abznrechnen, aber aneh so kaim maii noeh sicher mit
3,490.000 Timen rechnen.

Die alunitartigen Gesteine fanden früher, iin XVllI. Jahr-
hundert als Mühlstein Verwendung. Vöm Ende des XVIlT-ten Jahr-
hunderts an wurden die kleineren Stiicke, soAvie dér Alifall von
Mühlsteinen zr Herstellung Amn Alaun verAvendet. Xach den histo-

rischen Angaben hat in dicsér Gegend die Herstellung Auni Alann
dér königliehe Hat Dercsényi eingeführt, dér in Tolfa (Italien)

gesehen hat, Avie maii aus einem Gestein, das dem Beregszászéi’ iilm-

lich ist, Alaun gcAvinnt.

lm ungarischen Text befinden sich die Ergebnisse dér che-

mischen Analysen a’oii E. B a 1 1 e n e g g e r und K. E m s z t.

Dér Alunit kann als Aviehtiges Kohmaterial für die Herstel-

lung von Aluminium, ferner A’on Kaliumsnlfat und Aiiimoniumsul-
fat, alsó A’on kiinstlieben Düngemitteln betrachtet Averden. Dér Alu-
nit in dér Umgebung a’oii Beregszász ist in Tagebanen, alsó leieht

und biliig, ausserdem in dér Niihe Aum Eisenbahnlinien zu gcAvin-

nen. Dieses Alunitvorkoniinen besitzt alsó soAvohl Amin Gesiebts-
punkte dér Industrie, Avie auch A’on dem dér LandAvirtsehaft eine

recht grosse Bedeutung.


