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Bevezetés.

A  m. kir. Földtani Intézet igazgatósága ez évben is a hazai kaolin- 
és tűzálló agyag-előfordulások geológiai vizsgálatának a folytatásával
bízott meg. Mivel azonban csak késő ősszel foghattam a kijelölt munká
hoz, — amelynek a télbenyúló esős időjárás sem kedvezett — a lelőhelyek
nek csak kis részét járhattam be. Az előfordulások nagyobb és egyben

71'
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minőség tekintetében is kecsegtetőbb részének a geológiai megvizsgálását 
a tavaszra kellett halasztani.

Az ez alkalommal vizsgálat alá került előfordulások kisebb része 
kaolin, nagyobb része tűzálló agyag. Lássuk ezeket közelebbről a követ
kezőkben.

I. KAOLIN-ELŐFORDULÁSOK.

Az elmúlt ősz folyamán geológiailag megvizsgált kaolin-előfordu
lások a Bükkhegységben vannak kisebb-nagyobb mértékben feltárva, hol 
is azok részben riolitok, részben andezitek kémiai elváltozásainak az ered
ményei. Három előfordulást volt alkalmam közelebbről megvizsgálni: 
Felnémeten, Recsken és Mátraderecskén.

i .  Felnémet (Heves m.).

Felnémet határában feltárt kaolin, tűzálló agyag kíséretében fordul 
elő a községtói É-ra fekvő Bervabérc és öreghegy között húzódó ú. n. 
Bervavölgy legdélibb részén. A terület az egri érsekség tulajdona. Az elő
fordulást állítólag H a l á s z  L i p ó t  ny. Máv. mérnök fedezte fel és 
bérli jelenleg az. uradalomtól. Anyagát egyelőre kis kiterjedésű, de annál 
gondosabb felszín alatti míveléssel fejti le.

Az előfordulást közvetlenül környező terület alaphegysége a felső 
triaszkorú mészkő. L. a S c h r é t e r  Z. legújabb felvételeivel kiegészí
tett térképvázlatot. Legközelebb a Bervavölgy mindkét lejtőjén bukik 
a felszínre, ahol az uradalom mészégetés céljaira meglehetősen terjedel
mes kőfejtőben fejti. Előfordul továbbá a Farkaslyuk tetején és lejtőinek 
több pontján is. Erre települ az öreghegy és Istennyaka közötti részén 
a riolittufa. A  felszínen feltárva — közel i . jm  magasságban — a szőlőkbe 
vezető mély útban találjuk. Anyaga itt kisebb-nagyobb mértékben el van 
bontva, de azért benne alkatrészei közül szabad szemmel jól felismerhetőr 
kvarc, biotit és horzsakő. A  riolittufa, úgy látszik, csak az öreghegy és 
Papphegy közötti részen, valamint K-i lejtőjének a kezdetére terjed ki. 
Sőt mélyebben a felszin alatt még az alacsonyabb dombokon is meg
lelhető — amint ezt az uradalmi birkaakol kútja is igazolja —, amelyet 
állítólag riolittufába mélyítettek.

Az öreghegy többi részét a középső miocén vindobonai emeletéhez, 
tartozó homok és homokkő alkotja, amelynek egyébként a riolittufa is 
tartozéka. Míg távolabb É-ra, a Papphegy és ennek déli folytatásán, a 
Fehérhegyen nagyobb összefüggő területen már karbonpala települ. Mind’ 
e képződmények közös takaróját nyirok alkotja.
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A beható tárnát a Bervavölgyből Ny-i irányban hajtották az öreg
hegy tömegébe. Kezdetben a táró nyirokban halad, amelyben mintegy 
0.9 m magasságban a talp felett jó arasznyi széles vöröses homokkőréteg 
települ. Ez a szelvény körülbelül 10 m-ig tart. E pontban a homokkövet 
a főtétől számított 0.8 m-től, a feltárás talpáig sötét színű, majdnem 
fekete agyag váltja fel és nyomozható kereken a táró 26 m-éig. Innen 
kezdve — a felszínről már ismert felső triaszkorú — mészkő (dachstein- 
rnész) rögök települnek a sötét agyagba, amelynek rovására egyre nagyobb 
mértékben nő a mennyiségük. A tárna 34.4 m-ében a mészkő már i '.j — 1.7 
m-re emelkedik a talp fölé, míg a sötét, majdnem fekete agyag csak 
tenyérnyi széles csíkokat alkot a mészkőben, majd teljesen megszűnik. 
A mészkő fedőjét sárga agyag alkotja, amely alatt itt-ott fehér, kaolin- 
ízem agyag és fehér homok látszik.

Beljebb haladva a beható táróba, ismét vörhenyes homokkő tűnik 
fel, sárga agyagba települve, de csak alig 10— 12 m-ig, mert azután a 
sárga agyag lassan elfogy s helyét e homokkő' foglalja el. Ez utóbbi fedő
jét a főtén még mindig az agyag alkotja, de a tárna falait már vöröses 
homokkő fedi, megszakítva itt-ott kevés vöröses színű agyaggal. Mintegy 
74 m távolságban szürkésbarna képlő agyag kezdődik, amelyben már 
kisebb-nagyobb foltokban fehér, kaolinszerű agyag települ. Ez utóbbi 
továbbhaladva 84.4 m-ig eleinte csak tenyér széles, majd vastagságukban 
egyre növekvő rétegeket alkot, úgy annyira, hogy innen kezdve már a 
talpig ér a kaolin.

A  90-ik méterben D felé egy 14 m hosszú, 2 m-el beljebb pedig É 
felé egy u  m hosszú oldalvágatot hajtottak. Mind a kettő a főtétől a 
talpáig vasokkertől megfestett okker-agyagot tár fel, amelyet festék elő
állítása céljából fejtenek.

A beható táró 98 m-ben véget ér. Itt ágaznak ki belőle D, É és Ny 
felé hosszabb tárók, amelyeknek É és N y felé hajtott részük kaolint, a 
D felé ágazó részük pedig inkább szürke, illetőleg okker agyagot tárnak 

. fel. Az e pontban elhelyezett fordítókorongon — amelyet csak tájékozás 
céljából említek — irányítják a csilléket a kívánt irányba.

A beható táró e végpontjából D felé hajtott táró eleinte szürke, kao
linszerű agyagban kezdődik, amelyet csakhamar szürke agyag vált fel. 
Bár a táró hossza állítólag 31 m, szebb anyag hiányában, 5.9 m-től 
kezdve betömedékelték.

A fordítókorongtól E felé hajtott táró kaolinban kezdődik. Ebbe 
van vágva az alig néhány m-el távolabb Ny-ra telepített fülke, vala
mint a vele szemközt fekvő 6 m hosszú, de betömedékelt kutató táró is.
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Mind a két helyen szép kagylós törésű, itt-ott kevés limonittól megfestett 
kaolin áll szálban, amelyhez hasonlót állítólag a berakott vágatban is 
termeltek. Mintegy 13 rn-re az elágazástól 270° irányában egy újabb 
tárót találunk, amely azonban be van rakva. Állítólag 10 m hosszú és 
végéből ÉK  felé a táróval csaknem egyközes haránttáró halad 22 m 
hosszúságban. Végig kaolint tár fel. Jelenleg be van rakva.

E N y-a ágazó táró után szürke képlő agyag lép fel, eleinte csak a. 
talpon, majd egyre magasabbra emelkedik, míg végül az egész táró töme
gében halad épúgy, mint a N y felé nyíló berakott fülke is. A  26.2 m 
távolságban lévő végpontban a táró megtörik K  felé, majd 2.5 m után 
ismét ÉK-re fordul, hogy azután mintegy 10 m-en keresztül szürke képlő 
agyagot tárjon fel. A közepe táján K  felé ágazó fülke mellett egy vöröses- 
sárga, limonittól megfestett agyagréteg települ 20—40°-nyi szög alatt 
az egyneműnek látszó szürke agyagba. L. a melléklet b—b ábráját. Míg 
az ÉN y felé hajtott, állítólag 10 m hosszú betömedékelt táró — amely 
a fentebb említett 22 m hosszú berakott tárónak idetorkoló részét alkotja 
— állítólag végig szürke agyagot harántol. Ez utóbbi limonitos agyag
betelepüléseivel még egy darabig tart, de azután már jóval a II.-vei 
jelölt akna előtt, fényes felületű, kékesszínű, kagylós törésű kaolin áll 
szálban, amely nem tart csupán az aknáig, hanem az itt kiágazó kutató- 
vágatban és az abban lemélyített aknában is fel van tárva.

A  II.-vei jelölt akna az itt kezdődő s körülbelül 3—4 m-rel maga
sabban fekvő felső szintbe, innen pedig K , illetőleg É-ra kanyarodva, a 
külszínre vezet. A  felsőszint K-i ága végig tiszta kaolint, míg N y-i ága 
kevés homokkal kevert kaolint tár fel. Rétegei ez utóbbi helyen 270° irá
nyában 40—450 alatt dőlnek.

A fordítókorongtól Ny-ra, tehát a beható táró irányának a folyta
tásában hajtott tárórész kaolinban kezdődik. Kevés szürke agyag harán
tolása után, limonítfoltos kaolint, majd homokos kaolint, a vájvégen pedig 
vörös homokkövet tár fel.

Az e tárórészből még a fordítókorong közelében délre ágazó fülke 
szürke agyagot, míg a második fülke már itt-ott limonittól megfestett 
kaolint tár fel. Utóbbi helyen jól mérhető dőlést mutat, még pedig 19 50 
irányában 8— to°-t. Az ezután ÉK-re hajtott és nagyrészben betömedé
kelt táró is, itt-ott limonittól festett kaolinban halad, épúgy mint a vala
mivel távolabban É-ra ágazó táró is. Viszont a D N y felé vezető, közel 
40 méter hosszú tárna csak egy darabig tár fel kaolint, azt — mint az a 
mellékelt a—a ábrából láthatjuk — csakhamar szürke agyag, majd okker 
agyag s végül ismét szürke agyag váltja fel. A szürke agyag e helyen
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2730 irányában io°-nyi, az okkeres agyag, pedig 330° felé 20°-nyi dőlést 
mutat.

A  vázlatból egyben jól látható, hogy a déli irányú feltárások jobbára 
szürke agyagot, az északi műveletek viszont kaolint tártak fel.

Áttérve ezek után ez előfordulás mennyiségének a meghatározására, 
megjegyezhetjük, hogy miután a feltárási munkálatok egyelőre csak a 
kezdetnél tartanak, a kaolin- és tűzálló-agyag felszínalatti kiterjedésébe 
még nem nyújtanak annyi betekintést, hogy abból a mennyiségre pon
tosan következtethetnénk. H a a kaolin és a szürke kaolinszerű agyag 
eddig feltárt hosszát 60 métert és szélességét 80 métert vesszük 
alapul, úgy 1 m átlagos vastagság mellett 4.800 m3-t kapunk eredményül. 
Hogy a valódi mennyiség ennél nagyobb, vagy kisebb-e azt a további 
feltárások fogják megmutatni.

Ami végre ennek az előfordulásnak a legközelebbi vasúti állomáshoz 
való távolságát illeti, csupán annak az iparvasútnak a hossza jön számí
tásba, amely a lelőhelyet a felnémeti pályaudvarral összeköti. Ez pedig 
kereken 5 km-t tesz ki.

2. Recsk (Heves m.).

A  kaolin-előfordulás a községtől N y-ra fekvő Lahoca-hegy D-I 
lejtőjén telepített kincstári ércbányák egyikében: a középső György 
táróban van feltárva. A terület — miként ez R o z l o z s n i k  P á l  
legújabb felvétele alapján készült geológiai vázlatból látható .— 
úlnyomóan eruptivus képződményekből áll, amelyeket e helyen 

főképen biotitos amfibol andezit és tufái képviselnek. Ez utóbbiak
nak kémiai elváltozásaiból, származott az itt kisebb-nagyobb mértékben 
elkaolinosodott vagy teljesen kaolinná alakult mellékkőzet. Mindjárt a 
bejáratnál erősen elkaolinosodott vékony lemezekre váló' biotitos amfibol 
andezittufát találunk. A beható táró közel 40 méteren keresztül van e 
mellékkőzetben hajtva, amelynek tömegében körülbelül a közepe táján 
szép plasztikus, hófehér kaolin foglaltatik mintegy 2 méter vastagságban.

E kaolin előfordulási viszonyait vizsgálva, a középső György és a 
felső György tárót összekötő közbelnében megfigyelhetjük, hogy az elková- 
sodott enargitos andezit-breccsa tömzsre kékesszínű, elpiritesedett, tömött, 
biotitos amfibol andezittufa települ. Ezt a normálisan 1.5—2.0 m vastag 
mellékkőzetet itt „ kék palának“  mondják. Ennek fedője egy teljesen 
elkaolinosodott földpátú, szürke, egészen lágy andezittufa, amit itt 
„szürke fedő tufának<c hívnak. A kaolin ez utóbbinak a legfelső kémiailag 
elváltozott részét alkotja. Anyaga csak kis részben tiszta, mert a kémiai-
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lag még kevésbbé átalakult kőzet-részeken kívül nagyrésze még limonittal 
is szennyezett.

Az erősen elkaolínosodott mellékkőzet nyomozható a K-re ágazó 
oldal vágatig. Csakhogy a kaolin a beható tárónak körülbelül 30 méternyi 
távolságától kezdve limonittal mind jobban szennyezett, mennyisége 
pedig az andezittufa javára egyre fogy. Túl az elágazáson, a talpon csak
hamar megleljük a „ szürke fedő tufát“ , majd fekvőjében a „ kék palát“  és 
ez alatt az érctömzsöt.

A K-re ágazó oldaltáró elején még csaknem teljesen kaolinná alakult 
a mellékkőzet, de csak a déli oldalon. A táró É-i oldalán már szálban áll 
az érctömzs, mégpedig kezdetben csak a talp közelében, majd mindjobban 
emelkedik, míg végül a főtéig ér. Mintegy 25 — 30 m-r.el a kiigazítás után 
a kaolin teljesen megszűnik.

Minthogy az itt előforduló kaolinnak feldolgozásra alkalmas meny- 
nyiségp csekély, ipari szempontból ez az előfordulás számba nem vehető. 
Ez volt az oka, hogy se a múltban, se jelenleg nem fejtették.

3. Mátraderecske.

Kaolinelőfordulása az iméntivel szomszédos, amennyiben a .köz
ségtől D-re fekvő Lahóca^egy É-i lejtőinek a vízmosásaiban alkot 
kisebb-nagyobb kibúvásokat. Bár az előfordulás geológiai viszonyai a 
recskiével teljesen megegyezők, itt a kaolin mégis nagyobb kiterjedésű s 
némileg összefüggő rögöket alkot. A  Lahóca gerincéről É felé leereszkedve 
első nyomait a Ferenc-tárónál találjuk. A belőle felszínre hozott és a 
hányóra kiszórt mellékkőzet nagy része teljesen elbontott, kifakult, fehér
színű, lágy, amelyben az andezitnek csak kisebb, át nem alakult zárvány
szerű maradékait találni.

Leereszkedve e tárnától az É-ra vezető vízmosásba, falában egyre 
több kaolínosan elbontott tufa figyelhető meg. A  vízmosás közepe tájára 
érve, — ahol nem régen a X X X V II. kutató fúrás volt lemélyítve, — a 
kaolinnak egy nagyobb feltárását találjuk. A  szakadék Ny-i lejtőjébe 210" 
irányában egy tárót hajtottak, hogy az itt felszínre bukó kaolint még 
jobban feltárják és anyagát lefejtsék. A  táró állítólag 10 méter hosszú, 
azonban alig 1 — 2 lépés után már beomlott.

Bejáratánál következő szelvény észlelhető: a táró főtéjén sárga agyag 
figyelhető meg, amely körülbelül 2 méter vastagságban van a főte fölött 
feltárva. Alig 1 —2 ujjnyira a főte alatt már hófehér kaolin települ 
tenyérnyi vastag réteg alakjában. Ezt csakhamar alig valamivel véko
nyabb, limonittól megfestett agyag váltja fel, hogy azután innen kezdve
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0.5— 1.0 méter között változó vastagságú kaolinnal többszörösen válta
kozó rétegeket alkosson. Ez utóbbiak 1 io°- irányában 20—2j°-nyi dőlést 
mutatnak.

A kaolin anyaga meglehetősen tiszta, azonban fejtését nagyon meg
nehezíti a vele váltakozó limonitos agyagrétegektől való elkülönítése. 
Valószínű, hogy beljebb haladva nemcsak minőségileg, de előfordulás 
tekintetében is megváltozik, mint ahogy erre a Ferenc-táró hányóján 
lelt, kaolinosan elváltozott mellékkőzetből és a kisebb-nagyobb kaolin
rögökből következtetni lehet.

Az innen származó kaolinra vonatkozó közelebbi adatokat H o j n o s -  
nak ez előfordulás ismertetéséről szóló értkezésében találunk.1 Ezekből, 
mint legfontosabbakat idézem E m s z t  K i í r n á  n-nak e kaolinon végzett 
kémiai és pirometrikus vizsgálatait.

Ezek szerint kémiai összetétele:

°/o
SíO.,
A LÓ,
Fe,,03
FeO
MgO
MnO
CaO
Na„0

____  ... 66-04
.........  21-93

...............  0-25

......... ... 0-23

_______  1-15
... .......... 3-59

K , 0
H.O+
H.O- 6.49

99-68

Tűzállósága dr. E m s z t  K. vizsgálatai szerint =  28 Sk =  1630° C, míg 
a berlini „Chemisches Laborat. für Tonindustrie szerint a nyers kaolin 
3 1— 32 Sk =  1690-—1710 ° C, az iszapoké pedig 3i Sk =  1690° C-nak 
felel meg.

A régibb adatok közül felhozhatók L á s z l ó  E. D.-nek e lelőhelyről 
begyűjtött anyagának elemzési eredményei,1 amelyeket K a l e c s i n s z k y  
S. is idéz munkájában.1 2

1 H o j n o s  R .: A  mátraderecskei kaolin. Földtani Közlöny, L IV . köt. Buda-
'pest, 1925. pag. 79— 8j. _ _ \

1 L á s z l ó  E. D.: Magyarországi agyagok chemiai és mechanikai elemzése. 
Budapest, 1886. pag. 17.

2 K a l e c s i n s z k y  S.: A  magyar korona országainak megvizsgált agyagai. 
(Földt. Intézet kiad.) Budapest, 1905. pag. 6 5.
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U/o °/o
SiO s — ....  .............. 72'84 Homok ... ... . . .  ... . . .  46‘01
A120 3 ..............   17'69
Fes0 3 _______  .. ... ... roö
CaO ......................... ... 0-49
M gO _____ ....  ........... . 0-60
K „0     371
Izzít, vesztes.............................   3"41

99-80
Nedvesség — ... . . .  . . .  ... l -37

Mehanikai elemzése:

A gyagos rész ........................... ......................... ... 63"25
H om ok __ . . .  ........................... ................... . . . .  35"32
Á svány  törmelék — —..............— . . .  ___ ... 1 "43

100-00

Tűzállóságát K a l e c s i n s z k y  S. a megvizsgált magyar agyagok 
térképén i — 3 fokozat közé helyezi,3 ami 1500° C-nak felel meg.

A kaolin ez előfordulásán kívül még az iménti feltárástól távolabb 
K-re fekvő két vízmosásban is van, — mégpedig azok alján — feltárva. 
Mindkét helyen itt-ott kavics figyelhető meg benne, amely nyilván a fel
színről került anyagába. De fel van tárva kisebb mértékben még a hegy 
tetejére vezető kocsiút feltárásában is, ahol szintén vékonyabb limonit- 
sávokkal váltakozó rétegeket alkot.

Mennyiségének a megbecsülésére térve, a következő adatokat vehet
jük számításba. H a a kaolin felszíni kibúvásainak egymástól való távol
ságát K —N y-i és É—D-i irányban kereken 200 X 200 =  40.000 nr-nek 
vesszük, akkor a tiszta kaolin átlagos vastagságát 1.5 m-ben megálla
pítva, eredményül 60.000 m3-t nyerünk.

Az előfordulásnak a legközelebbi vasúti állomáshoz, Mátraderecské- 
hez kereken 1 km.

II. TŰZÁLLÓ AGYAG-ELŐFORDULÁSOK.

Az ez alkalommal bejárt tűzálló agyagelőfordulások túlnyomó része 
a Dunazug- és a Gerecse-hegységben, egy-egy lelőhellyel pedig a Cserhát- 
és a Bükk-hegységben található meg. Ez a jobbára terresztrikus képződ
ményeknek az anyaga többnyire világosszürke színű, tömött és kemény.

3 K a l e c s i n s z k y  S.: A  magyar korona országainak megvizsgált agyagai. 
(Földt. Int. kiadv.) Budapest, 1893., melléklet.
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Pirotehnikai szempontból az alábbiakból csak alig egy-kettőt vizsgál
tak meg.

Az elmúlt ősz folyamán összesen hét előfordulást volt alkalmam meg
vizsgálni. Ezek sorjában a következők:

j .  Tínnyé (Pest megye).

A  tűzállónak tartott agyagelőfordulás a községtől 2 km-re fekvő 
Kutyahegy DK-i végében lévő egyik vízmosásban van feltárva. Maga 
a Kutyahegy nagy része a szarmata emelethez sorolt „ cerithiamos“  mész
kőből áll. Ez utóbbi részben a hegy gerincén, részben annak lejtőin több 
ponton áll szálban. Ahol pedig nem éri el a felszint, ott azt vastagabb 
löszréteg takarja.

A  megvizsgált agyagelőfordulás anyagát a fentebb említett vízmosás
ból előrehajtott tárnákban és egy, a vízmosás menti út szélén telepített 
aknából kiágazó tárnában fejtik. Azonban jelenleg csupán a J u h á s z  
B á l i n t  tinnyei lakos tulajdonában lévő táró van üzemben. A vízmosás 
D-i falában 17 3 0 irányában hajtották a beható tárót, amelyből D K —ÉN y 
és D N y irányában ágaznak ki az egyes harántvágatok. A  tárók összes 
hossza körülbelül 60—70 méter. L. a melléklet 1. ábráját.

A  felszinre hozott agyag világosszürke színű, tömött. Települési 
viszonyaira nézve a táró nyílásánál feltárt szelvény ad kitűnő felvilá
gosítást. L. a melléklet 2. ábráját. E szerint a tárna fölött mintegy 1.5 m 
vastag lösztakaró alatt fehéresszürke agyag települ 0.6—0.7 méter vastag
ságban, amelynek közepe táján 2—3 cm vékony kékes agyagcsík húzódik. 
Ez alatt az előbbi réteggel egyközes és csaknem szintesen fekvő 20 cm 
vastag mészmurvaréteg következik. Ezt azután 0.7 méter vastag sárga 
agyag — majd 1 méter vastag zöld agyag — és végül mintegy 0.3 méter 
vastag laza, szürke homokkőréteg váltja fel. Ez utóbbi a fedője annak a 
világosszürke, tömött agyagnak, amelyet fejtenek s D K  irányban 135 — 
1 400 felé .5— 8° alatt dől. E szelvényből a fejtett agyag kora szempont
jából különös figyelmet érdemelnek: a mészmurva, valamint a fedő
homokkő rétege, mivel mind a kettőben szarmata emeletbeli kövületek és 
azok töredékei figyelhetők meg.

A  fenti táróban fejtett, tűzállónak mondott agyagnak a fedője — a 
külső szelvénnyel szemben — mindenütt a zöld agyag, amely alatt azután 
a szürke agyag 0.5— 1.0 méter között változó vastagságban van feltárva. 
Fekvőrétegét sehol se sikerült megfigyelni.

Ugyanezt a tűzállónak tartott agyagot J u h á s z  B á l i n t  még az 
iménti táróval szemközt a szakadék É-i oldalán telepített és K  felé 07°
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irányában hajtott táróban is feltárta. Állítása szerint 15 méter hosszúra 
vágták e tárót, de jelenleg hozzá nem férhető, mert mindjárt az elején 
beomlott.

E feltárástól távolabban DK-re, a mélyút mentén, S z a k á c s  Ősz?  
k á r  földjén, mélyítettek egy aknát, hogy abból D felé egy-két tárót 
hajtsanak a már ismert agyag kibányászása céljából. E felszínalatti műve
leteket azonban később engedély hiányában be kellett szüntetni s az 
aknát betemetni. Egy másik aknát mélyíttetett még a S z a k á c s  Ős z-  
k á r-féle akna előtt — de a vízmosás alján — J u h á s z Z s i g m o n d  is. 
Ez utóbbinak távolsága a J u h á s z B á l i n  t-féle feltárásoktól körülbelül 
100 méter, azonban később — bizonyára a fentiekhez hasonló okból — 
betemették.

A fentiekben ismertetett tűzálló agyagelőfordulás mennyiségi viszo
nyaira térve, a következő adatokat vehetjük figyelembe. Az előfordulás 
felszínalatti kiterjedése, ha a hosszúságot a szélső feltárások egymástól 
való távolsága alapján 150—200 méternek, szélességét pedig a tárók 
kiterjedéséhez mérten 100 méternek vesszük =  15.000 nr, illetőleg 
20.000 nr-nek felel meg. A tűzálló agyag átlagos vastagságát 0.8 méter
ben megállapítva, akkor a várható mennyiség

12.000 nr, illetőleg 16.000 nr-re
tehető.

Az előfordulás legközelebbi vasúti állomása: Piliscsaba. Ennek a lelő
helyhez való távolsága kereken 7.0 km.

2. Uny (Esztergom megye).

Az előbbivel határos községben a tűzállónak mondott agyag L u x  
J ó z s e f  dr., tinnyei földbirtokos területén fordul elő. Neki már régeb
ben feltűnt, hogy a községtől K-re fekvő Szénégető-hegy ÉK-i lejtőjén 
szép, kagylós törésű, szürke agyag lelhető. Csak futólag bejárva a Szén
égető-hegyet, azt látjuk, hogy környékét alárendelt mértékben a felső 
oligocénhez sorolt pectunculusos homokkő s homok, majd a pannóniai 
emelethez tartozó congeriás agyagrétegek alkotják. E környék alaphegy
ségét alkotó s valamivel távolabb K-re oly nagy mértékben elterjedt 
felsőtriaszkori dolomit itt csupán ritkább apró kibúvások alakjában jut 
a felszínre. Mindezeket pedig közös takaróképpen a lösz borítja, sok 
helyen igen tekintélyes- vastagságban.

Egy melyebb aknát ásva, csakhamar megállapíthattuk, hogy 1 m-nél 
alig valamivel nagyobb mélységben már a fődolomitot ütötték meg. Ezen
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települ alárendelt mennyiségű vörhenyes, majd sárga- és lilaszínű 
agyag kíséretében a szép szürke, tűzállónak mondott agyag. A feltárás 
szelvényéből nem lehetett sokat látni, mivel a fenti agyag alig i m vastag
ságban közvetlenül a dolomiton települ. Fedőrétege a kevés humuszos és 
törmelékes talajtól eltekintve, alig van. Feltűnő sajátsága, hogy HC,l-el 
nem pezseg.

A  hegy DNy-i végén kezdődő s egyre mélyebbre vágódó szakadék
ban is fel van tárva a fentihez hasonló szép szürke tömött agyag. Itt is 
közvetlenül a dolomitra települ, de csak alig o. 5 méter vastag réteg alak
jában. Fedőrétege itt humuszos, majd törmelékes sárga agyag, amely közel 
3 méter vastagságban települ a szürke agyagon.

Az árok alsóbb szakaszaiban már kövülettartalmú congeriás rétegek 
települnek.

Minthogy több akna hiányában e két 'hely egyikén se nyertünk 
bővebb adatokat e tűzállónak jelölt agyag felszínalatti elterjedésére 
nézve, mennyiségi viszonyai még közelítőleg se voltak megállapíthatók. 
Ezzel szemben valószínű, hogy tűzállósága — bár ennek mértéke még 
egyelőre megállapítva nincsen — jelentékeny. Erre abból a tapasztalati 
tényből következtethetünk, hogy a dolomiton települő s talán annak 
elmállásából származó hasonló agyag, mindig magas tűzállóságot tanú
sított.

Az előfordulásnak legközelebbi vasúti állomása Tinnye; a hozzá 
való távolsága =  2 km.

3. Pilisszántón (Pest megye).

A  tűzállónak ismert agyag a községtől É-ra, a Pilisszentkeresztre 
vezető országút; mentén fekvő mészégetők Közelében, részben a közbirto
kosság, részben B a r o s s  E n d r e  országgyűlési képviselő, földbirtokos 
területén lelhető meg. A helyszínen az uradalmi intézőtől nyert értesülés 
szerint anyagát S z i l á g y i  nevű budapesti vállalkozó vette bérbe az 
uradalomtól, aki azt a diósgyőri vasműveknek szállítja, ahol a célnak 
állítólag nagyon megfelel.

Az előfordulás közvetlen környékének a váza, — mint azt a 
geológiai térképvázlatból láthatjuk, — a felső triászhoz sorolt dach- 
steini mészkő. Ez alkotja az alaphegységet, amelyre azután fiatalabb 
üledékképen a felső oligocén pectunculusos homok, cyrenás agyag, az alsó 
oligocén hárshegyi homokkő rétegei, azután a pleisztocén lösz és nyirok 
települnek. A tűzálló agyag a dachsteinmészkőnek ebben a fentiekből álló 
takarójában fordul elő. Míg azonban a közbirtokosok területén csak



1136 LIFFA

kisebb-nagyobb kibúvások mutatják a jelenlétét, addig B a r o s s  E n d r e  
földbirtokán több ponton már régebb idő óta fejtették.

Az előfordulás feltárásai a Szurdokhegy N y-i lejtőjén — helyi neve: 
Szkala rozlatá — fekszenek. Az országút ÉK  felé való kanyarodásától 
ioo— 120 m távolságban K-re két feltárást látni, egy nagyobbat és egy 
kisebbet.

1

Az első. egy K-i irányban megnyúlt, mitegy 3—4 méter mély aknából 
ÉN y felé hajtott tárnából áll. Az akna É-i falában, — ahová a táró be 
van vágva — következő szelvény figyelhető meg. Legfelül vörös bolus- 
szerű agyag települ, csaknem 1 métert meghaladó vastagságban. Jel
lemző reá, hogy az anyagában ököl, fej, sőt még nagyobb méretű vörös 
hárshegyi homokkő törmelék előfordul. Ez utóbbi elmállásának tulajdo
nítható, részben az agyagnak erős vörös színe. A következő réteg tarka, 
mégpedig sárga és vörösfoltos agyag; vastagsága 1.5 méter. Ennek a fekvő
jében először egy 20 cm vastag fehéres-szürke, azután egy ugyanily vékony
ságú sárga agyagréteg települ. Ez utóbbi a fedőrétege a bányászott szürke, 
tömött és tűzállónak mondott agyagnak. Ennek a vastagsága a táró nyílá
sánál az 1.2 métert is meghaladja. A  fejtett agyag jól rétegezett. Mint
hogy a táró ÉN y felé egyre jobban lejt, valószínű, hogy az agyag réte
gei is ebben az irányban dőlnek.

A  táró hossza állítólag 7 méter, azonban, mivel mindjárt az elején 
beomlott, belseje meg nem közelíthető. Ezért nem is lehetett megállapítani, 
hogy a fejtett agyagnak mi a fekvője. Maga a tűzállónak mondott agyag 
friss állapotban világosszürke színű s meglehetősen egyenműnek látszik. 
Légszáraz állapotban halaványszürke, tömött.

K a l e c s i n s z k y  S. állítása szerint ez az előfordulás már régóta 
ismeretes. Anyagát földfesték készítésére használták. Két mintát vizsgált, 
ezekből az egyik tűzállóságát az 1., a másikét a 4. fokozatba helyezte.1

Pirometrikus adatokat M a t y a s o v s z k y  és P e t r i k-nél is ta
lálunk.1 2

A második feltárás az előbbitől körülbelül 55— 60 méterrel fekszik 
távolabban ÉK  felé. Inkább csak a hegy lejtőjébe vágott mély kutató 
gödör. Mintegy 4 méter magas falában legfelül 1.5 méter vastagságban 
vörösszínű homokkő-törmelékes, vörös agyag települ, amely alatt azután 
körülbelül 2.5 méter vastagságú sárga agyagréteg következik. Ebből látni

1 K a l e c s i n s z k y  S.: 1. c. 1905., pag. 149.
2 M a t y a s o v  s z,k y  I. és P e t r i k  L a j o s :  Az agyag-, üveg-, cement- és 

ásványfesték-iparnak szolgáló magyarországi nyersanyagok részletes katalógusa. (A 
m. kir. Földt. Intézet kiadványai. Budapest, 1885., pag. 50.)
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való, hogy itt a fejtett tűzálló agyag már jóval mélyebben települ a fel- 
szín alatt.

Ezeken kívül van még néhány kisebb méretű akna is itt, de ezek 
csupán a vörös, homokkőtörmelékes agyagot tárták fel.

A  közbirtokosság területén ugyanez a tűzállónak ismert agyag a 
Pilisszentkeresztre vezető országút mentén lévő sáncban is, a legelő szélén 
bukik kisebb rögökkel a felszínre. Feltárva még eddig nem volt s ezért 
előfordulási s települési viszonyai ismeretlenek.

Áttérve ezek után a keresett agyag várható mennyiségének a meg
becsülésére, csak hozzávetőleges adatokból indulhatunk ki. H a ugyanis a 
feltárásnak a közbirtokosság területén kibúvó rögöktől való távolságát 
200 m-nek, hosszát is 200 méternek vesszük, akkor a várható agyagmeny- 
nyiség, 1 méter átlagos vastagságot feltételezve =  40.000 m3-re tehető.

Az előfordulás legközelebbi vasúti állomása Pilisvörösvár, ahová a 
távolság kereken 8 km-ttesz ki.

E lelőhellyel kapcsolatban meg kell még említenem, hogy K a l e -  
c s i n s z k y S.1 Pilisszentkeresztről is említ egy tűzálló agyagelőfordulást. 
Anyaga szürkés-fehérszínű, HCl-el nem pezseg. Feljegyzései szerint a 
Leskovi-árok alsó harmadában van a lelőhelye. Miután ezt a jelenleg 
sűrű fiatalossal benőtt és többszörösen beomlott mély szakadékot a hozzá
férhető helyeken elejétől végig bejártam, a mondott agyagnak még a 
nyomait se tudtam) megtalálni.

4. Solymár (Pest megye),

E községben a tűzállónak nevezett agyag két helyen is előfordul. 
Ezek közül különösen a községtől K-re fekvő előfordulásnak a feltárásai 
arról tanúskodnak, hogy itt a közelmúltban igen élénk felszínalatti m.íve- 
lés folyt. Jelenleg egy helyen sem fejtik.

A  tűzállónak tartott agyag fenti előfordulásait közelebbről vizsgálva, 
megállapíthatjuk, azok a pilisvörösvári medence D-i szélén fekszenek, 
ahol ezt a főtömegükben — a felső triászhoz sorolt — dolomitból és 
megalodus mészkőből álló alaphegységnek a rögei határolják. Felszínre 
buknak e medence szélén az alaphegységre települő régibb harmadkori 
képződmények, nevezetesen: a felső eocén alsó orbitoida rétegei, az alsó 
oligocén hárshegyi homokkő rétegei s a felső oligocén pectunculus homok

1 K a l e c s i n s z k y :  A  magyar korona országainak mtgvizsgált agyagai. (A m. 
kir. Földtani Intézet kiadványai, Budapest, 1905. pag. 149.)

K a l e c s i n s z k y :  A  magyar korona országainak megvizsgált agyagai stb 
(A m. kir. Földtani Intézet Évi jelentése, 1892. Budapest, 1893. pag. ( í j) ,  195.
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és cyrenás agyag rétegei. Mindezekre pedig kisebb-nagyobb vastagságban 
s jelentékeny felszíni kiterjedésben lösz települ.

Áttérve már most az első előfordulás közelebbi megismertetésére, 
mindenek előtt előre bocsáthatjuk, hogy az a községtől DNy-ra, illetőleg 
a Kálváriától Ny-ra vezető kocsiút végén lévő és helyileg „Brunnen- 
stum“ -nak, majd Török-forrásnak nevezett szakadékban, a Kerekhegy, — 
vagy itt „Auf den öden“ -nek nevezett hegy — ÉK-i lejtőjén található. 
£  hegy É-i és K-i lejtőin ugyanis hárshegyi homokkő foszlányok alatt 
települnek azok a tömött, friss állapotban pedig plasztikusaknak látszó 
agyagok, amelyek különböző posztvulkáni, de különösen hidrotermális 
hatások folytán kifakultak, kilúgozódtak és ezért egész fehér anyagokká 
alakultak.

Ily kilúgzott agyagnak kell tekintenünk azt a fehér, kaolinszerű 
agyagot, amely a „Brunnenstum“  nevű szakadékban fordul elő s amely
ből sikerült állítólag oly mennyiséget kifejteni, hogy abból H  ü 1 1 1 
A r t u r  pesti porcellángyáros elég tetszetős fehér edényt készíthetett. 
Állítólag az itt telepített kút ásása alkalmával tárták fel, vékony réteg 
alakjában pedig a szemközti vízmosás falában is ki van fejlődve.

Az itt látható szelvény röviden a következő: Legfelül települ, mint
egy i —1.5 méter vastagságban lösz, alatta 0.5— 1 méter vastagon numrnu- 
litos mészkőből álló lejtőtörmelék következik. Ez utóbbi körülbelül 2 
méter vastag sárga agyagon települ, amely a tömegét kisebb-nagyobb mér
tékben átjárt halaványszürke foltoktól egészen tarkaszínűvé vált. Ebben 
a tarka agyagban foglaltatik egy meredeken — mintegy 40— 500 alatt 
N y felé 2340 irányban — lejtő, hófehér, de 0.2 méternél alig vastagabb 
agyagréteg. Az itt dolgozott munkások bemondása szerint H ü t t l  A r t u r  
e réteget követve, egy 6— 8 méter mély aknát ásatott, amelyben minél 
mélyebbre hatoltak, állítólag annál tisztább s egyre vastagabb fehér 
agyagot találtak. Méretei az akna alján már 0.5 métert is meghaladtak. 
Jelenleg az aknát betömték, a vízmosás feltárásából pedig csak nagy 
nehezen lehetett egy próbára való mennyiségű anyagot qsszegyüjteni.

A  tűzállónak nevezett agyag második előfordulása a községtől DK-re 
fekvő’Kis Szarvashegy ÉNy-i lejtője kezdetén és annak tövében van fel
tárva. Ezt az előfordulást K a l e c s i n s z k y 1 is említi. Tűzállóságát a 
2. fokozatba helyezte. Minthogy jobbára felszínalatti műveléssel fejtet
ték, a jobbára „budai tégla“  gyártására használt anyagot négy tárna s 
két akna romjait találni itt. Bár az aknák körül szerte-heverő vitlákból 
arra következtethetünk, hogy az itteni munkálatokat csak nem régen

1 K a l e c s i n s z k y  S.: 1. c. 1893. pag. (14), 194. és 1. c. 1905. pag, 1 66.
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hagyhatták abba, a tárók mégis beomlottak és járhatatlanok. Szelvényeiket 
ezért, épp úgy kiterjedéseiket se, valamint az aknák mélységét megálía- 
pítani nem lehetett.

Csupán a tárók bejáratánál lehetett némi szelvényt látni, amely 
azután valamennyinél egyenlőnek mutatkozott. E szerint legfelül lösz 
telepiül, körülbelül i . j  méter vastagságban, alatta pedig sárga agyag kö
vetkezik, 1.3 méternyi réteg alakjában. Ennek a fekvője a 0.8 méternél 
másutt alig vastagabb, világosszürke, tűzállónak ismert agyag. Minthogy 
ez utóbbi a táró talpáig ér, nem lehetetlen, hogy valamennyire még alatta 
is folytatódik. Igen jól rétegzett és tömött. A II-vel jelölt táróban 160— 
1700 irányában D K  felé i5°-nyi dőlést mutat.

Minthogy a tárók hányóin csaknem mindenütt a szürke agyag tör
melékei hevernek, valószínű, hogy azt mindenikben sikerült kisebb-na- 
gyobb mértékben feltárni. Ezzel. szemben a két akna közül csupán az I-el 
jelölt hányóján látni a fejtett agyagot elszórva, az ettől távolabb DK-re 
fekvő, II-vel jelölt akna hányóján ellenben csak sárga agyag hever. Ez 
utóbbiból az akna hozzáférhetetlensége miatt arra következtethetünk, 
hogy a tűzállónak tartott szürke agyagot itt még nem ütötték meg.

Áttérve most már a tűzálló agyag mennyiségének a meghatározására, 
már itt jelezhetjük, hogy a „BrunnenstunC-nál lévő előfordulás csekély 
vastagsága s feltárásának tökéletlensége folytán számításba alig vehető.

A második, Kis Szarvas-hegyen való előfordulás mennyiségére a 
bányászott termék két szélső feltárásának egymástól való távolsága nyújt 
némi támaszt Az I-el jelölt első táró s az attól legtávolabb DK-re íekvő 
II-vel jelölt akna egymástól való távolsága kereken 200 méter. Ha az 
előfordulás szélességét ennek megfelelően csak 150 méternek vesszük, úgy 
a várható tűzálló agyag mennyisége 0.8 méter átlagos vastagság mellett 
kereken 24.000 m3-re tehető.

Az előfordulásoknak legközelebbi vasúti állomása Solymár, amely
nek a lelőhelyhez való távolsága 1.5 km.

j .  Tardos (Komárom megye).

E tűzálló agyagelőfordulását már K  a 1 e c s i n s z k y 1, sőt M a t y a -  
s o v s z k y  és P e t r i 'k2 is megemlíti, de minden közelebbi megjelölés 
nélkül. A község elöljáróságánál sikerült a lelőhely hollétére vonatkozólag 
közelebbi útbaigazítást nyerni. E szerint az a primási uradalom területén,
még pedig a községtől É-ra fekvő Szélhegy É-i nyúlványán fekszik.

1 K  a 1 e c s i n s 2 k y S.: 1. c. 1905. pag. 19 1.
- M a t y a s o v s z k y I. és P e t r i k  L .: 1. c. pag. 32.
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Maga a K  felől a Szélvölgytől, N y felől pedig a Malomvölgytől ha
tárolt Szélhegy főtömegét a felső triászhoz tartozó dachsteini mészkő al
kotja. Kisebb, alárendeltebb jelentőségű foltokban tarkítják É és 
ÉK-i nyúlványát: jura-mészkő kibúvásokkal váltakozó dachstein mészkő. 
K -i lejtőjét viszont kevés dachstein-mészkövön kívül még kevés tithon és 
júra-mészkő, majd nagyobb mértékben neokom homokkő szegélyezi, -— 
míg a tetejét lösz takarja.

A Szélhegytől Ny-ra fekvő Mala Gorba lejtőit mindjárt a Malom
völgy felől neokom homokkő, a gerinc felé eső részét pedig dachstein- 
mészkő, míg a K-re fekvő Bagóhegyet a Szélvölgy felől dachstein- 
raészkő, tetejét viszont júra-mészkő alkotja.

A tűzállónak nevezett agyag a Szélhegy É-i nyúlványán, illetőleg 
annak kissé K-re eső lejtőjén van feltárva, közvetlenül amellett a víz
mosás mellett, amelyben a neokom homokkő áll szálban.

Egy nagyobb külfejtés figyelhető meg itt; mintegy 5X1 0  =  50 m2-t 
kitevő méreteiből arra következtethetünk, hogy belőle már nagyobb meny- 
nyiségű agyagot fejtettek ki. E külfejtés Ny-i falában találunk nagyobb 
húmuszos, kőtörmelékes, sárga agyagtakaró alatt szép, halványszürke 
agyagot, csaknem szintes településben.

Közelebbről megvizsgálva e szelvényt, a következő rétegsor tárul 
elénk: A  felszín körülbelül 0.2 méteres húmuszos talaj, alatta mintegy 2 
méter vastagságban sárga, löszszerű agyag települ, amelyet csakhamar 
egy lilás homok vált fel. Ez utóbbiban kisebb sárga agyag, majd apró, 
lilaszínű komokkő-zárványok foglaltatnak. Vastagsága körülbelül o.S 
méter. Ezután következik a tűzállónak nevezett, világosszürke agyag. Ez 
az igen jól rétegzett, friss állapotban képlékeny és egyneműnek látszó 
agyag csaknem egészen szintesen települ. Vastagsága x— 1.5 méter. Ennek 
a fekvőjét lilás-zöldesszínű homok, illetve laza homokkő alkotja és még 
50 cm-ig leásva, változatlan.

A rétegeket közelebbről véve szemügyre, megállapítást nyert, hogy 
a szürke agyagra települő lilás homok, átmosott neokom, amely az alatta 
következő szürke, tűzálló agyaggal együtt az eocén-nek egy terresztrikus 
kifejlődése. Az ez utóbbi fekvőjében települő lilás, itt-ott zöldesszínű 
homok, illetőleg laza homokkő pedig már a neokom tartozéka.

Hogy az egész feltárásnak ez-e a szelvénye, avagy, hogy talán még 
több réteg is van közbeiktatva, avagy egyik-másik hiányzik, azt a feltá
rás D-i és K-i oldalainak beomlott és benőtt volta miatt megállapítani 
nem lehetett. A  feltárás körüli ÉNy-, D- és K-i részein történt csemete- 
ültetésből ellenben annyi látható, hogy az egy ásónyomnál alig sokkal
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mélyebb gödrökből — egy jókora darabon — csaknem mindenütt a bá
nyászott szürke agyag került a felszínre. Ezek szerint tehát D felé ha
ladva, a szürke agyag e fedőrétegei, úgy látszik, kivékonyodtak.

Tűzállóságát K a l e c s i n s z k y  a 2. fokozatba helyezte.

A tűzálló agyag mennyiségi viszonyaira térve, a következőket kell 
különösen figyelembe venni. A  fentebb említett csemete-ültetések feltárá
sait vizsgálva megállapíthatjuk, hogy a tűzállónak mondott agyag körül
belül 100— 150 méter hosszúságban nyomozható D felé. K-i irányban 
kiterjedése pedig körülbelül 75 — 100 méterre tehető. Kiszámítva már most 
ezekből az adatokból a várható mennyiséget, — 1.5 m átlagos vastagsá
got véve — következő eredményekhez jutunk:

100 X 75X 1.5  =  11.250 m3 100 X 10 0 X 1.5  =  15.000 m3
150 X 75X 1.5  =  16.875 m3 150 X 10 0 X 1.5  =  22.500 m3

Ezek középértékét véve, legvalószínűbb eredménynek a 16.406 m3 
vehető.

Legközelebbi vasúti állomása Tata. Tekintve, hogy a lelőhelynek a 
községtől való távolsága 3.5 km, a község pedig az állomáshoz 14 km-re 
fekszik, az összes távolság kereken 17.5 km.

Végül még csak megjegyezni kívánom, hogy ezt az előfordulást ré
gebben K o r n h a b e r  ezredes bérelte a prímási uradalomtól. Jelenleg 
nincsen üzemben.

6. Mány (Fejér megye).

E községből már régibbidő óta ismertek nagyobb tűzállóságú agyag
előfordulást. K a l e c s i n s z k y 1 két mintát is említ munkájában, de min
den közelebbi megjelölés nélkül. Az előfordulás meglehetősen távol fek
szik ai községtől, mégpedig a Zsámbékra vezető országút, illetőleg az azt 
keresztező megyei határ közelében lévő Strázsahegyen,

Az előfordulás környékének geológiai kialakulását tekintve, látjuk, 
hogy legidősebb képződményképpen a felső triászhoz tartozó dolomit 
van kifejlődőve. Ez alkotja az alaphegységet, amelyre települő fiatalabb 
képződményekből Mány környékén azonban csupán a pannóniai és a 
szarmata emelet rétegei s az ezeket takaró pleisztocén képződményei: lösz 
és agyag vannak képviselve. Az előfordulás szempontjából ránk nézve

1 K a l e c s i n s z k y  S.: 1. c. 1905. pag. 122.
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különösen a dolomitnak van jelentősége, mert erre települ a tűzállónak 
ismert agyag, még pedig a Strázsahegy É-i lejtőjén.

A déli lejtőn a tűzállónak mondott agyagra még intenzívus vörös 
agyag települ. Ez utóbbit az itt szerte tátongó nagy gödrökről ítélve, nagy 
mennyiségben fejthették. Ez alatt a közel 2 méter vastag, friss állapotban 
képlő vörös agyag alatt települ a halaványsárgás-szürke, tűzálló agyag, 
de állítólag csak igen vékony réteg alakjában. Aknával feltárni nem lehe
tett, a gödörben összefutott nagy esővíz miatt.

A Strázsahegy tetején, illetőleg É-i lejtőjén közvetlenül a dolomitra, 
települő agyag 25— 30 cm vastag és DNy-i 2250 irányú csapással ereket 
alkot. A felszínen mindössze három ily ér volt észlelhető.

Közelebbről megvizsgálva az agyagot, azt egészen egyneműnek, friss
állapotban igen képlékenynek találjuk. Pirotehnikai szempontból a „Mag
nesit Ipar“  végzett behatóbb vizsgálatokat. Ezek szerint tűzállósága 
32— 33 Sk-nek felel meg. K a l e c s i n s z k y S .  a két minta tűzállóságát 
1. és 2. fokozatúnak találta.

Mennyiségi viszonyai, minthogy az előfordulás csak a dolomit köz
vetlen közelségére szorítkozik, — számításba alig vehetők. Pontos meg
határozásuk céljából okvetlenül néhány fúrás volna leméíyítendő.

Az előfordulás legközelebbi vasúti állomása: Bicske. Az odavaló 
távolság 9.5 km.

7. Nézsa (Nógrád megye).

E kisközségnek a területén tártak fel újabb időben oly szürke, tűz
állónak mondott agyagot, amelyhez hasonló Cserhát N y-i mezozoos rögei
nek a peremén, — mint a múlt évben is láttuk — több helyen is előfordul.

Az előfordulás — miként a mellékelt térképvázlaton körbe fog
lalva láthatjuk — a községtől DNy-ra, Keszeg felé vezető út mentén 
fekszik. Közelebbről meghatározva: a Kecskésvölgynek e kocsiúttal való 
metszésétől valamivel északabbra, a R e v i c z k y  M a l e n i  a-féle urada
lom területén.

Egy kisebb medence alakult itt ki, amelyet az alaphegység közeli ki
búvása, — nevezetesen a felső triaszkorú dachstein-mészkő rögei vesznek 
körül. Ez utóbbira települnek azután a paleogén formációnak az alsó 
oligocén, ligúri és a középoligocén rupéli emeleteinek a lerakódásai, 
amelyek hárshegyi homokkővel és kisoelli agyaggal fejlődtek ki. A  leg
felső közös takaró lösz. Ez alól buknak ki, különösen a partszegélyeken 
a paleogén imént említett képződményei.
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Míg a mészkövet e vidéken több ponton mészégetésre használják fel, 
addig ezt az oligocénhez tartozó agyag előfordulást részben „budai 
tégla“  gyártására, részben tűzálló agyagnak való felhasználására fej
tették.

Közelebbről megvizsgálva az előfordulást, megállapíthatjuk, hogy 
egy É-felé 325° irányában előrehajtott táróból, részben K-felé 70° irá
nyában, részben N y felé 250° irányában ágaztak ki azok az oldaltárók, 
amelyekből a bányászat tárgyát képező agyagot fejtették. Az alig 
3—4 méter hosszú behatótárónak jelenleg már csak az ácsolatú 
van meg, mert az agyagot a végéből szétágazó haránttáróig mintegy 6— 8 
méter szélességben lefejtették, miért is a főtétől a felszínig érő része biz
tosítás hiányában beomlott. Jelenleg e feltárásból — amelyben az oda
valók állítása szerint hat évvel ezelőtt, mindössze egy éven keresztül dol
goztak — csak a Ny-ra hajtott, mintegy 2—3 méter hosszú tárórész ma
radt meg. A  K-re ágazó táró, a helyszínen nyert értesülés szerint hosszú 
volt, de hogy megközelítőleg is hány méterig terjedt, azt nem lehetett 
megtudni. Jelenleg annyira beomlott, hogy nyílásának csak kis része van 
meg.

Az itt látható szelvényt közelebbről vizsgálva, a következőket figyel
hetjük meg: legfelül alig 0.50 méter vastag húmuszos agyag alatt mintegy 
0.3 méter vastagságban sárga agyag települ, amely itt-ott egy-egy fehér
szürkés agyagzárványt tartalmaz. Alatta sárga agyag következik, ujjnyi 
széles, szürke agyagcsíkokkal. Ennek a vastagsága körülbelül 1 méter. 
Innen kezdve települ a tulajdonképen i szürke, tűzállónak mondott agyag, 
a benne váltakozó vékony sárga agyagcsíkokkal. Míg ez utóbbiak 1 —2 
ujjnyi, maximálisan pedig 3—4 ujjnyi szélesek, addig a szürke agyag 
maximális vastagsága 0.4—0.5 méter között változik. Ez az utóbbi réteg
sor körülbelül 3—3.5 méter vastag, rétegei 280—290° irányában 30’' 
alatti dőlést mutatnak.

Maga a tűzállónak tartott agyag vékony rétegzettségénél fogva csak 
megfelelő válogatással fejthető, illetőleg használható fel ipari célokra.

Áttérve már most itt várható mennyiségének a meghatározására, nem 
kétséges, hogy miután itteni előfordulása csupán e kis kiterjedésű foltra 
szorítkozik, rétegei pedig vékonyak, — mennyisége ipari szempontból 
alig jöhet figyelembe.

Legközelebbi vasúti állomás, Galgaguta, amelynek a lelőhelyhez 
való távolsága, kereken 10 km.
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8. Diósgyőr (Borsod megye).

E. község határából ismert tűzálló agyagelőfordulás a kincstári erdő 
Ládi nevű fenyvesében lelhető meg. A  fejtési helyet környező, szerteszórt 
számos horpa, kutatógödör — sőt, állítólag még egy akna látható nyomai 
is — arról tanúskodnak, hogy itt a tűzálló agyagot már régóta élénken 
bányászták. K a l e c s i n s z k y 1 feljegyzései szerint az itteni külszíni 
műveletek már 1868 óta vannak üzemben.

Jelenleg az Óhutára vezető Tatárárok nevű völgy és a katonai 
lövölde közelében fekvő kisebbik Tatárárok között DNy-ra benyúló öböl 
szélén, a 405.9 méteres csúcs ÉK-i lejtőjén egy D N y felé húzódó nagy 
feltárás látható. Hossza körülbelül 100 méter, szélessége pedig 35—40 
métert tehet ki. Tatárárokban való előfordulást említ M a t y a s o v s z k y  
és P e t r i k.2 Anyaga képlékeny, sárga, kiégetve sárgásszürke.

A  S c h r é t e r  legújabb felvételeivel kiegészített geológiai térkép- 
vázlat szerint a feltárás közvetlen környékét a felső triászhoz tartozó 
dachstein-mészkő, továbbá a Ny-felől idáig terjedő porfiroidok és az 
azokban foglalt kvarcerekből Jkimállott kvarc és végül a pleisztocénbe 
sorolt barna, sárga agyag alkotják. Magát a feltárást az ÉK-felé 30° 
irányában 35— 50° alatt dőlő dachstein-mészkő kibúvása tövében telepí
tették. A bányászott tűzálló' agyag úgy látszik, hogy közvetlenül a fenti 
mészkőre települ, mert a feltárás szelvényében — mint majd alább rész
letesen látni fogjuk — a legalsó képződmény dachstein-mészkőből áll.

A  fentebb említett nagy külfejtés, feltárása következő szelvényt en
ged felismerni: legfelül 1 méter vastagságban húmuszos agyag, majd ez 
alatt sárga — imitt-amott kisebb kék agyagrögöket magábazáró — agyag 
észlelhető, közel 2 méter vastagságban. Ezután következik a tűzállónak 
ismert szürke agyag, mintegy 0.5—0.6 .méter vastag réteg alakjában. 
Fekvőjében már dachstein-mészkő települ. A feltárás több pontján áll 
szálban e; réteg fekvőjeképen.

A  fejtett agyag friss állapotban halaványszürke, képlékeny; légszá- 
rgz állapotban világosabbszínű s kemény. Tömegében teljesen egynemű
nek látszik. Kiégetve K a l e c s i n s z k y  szerint barnaszínű és fényes 
felületű. Három minta tűzállóságát vizsgálta meg. Ezekből kettőét 1. fo
kozatúnak, egy ét pedig 3. fokozatúnak találta.

Nyers anyagának elemzésére nézve K a l e c s i n s z k y  következő 
adatokat közöl:1

t  K a l e c s i n s z k y  S.: 1. c. 1905., pag. 67.
- M a t y a s o v s z k y  — P e t r i k :  1. c. pag. 28.
1 K a l i  c s i n s z k y  S.: 1. c. 1905. pag. 67. és 68.
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ALÓ., ....................  ................................... . ... 28
Fe»Os
CaO
M gO ... ... ...................... — ... ..................... -  2
KasO
N a„ 0
Izzítási veszteség ........ . ... ... ... ................ — 12

100

Ami ezekután az előfordulás korát illeti, — bár kövületet se a 
szürke agyagban, se a fedőjét alkotó sárga agyagban nem lehetett ta
lálni — alig kétséges, hogy az a szomszédos, alig i km távolságban fekvő 
tapolcaival azonos, t. i. középmiocén korú.

Mennyiségére térve, már az eddigiekből sejthető, hogy az — miután 
anyagának nagy részét, a töménytelen sok horpa bizonysága szerint már 
lefejtették — legfeljebb már csak némi, alig felbecsülhető maradékot alkot, 
amire, nagyobb üzemet alapítani nem lehet.

Legközelebbi vasúti állomása: Diósgyőr, az oda való távolság, 3—4 
km-re tehető.
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Kvarcit.
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Miocén.
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Oligocén.
Oligozän.
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E i n l e i t u n g .

Im Jahre 1936 betraute mich die Direktion der Kön ung. Geolo
gischen Anstalt mit der Fortsetzung der geologischen Untersuchungen der 
heimischen Kaolin- und feuerfesten Tonvorkommen. Da der Flerbst beim 
Beginn meiner Arbeit schon sehr vorgeschritten, und das regnerische Wet
ter derselben nicht sehr zuträglich war, konnte ich nur einen kleinen Teil 
der Vorkommen begehen. Die Untersuchung des grösseren und auch qua
litativ besseren Teiles der Vorkommen musste ich auf das kommende 
Frühjahr verschieben. Das Material der hier beschriebenen Vorkommen
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besteht zum kleineren Teil aus Kaolin, zum grösseren Teil aus feuerfestem 
Ton. Wir wollen im Folgenden diese nun näher betrachten:

I. KAOLINVORKOMMEN.

Die im Laufe des Herbstes 1936 untersuchten Kaolinvorkommen 
sind in geringerem oder grösserem Masse im Bükkgebirge erschlossen, wo 
sie chemische Umwandlungsprodukte teils von Rhyoliten, teils von Ande- 
siten'sind. Ich konnte drei Vorkommen eingehender untersuchen: in Fel
német, in Recsk und in Mátraderecske.

1. Felnémet (Komitat Heves).

In der Gemarkung dieser Gemeinde kommt das erschlossene Kaolin 
am S-lich.sten Teil des sich N-lich der Gemeinde vom Bervabérc bis zum 
öreghegy erstreckenden sog. Bervatales in Begleitung von feuerfestem 
Ton vor. Das Gebiet bildet den Besitz des Ezbistums Eger, und ist der
zeit vom angeblichen Entdecker, dem Ingenieur L e o p o l d  H a l á s z  
gepachtet. Der Abbau erfolgt in verhältnismässig geringer Ausdehnung, 
jedoch in einem umso sorgtältigeren Untertagbau.

: Das Grundgebirge des das Kaolinvorkommen unmittelbar umschlies- 
senden Gebietes besteht aus obertriasstischem Kalkstein. (Siehe die auf 
Grund der neuesten Aufnahmen von S c h r é t e r  ergänzte Kartenskizze.) 
Did nächsten Ausbisse befinden sich an beiden Hängen des Bervatales, wo 
sie von der Herrschaft in einem ziemlich ausgedehnten Steinbruch abge
baut und zu gebranntem Kalk verarbeitet werden. Weitere Vorkommen 
sind auf der Kuppe und an mehreren Stellen der Hänge des Farkaslyuk 
vorhanden. Den Kalkstein überlagert zwischen dem öreghegy und Isten
nyaka Rhyolittuff. An der Oberfläche finden wir ihn in einer annähern
den Mächtigkeit vor 1.5 m in dem zu den Weinbergen führenden Hohl
weg erschlossen. Sein Material ist hier mehr oder minder zersetzt, doch 
können darin Quarz, Biotit und Bimsstein mikroskopisch gut unterschie
den werden. Der Rhyolittuff erstreckt sich anscheinend bloss auf das 
Gebiet zwischen öreghegy und Papphegy, sowie auf den Beginn des 
O-lichen Abhanges. Tiefer unter der Oberfläche ist er sogar noch auf 
den niedrigeren Hügeln anzutreffen. Einen Beweis hierfür erbringt, der 
herrschaftliche Brunnen beim Schafstall, der angeblich in Rhyolittuff 
abgeteuft is.

Der übrige Teil des öreghegy besteht aus Sand und Sandstein, der 
vindöbinischen Stufe des mittleren Miozän, dem übrigens auch Rhyolit-
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tuff angehört. Noch weiter gegen N, am Papphegy und dessen S-licher 
Fortsetzung, dem Fehérhegy, ist auf einem grösseren zusammenhängenden 
Gebiet schon Karbonschiefer zu finden. Die gemeinsame Decke all dieser 
Bildungen besteht aus Nyirok.

Der Zubaustollen wurde aus dem Bervatal in W-licher Richtung in 
das Massiv des öreghegy getrieben. Anfangs verläuft er in Nyirok, in 
dem ungefähr 0.9 m über der Sohle eine annähernd spannstarke rötliche 
Sandsteinschichte lagert. Dieser Abschnitt erstreckt sich ungefähr bis 10 m 
wo der Sandstein in einer ungefähren Mächtigkeit von 0,8 m unterhalb 
des Firstes bis zur Sohle von einem dunklen, fast schwarzen Ton abgelöst 
wird, der bis zum 26-ten Meter des Stollens zu verfolgen ist. Von hier 
an sind im dunklen Ton die schon von der Oberfläche her bekannten 
Dachsteinkalk-Schollen eingelagert, deren Menge auf Kosten des Tones 
immer mehr zunimmt. Bei 34.4 m steigt der Kalkstein schon 1,5— 1,7 m 
hoch über die Sohle, während der dunkle, fast schwarze Ton darin 
bloss handbreite Streifen bildet, um endlich ganz zu verschwinden. Das 
Hangende des Kalksteines wird von einem gelben Ton gebildet, unter 
dem hie und da weisser, kaolinartiger Ton und Sand sichtbar sind.

Beim weiteren Vordringen kommt im Stollen in den gelben Ton 
eingelagerter rötlicher Sandstein zum Vorschein, doch hält sein Vor
handensein kaum 10— 12 m an. Der gelbe Ton verschwindet nämlich 
langsam, um dem Sandstein seinen Platz abzutreten. Das Hangende des 
Sandsteines wird an dem First noch immer von Ton gebildet, doch 
bestehen die Stollenstösse schon aus rotem Sandstein, der nur hie und 
da von rötlichem Ton unterbrochen ist. Bei ungefähr 74 m beginnt ein 
graubrauner plastischer Ton, in dem schon ab und zu kleinere oder 
grössere Flecken von weissem, kaolinartigem Ton eingelagert sind. 
Dieser bildet bis 84,4 m anfangs bloss, handbreite, dann, aber immer 
breiter werdende Schichten, so dass das Kaolin von hier an bis an die 
Sohle reicht.

. Bei 90 m zweigt ein 14 m langer Seitenschlag, 2. m weiter gegen 
N  ein u m  langer Seitenschlag ab. Beide erschliessen vom First bis zur 
Sohle durch Eisenocker gefärbten ockerführenden Ton, der zu Zwecken 
der Farbbereitung abgebaut wird.

Bei 98 m geht der S-Stellen zu Ende. Hier zweigen aus ihm längere 
Strecken gegen S, N  und W ab. Die gegen N  und W getriebenen Teile 
erschliessen Kaolin, der. gegen S gerichtete Teil aber grauen, bzw. 
ockerführenden Ton. Auf der hier angebrachten Drehscheibe, die ich 
bloss der Orientierung wegen erwähne, werden die Hunde in die ge
wünschte Richtung geleitet.
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Die vom Stollenende gegen S vorgetriebene Strecke verläuft vorerst 
in grauem, kaolirartigem Ton, der bald von grauem Ton verdrängt wird 
Obwohl der Stollen angeblich 31 m lang ist, wurde er in Ermangelung 
schönen Tones nach 5,9 m versetzt.

Der von der Drehscheibe gegen N  vorgetriebene Stollen setzt in 
Kaolin an. In dieses ist die kaum einige Meter weiter gegen W  angelegte 
Nische, sowie auch die ihr gegenüber gelegene 6 m lange, jedoch jetzt 
versetzte Schurfstrecke gehauen. An beiden Stellen kommt schönes, hie 
und da durch Limonit gefärbtes Kaolin anstehend vor. Ein gleiches 
wurde angeblich aus der Schurfstrecke gefördert. Etwa 13 m nach der 
Abzweigung finden wir eine neue, in der Richtung 2700 vorgetriebene 
Strecke, die aber ebenfalls versetzt ist. Sie ist angeblich 10 m lang 
gewesen. Von ihrem Ende zweigt eine 22 m lange, parallel zum Stollen 
verlaufende Querstrecke gegen NO ab. Sie erschliesst durchwegs Kaolin, 
ist aber derzeit versetzt.

Nach diesem gegen W abzweigenden Stollen ist ein grauer plasti
scher Ton vorzufinden. Vorerst nur in der Sohle, er steigt sodann 
immer höher an, bis endlich die ganze Strecke darin verläuft, ebenso, 
wie die nach W mündende, jetzt aber versetzte Nische. Im Endpunkt, 
d. h. in einer Länge von 26,2 m schlägt der Stollen gegen O um und 
wendet sich 2,5 m neuerdings gegen NO, wobei er auf einer Länge von 
to m grauen plastischen Ton aufschliesst. In der Nähe der, ungefähr 
in der Mitte gegen O abzweigenden, Nische lagert in dem scheinbar 
homogenen grauen Ton eine durch Limonit rötlich gefärbte Tonschichte, 
die einen Fallwinkel von 20—400 zeigt. (Siehe Abb. b—b der Beilage). 
Der gegen NW  vorgetriebene, angeblich 10 m lange, derzeit versetzte 
Stollen aber bildet den hier mündenden Teil des früher erwähnten, 22 m 
langen versetzten Stollens und verläuft angeblich durchwegs fn grauem 
Ton. Letzterer kann mit seinen limonitführenden Einlagerungen noch 
weiter verfolgt werden. Dann aber kommt — noch vor dem Schacht — 
ein bläuliches, glänzendes Kaolin mit muscheligem Bruch anstehend vor, 
das nicht bloss bis zum Schacht reicht, sondern auch in dem hier abzwei
genden Schürfstollen und dem darin abgeteuften Schacht erschlossen ist.

Der mit II. bezeichnete Schacht führt in den hier beginnenden, unge
fähr 3—4 m höher gelegenen oberen Horizont, der von hier gegen O, 
bzw. N W  bis zur Tagstrecke reicht. Der O-liche Ast des oberen Hori
zontes erschliesst durchwegs reines Kaolin, während im W-lichen Teil 
wenig sandführendes Kaolin vorhanden ist. Seine Schichten fallen an 
dieser Stelle in der Richtung gegen 270° unter 40—450 ein.
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Der von der Drehscheibe gegen W, somit in der Fortsetzung des 
Zubaustollens getriebene Streckenteil setzt in Kaolin an. Nach Durch
querung von etwas grauem Ton, erschliesst er limonitführendes Kaolin, 
sodann sandiges Kaolin und am Feldort, roten Sandstein.

Die aus diesem Streckenteil noch in der Nähe der Drehscheibe gegen 
S abzweigende Nische erschliesst grauen Ton, während die zweite Nische 
schon hie und da durch Limonit gefärbtes Kaolin aufschliesst. Dieses 
zeigt an dieser Stelle in einer Richtung von 1 95" ein gut messbares Ein-' 
fallen von 8— io°. Die hienach gegen NO vorgetriebene und zum Gross
teil versetzte Strecke verläuft ebenfalls in hie und da durch Limpnit 
gefärbtem Kaolin, ebenso, wie der etwas entfernter gegen N  abzweigende 
Stollen. Dagegen erschliesst der gegen SW führende, annähernd 40 m lange 
Stollen nur zum Teil Kaolin, das — wie dies aus der Abbildung 2—2 der 
Beilage ersichtlich ist, —  alsbald durch grauen, dann durch ockerführen
den Ton und schliesslich abermals durch grauen Ton abgelöst wird. Der 
graue Ton fällt an dieser Stelle in der Richtung 2y}() unter io°, der ocker
führende Ton unter 200 in der Richtung 3300 ein.

Aus der Skizze ist gut ersichtlich, dass die südlichen Aufschlüsse 
meist grauen Ton, die nördlichen hingegen Kaolin erschlossen haben.

Wenn wir nun die Mengenverhältnisse des Vorkommens feststeüen 
wollen, muss in Betracht gezogen werden, dass — nachdem sich die Auf
schlussarbeiten erst im Anfangsstadium befinden — sie noch keinen ent
sprechenden Einblick in die Ausdehnung der unter Tag liegenden Kaohn- 
und feuerfesten Tonmengen gestatten, um daraus einen annähernd 
genauen Schluss auf ihre Mengen zu gestatten. Wenn wir die Länge des 
bisher aufgeschlossenen Kaolins und des grauen, kaolinartigen Tones mit 
60 m, seine Breite mit 80 m bemessen, ergibt sich bei einer durchschnitt
lichen Mächtigkeit von 1 m eine Menge von 4800 m3. Ob die tatsächlich 
vorhandene Menge grösser oder geringer ist, werden die weiteren Auf
schlüsse zeigen.

Was nun die Entfernung dieses Vorkommens von der nächsten 
Bahnstation betrifft, kann nur die Strecke jener Werkbahn in Rechnung 
gezogen werden, die den Fundort mit der Bahnstation Felnémet ver
bindet. Diese ist rund 5 km lang.

2. Recsk (Komitat Ffeves).

Hier ist das Kaolinvorkommen in einer W-lich der Gemeinde am 
S-Hang des Lahorcahegy angelegten ärarischen Erzgrube, im sogenannten
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„Mittleren Georgstollen“  erschlossen. Das Gebiet besteht — wie dies aus 
der auf Grund der neuesten Aufnahmen von P a u l  R o z l o z s n i k  
angefertigten geologischen Skizze ersichtlich ist — überwiegend aus erup
tiven Bildungen, die an dieser Stelle hauptsächlich durch Biotitamphibol- 
Andesit und dessen Tuffe vertreten sind. Aus letzteren sind, durch 
chemische Zersetzung, die mehr oder weniger kaolinisierten oder ganz zu 
Kaolin umgewandelten Nebengesteine entstanden. Gleich beim Mund
loch des Stollens ist ein stark kaolinisierter, sich in dünnen Platten abson
dernder Biotitamphibol-Andesittuff anzutreffen. Der Stollen ist annä
hernd 40 m durch dieses Nebengestein getrieben, in dessen Mitte sich 
schönes, plastisches, schneeweisses Kaolin in einer Mächtigkeit von etwa 
2 m befindet.

Wenn wir die näheren Verhältnisse dieses Vorkommens untersuchen, 
so können wir feststellen, dass in dem Mittellauf, des den mittleren Georg
stollens mit dem oberen Georgstollen verbindet, der verkieselte, enargit- 
führende Andesitbreccienstock von einem bläulichen, eisenhaltigen, dich
ten Biotitamphibol-Andesittuff überlagert wird. Dieses, normal 1,5—2,0 
m mächtige Nebengestein wird hier als „ Blauer Schiefer“  bezeichnet. 
Dessen Hangendes wird durch einen völlig kaolinisierten, Feldspat 
führenden, grauen, ganz weichen Andesittuff gebildet, der hier als 
„grauer hangender Tuf f “  angesprochen wird. Das Kaolin bildet die 
oberste, chemisch umgewandelte Schichte dieses Tuffes. Sein Material 
ist nur zu einem geringen Teil rein, nachdem er ausser durch chemisch 
noch weniger umgewandelte Gesteine, auch noch durch Limonit ver
unreinigt ist.

#
Das stark verkaolinisiertc Nebengestein ist bis zum ostwärts abzwei

genden Seitenschlag zu verfolgen. Doch ist dieses Kaolin ungefähr vom 
30-ten Meter des Förderstollens an immer mehr durch Limonit ver
unreinigt. Hiebei nimmt seine Menge zu Gunsten des Andesittuffes 
immer mehr ab. Jenseits der Abzweigung ist an der Sohle alsbald der 
„graue hangende T u f f “  anzutreffen, dann, in dessen Liegendem, der 
„hlaue Schiefer“  und darunter der Erzstock.

Am Beginn der gegen O abzweigenden Seitenstrecke ist das Neben
gestein noch fast ganz in Kaolin umgewandelt. Allerdings bloss an der 
S-lichen Seite. An der N-Seite der Strecke ist schon der Erzstock anste
hend. Anfangs nur in der Nähe der Sohle, dann steigt er allmählich, bis 
er schliesslich den First erreicht. Ungefähr 25 — 30 m hinter der Aus
richtung ist das Kaolin schon vollständig verschwunden.
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Nachdem die verwertbare Menge des hier vorkommenden Kaolins 
gering ist, kann dieses Vorkommen von industriellem Standpunkt aus 
nicht in Betracht gezogen werden. Dies ist auch die Ursache, weshalb 
es bis jetzt nicht abgebaut wurde.

j .  Mátraderecske. .

Dieses Vorkommen ist dem oben angeführten benachbart, indem es 
in den Wasserrissen am N-Hang des S-lich der Gemeinde gelegenen 
Lahorcahegy Ausbisse bildet. Obwohl die geologischen Verhältnisse des 
Vorkommens vollständig mit denen von Recsk übereinstimmen, bildet 
das Kaolin hier doch ausgedehntere und einigermassen zusammenhän
gende Schollen. Beim Abstieg vom Kamm des Lahorcahegy gegen N, 
finden wir die ersten Spuren des Vorkommens beim Franzensstollen. 
Der Grossteil des hier zu Tage geförderten und auf die Berghalde 
gestürzten Nebengesteines, ist völlig zersetzt, ausgebleicht und weiss. 
Darin sind nur noch geringe einschlussartige unzersetzte Andesitreste 
anzutreffen.

Wenn wir nun von diesem Stollen in den gegen N  führenden Was
serriss steigen, können wir an dessen Stössen grössere Mengen kaolin
artig zersetzten T uff beobachten. Gegen die Mitte des Wasserrisses, —1 
wo unlängst die Schürfbohrung No. X X X V II. abgetäuft wurde, — 
finden wir einen grösseren Kaolinaufschluss. In den Westhang des Risses 
wurde in der Richtung 2io° ein Stollen vorgetrieben, um das hier an 
die Oberfläche ausbeissende Kaolin noch besser erschliessen und dessen 
Material abbauen zu können. Der Stollen soll angeblich io m lang sein, 
ist aber schon nach einigen Schritten verbrochen.

Bei der Stollenmündung ist folgendes Profil sichtbar: Den First 
bildet gelber Ton, der in einer Mächtigkeit von ungefähr z m über dem 
First erschlossen ist. Kaum i — z Finger unter dem First liegt schon eine 
Handbreit mächtige Schicht von schneeweissem Kaolin, Diese wird in
dessen alsbald durch eine nur um weniges dünnere, durch Limonit ge
färbte Tonschichte abgelöst, um dann von hier an mit etwa 0,5— 1,0 m 
mächtigem Kaolin mehrmals abwechselnde Schichten zu bilden. Diese 
zeigen in der Richtung 1 10 0 ein Einfallen von 20—250.

Das Kaohn selbst ist ziemlich rein, doch ist sein Abbau durch die 
Trennung von den abtvechselnd folgenden und durch Limonit gelärbten 
Tonschichten ziemlich erschwert. Wahrscheinlich ändert sich bei wei
terem Vordringen nicht allein die Menge, sondern auch die Qualität des 
Kaolins, wie dies aus den Kaolinschollen und dem kaolinisierton Neben
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gestern gefolgert, werden kann, die aus dem „Franzosenstollen ' gefördert 
und auf die Berghalde gestürzt worden sind.

Nähere Angaben über das hier vorkommende Kaolin sind in der 
Beschreibung dieses Gebietes von H o  j n o s  zu finden. (Das Kaolin von 
Mátraderecske. Geol. Mitt. Budapest, 1925. S. 79— 85.) Am wichtigsten 
sind die von K o l o m a n  E m s z t  durchgeführten chemischen und 
pyrometrischen Untersuchungen.

°/o
SiOs - 
AÍgOg . 
Fe20 3i 
FeO J 
MgO 
MnO . 
CaO . 
N a .O  .

66-04
21-93

0-25

0- 23

1- 15
3-59

K.O
HsO+
HgO- 6-49

99-68

Seine Feuerfestigkeit beträgt nach den Untersuchungen von Dr. K. 
E m s z t  28 Sk =  1630° C, während sie nach den Angaben des „Chemi
schen Laboratoriums für Tonindustrie Berlin“ , für das Rohkaolin mit 
3 1— 32 Sk =  1690— 17 10 0 C, für das geschlämmte Kaolin aber mit 
31 Sk =  1690° C festgestellt wurde.

Von den älteren Angaben können hier noch die Analysenresultate 
des von dieser Fundstelle gesammelten Kaolins nach E. D. L á s z l ó 1, 
die auch K a l e c s i n s z k y 2 in seiner Arbeit zitiert, angeführt werden:

° l0 °l0
SiO. ... ... ............. ......... 72-84 Sand ................ .................. 46-01
Ai.Os ____________    17-69
Fe20 3 ..........................    1-06
CaO .........................     0-49
M gO .........  ............... . . .  0-60
K20     3-71
Glühverlust ..................    3*41

99-80

Feuchtigkeit ... ... ... ... 1 "37

1 E. D.  L á s z l ó :  Chemische und mechanische Analyse ungarischer Tone. Buda
pest, 1886. Seite 17.

2 A. v. K a l e c s i n s z k y :  Die untersuchten Tone der Länder der ungarischen 
Krone. (Ausgabe der Geol. Anst.) Budapest, 1905. Seite 5.
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Mechanische Analyse:
ü/o

Toniger Anteil .............._. .................................. 63'25
Sand ... ................  ...............................................  35-32
Mineralschutt_ - ............................................ . 1 ’43

100-00

Seine Feuerfestigkeit setzt K a l e c s i n s z k y 3 auf der unter
suchten Karte der ungarischen Tone zwischen die i — 3. Stufe, was einer 
Temperatur von 1500° C entspricht.

Ausser dieser Fundstätte finden wir das Kaolin auch noch in zwei 
weiter gegen O gelegenen Wasserrissen — und zwar an deren Sohle — 
erschlossen. An beiden Stellen sind vereinzelte Kiesel darin anzutreffen, 
die aller Wahrscheinlichkeit nach von der Oberfläche hineingelangt sind. 
In geringerem Masse ist es ausserdem noch im Aufschluss des auf den 
Berg führenden Fahrweges erschlossen, wo es ebenfalls mit Limont- 
bändcrn abwechselnde Schichten bildet.

Beim Schätzen der Menge können folgende Angaben in Rechnung 
gezogen werden: Wenn wir die Entfernung der Ausbisse in N —S und 
O—W-licher Richtung voneinander mit rund 200 m beziffern und die 
durchschnittliche Mächtigkeit der Kaolinschichte mit 1,5 m annehmen, 
ergibt sich für das Kaolin eine Menge von 200X200 =  40.000 m2X .i,j =  
=  60.000 ms.

Die Entfernung des Vorkommens von der nächsten Eisenbahnstation 
(Mátraderecske) beträgt rund 1 km.

II. FEUERFESTE TONVORKOMMEN.

Die Fundorte der diesmal begangenen feuerfesten Ton Vorkommen 
liegen in der Mehrzahl im Dunazug- und Gerecsegebirge, doch liegen 
einige auch im Cserhát- und Bükkgebirge. Das Material dieser meist 
terrestrischen Bildungen ist zumeist hellgrau gefärbt, dicht und hart.

In pyrotechnischer Hinsicht wurden kaum ein-zwei der nachste
hend beschriebenen Tone untersucht.

1. Tinnye (Komitat Pest).

Dieses Vorkommen angeblich fuerfesten Tones ist am SO-Hang 
des 2 km von der Ortschaft liegenden Kutyahegy in einem Wasserriss

3 A. v. K a l e c s i n s z k y :  Unter demselben Titel 1893. Beilage.
73
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erschlossen. Der Kutyahegy ist aus — der sarmatischen Stufe angehören
dem —  Gerithiúmkalk aufgebaut. Dieser ist sowohl am Berggrat, als auch 
an den Hängen an mehreren Stellen anstehend. Dort, wo er die Ober
fläche erreicht, ist er von einer dicken Lössschichte überlagert.

Der Ton des untersuchten Vorkommens wird in mehreren aus 
dem Wasserriss vorgetriebenen Stollen gewonnen. Ferner wird er auch 
noch in einem zweiten Stollen abgebaut, der aus dem, nächst dem vorbei
führenden Weg abgetäuften Schacht abzweigt. Derzeit steht aber nur 
der im Besitz des B. J u h á s z  befindliche Stollen im Betrieb. Die Strecke 
wurde in den S-Hang des Wasserrisses gegen 1730 getrieben. Aus ihr 
zweigen dann einzelne Querschläge in SO-NW-licher und SW-licher 
Richtung ab. Die Gesamtlänge der einzelnen Strecken beträgt ungefähr 
60—70 m (Siehe Abb. 1 der Beilage).

Der geförderte Ton ist hellgrau, dicht. Über seine Lagerungsver- 
hältnisse gibt uns das beim Stolleneingang erschlossene Profil hervor
ragende Auskunft. (Siehe Abb. 2 der Beilage.) Demnach befindet sich 
im Hangenden des Stollens unter einer etwa 1,5 m mächtigen Lössdecke 
weissgrauer Ton in einer Mächtigkeit von 0,6—-0,7 m, in dessen Mitte 
ein 2— 3 cm breiter, bläulicher Tonstreifen verläuft. Darunter folgt eine 
parallel zur vorgenannten Schicht, und fast wagrecht liegende 20 cm 
dicke Kalkgrisschichte. Diese wird dann der Reihe nach von einer 0,7 
dicken gelben Tonschichte einer mächtigen grünen Tonschichte und 
schliesslich von einer 0,3 m dicken grauen losen Sandsteinschichte ab
gelöst. Diese Sandsteinschichte bildet das Hangende jener hellgrauen, 
dichten, im Abbau befindlichen Tonschichte, die gegen SO in der Rich
tung 135 — 1400 unter j — 8e einfällt. Bezüglich des Alters des hier abge
bauten Tones verdienen in diesem Profil der Kalkgrus und die hangende 
Sandsteinschichte besondere Beachtung, weil in beiden Fossilien und 
Bruchstücke der saramatischen Stufe vorhanden sind.

Im Stollen selbst bildet — im Gegensatz zum äusseren Profil — 
überall grüner Ton das Hangende des als feuerfest bezeichneten Tones, 
worunter dann ein grauer Ton in einer zwischen 0,5— 1,0 wechselnder 
Mächtigkeit erschlossen ist. Das Liegende konnte nirgends beobachtet 
werden.

Denselben als feuerfest bezeichneten Ton hat B. J u h á s z  auch 
in einem zweiten Stollen erschlossen, der im gegenüberliegenden N-Hang 
des Wasserrisses gegen O, in der Richtung 97° vorgetrieben wurde. Nach 
seinen Angaben ist dieser Stollen 15 m lang. Er ist gegenwärtig nicht 
befahrbar, da er gleich am Anfang verbrochen ist.
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SO-lich von diesem Aufschluss wurde auf dem Grundstück des 
O s k a r  S z a k á c s  neben dem Hohlweg ein Schacht abgeteuft, von 
wo aus i —2 Stollen gegen S vorgetrieben wurden, die den schon be
kannten Ton abzubauen gestatteten. Diese Arbeiten unter Tag mussten 
später mangels einer Berglizenz abgestellt und der Schacht versetzt 
werden. Auch S i g m u n d  J u h á s z  teufte einen Schacht ab, der noch 
vor dem eben erwähnten, jedoch an der Sohle des 'Wasserrisses liegt. Die 
Entfernung des letzteren von den B. J  u h á s z’schen Aufschlüssen beträgt 
ungefähr ioo m, doch wurde auch dieser Schacht, wahrscheinlich aus 
ähnlichen Gründen wie der Vorerwähnte, verschüttet.

Wenn wir nun die Mengenverhältnisse des beschriebenen feuerfesten 
Tones zu erforschen versuchen, können wir folgende Angaben in Betracht 
ziehen: Die Ausdehnung des Vorkommen beträgt unter Tags, wenn wir 
dessen Länge auf Grund der Entfernung der äussersten Aufschlüsse von
einander mit 150—200 m, seine Breite aber, entsprechend der Aus
dehnung der Stollen mit 100 m beziffern, 15.000 m2, bzw. 20.000 m2. 
Nachdem die durchschnittliche Mächtigkeit des feuerfesten Tones mit 
0.8 m angenommen werden kann, ergibt sich eine zu erwartende Menge 
von 12.000 beziehungsweise x 6.000 ms.

Die zunächst gelegene Eisenbahnstation ist Piliscsaba, die 2 km vom 
Vorkommen entfernt liegt.

2. Uny. (Komitat Esztergom.)

In der Nachbargemeinde kommt der als feuerfest bezeichnete Ton 
am Grundstück des Gutsbesitzers D r. J o s e f  L u x  vor. Ihm war schon 
lange aufgefallen, dass am NO-Hang des O-lich der Gemeinde gelegenen 
Szénégetőhegy ein schöner grauer Ton mit muscheligem Bruch zu finden 
ist. Bei einer nur flüchtigen Begehung des Szénégetőhegy finden wir, dass 
seine Umgebung in untergeordnetem Masse von oberoligozänem, Punc- 
tunculus führendem Sandstein und Sand, sodann von Congerienton- 
schichten des Pannons aufgebaut wird. Der das Grundgebirge dieses 
Gebietes bildende und etwas weiter gegen O so ausserordentlich ver
breitete obertriasische Dolomit tritt hier nur in vereinzelten kleinen Aus
bissen zu Tage. Als gemeinsame Decke liegt über diesem Bildungen Löss, 
der an vielen Stellen eine ganz ansehnliche Mächtigkeit erreicht.

In einem tieferen Schurfschacht konnte alsbald festgestellt werden, 
dass kaum etwas über 1 m Tiefe schon der Hauptdolomit angeschlagen 
wurde. Auf diesem lagert, in Begleitung von geringen rötlichen, dann 
gelben und schliesslich violetten Tonmengen der schöne graue, als feuerfest
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an gesprochene Ton. Aus dem Profil des Tones konnte man nicht viel 
sehen, nachdem der Ton in einer Mächtigkeit von kaum i m unmittelbar 
den Dolomit überlagert. Er besitzt, abgesehen von der dünnen humösen 
und schuttigen Krume kaum eine Decke. Eine auffallende Eigenschaft 
des Tones ist, dass er mit H C i nicht aufbraust.

Auch in der, am SO-Ende des Berges beginnenden und immer tiefer 
eingeschnittenen Schlucht ist ein, dem obigen ähnlicher, schöner grauer, 
dichter Ton erschlossen. Es lagert auch hier unmittelbar auf dem Dolo
mit, bildet aber bloss eine kaum 0,5 m mächtige Schichte. Seine Deck
schichte bildet hier ein humöser, dann schuttführender gelber Ton, der in 
einer Mächtigkeit von nahezu 3 ni den grauen Ton überlagert. Im unteren 
Abschnitt des Grabens lagern schon fossilführende Congerienschichten.

Nachdem wir mehrerer Schächte betreffs der Untertagsausdehnung 
dieses feuerfesten Tones keine näheren Angaben gewinnen konnten, sind 
seine Mengenverhältnisse nicht annähernd festzustellen. Wahrscheinlich 
ist hingegen, dass seine, noch nicht festgestellte Feuerfestigkeit beträchtlich 
ist. Diesen Schluss können wir aus der Erfahrung ziehen, nach der die 
unmitelbar auf Dolomit gelagerten und wahrscheinlich aus dessen Zer
setzung entstandenen Tone immer eine hohe Feuerfestigkeit aufwiesen.

Die nächstgelegen Eisenbahnstation ist Tinnye, in einer Entfernung 
von 2 km.

3. Pilisszántó (Komitat Pest).

Hier ist der als feuerfest bekannte Ton in der Nähe der N-lich der 
Gemeinde, an der Strasse nach Pilisszentkereszt liegenden Kalköfen, zum 
feil auf dem Grund des Abgeordneten Andreas B a r o s s  vorzufinden. 
Nach Angaben des Verwalters ist dessen Abbau an den budapester Un
ternehmer S z i l á g y i  verpachtet, der das gewonnene Material an die 
grossen Eisenwerke in Diósgyőr liefert, deren Anforderungen er angeblich 
sehr gut entspricht.

Das Gerüst der unmittelbaren Umgebung des Vorkommens besteht, 
— wie aus der geologischen Kartenskizze ersichtlich, — aus obertriasi- 
schem Dachsteinkalk. Dieser bildet das Grundgebirge, auf dem dann als 
jüngeres Sediment oberoligozäne Petunculussand-, Cyrenenton- und 
unteroligozäne hárshegyer Sandsteinschichten, dann pleistozäner Löss und 
Nyirok gelagert sind. Der feuerfeste Ton kommt in diesen überlagernden 
Deckschichten des Dachsteinkalkes vor. Während aber auf dem Gemeinde
gebiet nur einzelne Ausbisse seine Anwesenheit anzeigen, wird er auf 
dem erwähnten Besitz B a r o s s  schon seit längerer Zeit abgebaut.
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Die Aufchlüsse des Vorkommens liegen am W-Hang des Szurdok
hegy (lokaler Name: Skala rozlata). ioo—200 m O-lich der Krümmung 
der Landtrasse gegen NO sind zwei Aufschlüsse, ein grösserer und ein 
kleinerer, zu sehen.

Der erste ist ein gegen O verlängerter, 3—4 m tiefer Schacht, aus 
dem ein Stollen gegen NW vorgetrieben ist. Im N-lichen Schachtstoss, 
in den der Stollen getrieben ist, ist folgendes Profil zu beobachten: zu 
oberst lagert ein roter, bolusartiger Ton in einer Mächtigkeit von fast 
1 m. Charakteristisch für diesen ist, dass in ihm faust- bis kopfgrosse, ja 
noch grössere rote hárshegyer Sandsteintrümmer Vorkommen, deren Ver
witterung zum Teil die intensiv rote Farbe des Tones zu zuschreiben ist. 
Die folgende Schichte besteht aus buntem, — gelben und rotfleckigen — 
T 011 in einer Mächtigkeit von 1.5 m. In derem Liegenden folgt zu erst eine 
20 cm mächtige weisslichgraue, dann eine ebenso mächtige gelbe Ton
schichte. Letztere bildet das Hangende des abgebauten grauen, dichten, 
als feuerfest bekannten Tones. Seine Mächtigkeit überschreitet bei der 
Stollenmündung 1.2 m. Der gewonnene Ton ist gut geschichtet. Nachdem 
der Stollen gegen NW ein immer grösseres Gefälle zeigt, ist anzunehmen, 
dass auch die Tonschichten nach dieser Richtung einfallen.

Die Länge, des Stollens soll angeblich 7 111 betragen, Nachdem er 
aber gleich am Anfang verbrochen ist, konnte er nicht befahren werden. 
Deshalb konnte man auch das Liegende des grauen Tones nicht fest
stellen. Der abgebaute Ton ist im frischen Zustand hellgrau und scheint 
ziemlich homogen zu sein. In lufttrockenem Zustand ist er blassgrau, 
dicht.

Nach den Angaben von K  a 1 e c s i n s z k y1 ist das Vorkommen 
schon seit langem bekannt. Sein Material wurde zur Herstellung von 
Erdfarbe verwendet. Er untersuchte zwei Muster. Das eine bezeichnete 
er bezüglich der Feuerfestigkeit mit dem 1. Grad, das des anderen mit 
dem 4. Grad.

Pyrometrische Angaben sind noch bei M a t y a s o v s z k y  und 
Petrik zu finden2.

Der zweite Aufschluss liegt etwa 55—60 m weiter gegen NO von 
dem soeben erwähnten entfernt. Er ist nur mehr ein, in den Berghang 
abgeteufter Schurfgraben. In dessem ungefähr 4 m hohen Stoss lagert zu

1 K a l e c s i n s z k y :  1. c. 1905, Seite 149.
2 I. M a t y a s o v s z k y  und L u d w i g  P e t r i k :  Detaillierter Katalog der 

ungarländischen Rohstoffe der Ton-, Glas-, Zement- und Mineralfarbstoffindustrie. 
(Ausg. der Kön. ung. Geol. Anstalt.) Budapest, 1885. Seite 50.
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oberst eine rote, ungefähr 1.5 m mächtige Sandsteinschutt führende Ton
schichte, unter der eine etwa 2.5 m mächtige gelbe Tonschichte folgt. 
Daraus ist ersichtlich, dass der abgebaute feuerfeste Ton hier schon be
deutend tiefer liegt als im änderen Aufschluss.

Ausser den angeführten gibt es hier noch einige kleinere Schächte, 
die jedoch alle bloss den roten Sandsteinschutt führenden Ton erschlossen 
haben.

Auf dem Gemeindegebiet tritt der gleiche feuerfeste Ton in der 
Schanze der gegen Pilisszentkercszt führenden Landstrasse am Rande der 
Weide in kleineren Schollen zu Tage. Er wurde bisher noch nicht er
schlossen, weshalb seine Lagerungsverhältnisse unbekannt sind.

Bei der Berechnung der zu erwartenden Menge des gesuchten Tones 
können wir bloss von annähernden Angaben ausgehen. Wenn wir an
nehmen, dass die Entfernung des Aufschlusses von den auf dem Ge
meindegrund beobachten Ausbissen 200 m, die Länge des Vorkommens 
ebenfalls 200 m beträgt, so berechnet sich die bei einer durchschnittlichen 
Mächtigkeit von 1 zu erwartende Tonmenge mit 40.000 m3.

Die dem Vorkommen zunächst gelegene Eisenbahnstation Dills- 
vörösvär liegt 8 km entfernt.

Im Anschluss an diesen Fundort wäre noch zu erwähnen, dass 
K a l c s i n s z k y  auch von Pilisszentkereszt ein feuerfestes Tonvor- 
kommen erwähnt.1 Sein Material ist graulichweiss, und braust mit H C l 
nicht auf. Nach seinen Aufzeichnungen befindet sich die Fundstätte im 
unteren Drittel des Leskov-Grabens. Trotzdem ich diesen tiefen, gegen
wärtig mit Jungholz bewachsenen, an mehreren Stellen eingestürzten 
Graben an den zugänglichen Stellen vom Anfang bis zum. Ende durchsucht 
habe, konnte ich in ihm nicht die Spur des gesagten Materiales finden.

4. Solymár (Komitat Pest).

Hier ist ein als feuerfest bezeichneter Ton sogar an zwei Stellen 
zu finden. Besonders die Aufschlüsse des O-lich der Ortschaft liegenden 
Vorkommens bezeugen, dass hier vor nicht allzu langer Zeit ein leb
hafter Untertagbau betrieben wurde. Gegenwärtig wird der Ton an keiner 
Stelle gewonnen.

Bei der Untersuchung der oben erwhänten feuerfesten Ton Vor
kommen stellten wir fest, dass diese am S-Rand des Beckens von Pilis—

1 K a l e c s i n s z k  y  : Die untersuchten Tone der Länder der ungarischen.
Krone. (Ausg. der Kön. ung. Geol. Anstalt.) Budapest, 1905. Seite 149.

D. gl. Titel, (Ausg. d. Kön. ung. Geol. Anst.) Budapest, 1893. S. (i j ) 195.
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vprösvár liegen, wo dieses von den in ihrer Hauptmasse aus obertriasi- 
schem Dolomit und Magelodenkalk bestehenden Grundgebirgsscb ollen 
begrenzt wird. Die auf das Grundgebirge gelagerten alttertiären Bildun
gen treten am Beckenrand zu Tage Diese sind die O rbitoidenschichten  
des oberen Eozän, die H á rsh eg yer Sandsteinschichten  des Oberoligozan, 
sowie die Pectunculussand- und C yrenen tonschichten  des Oberoligozan. 
Uber alle diese Schichten ist in verschiedener Mächtigkeit und beträcht
licher Oberflächenausdehnung Löss gelagert.

Bei der näheren Beschreibung des erstgenannten Vorkommens 
muss ■ ich vorausschicken, dass es in der Kluft SW-lieh der Gemeinde, 
bzw. W-lich der Kalvarie anzutreffen ist, die hier ,,Brunnenstum“ oder 
Türkenquell heisst und am NO-Hang des Berges „Auf den Öden “  ge
legen ist. Am N - und O-Hang dieses Berges sind unter Hárshegyer Sand
steinresten jene dichten, im frischen Zustand plastisch erscheinenden Tone 
gelagert, die infolge verschiedener post vulkanischer, besonders aber hydro
thermaler Einwirkungen ausgebleicht, ausgelaugt wurden, und dadurch 
zu ganz weissen Tonen umgewandelt worden sind.

Als solch ausgelaugtes Matrial müssen wir jenen weissen kaolin
artigen Ton ansehen, der in der „Brunnenstum“  genannten Kluft vor
kommt und aus dem es angeblich gelang, eine derartige Menge abzu
bauen, dass die Budapester Porzellanfabrik Artur H ü 1 1 1 daraus ein 
hübsches weisses Pozellan erzeugen konnte. Es wurde angeblich beim 
Abteufen des hier angelegten Brunnens erschlossen. In Form einer dünnen 
Schicht ist es auch im Stoss des gegenüberliegenden Wasserrisses vor
handen.

Das hier sichtbare Profil ist folgendes: Zu oberst lagert eine etwa 
i — 1.5 m mächtige Lössschichte, darunter folgt in einer Mächtigkeit von 
0.5— 1 m Nummulitenkalk führender Gehängeschutt. Dieser überlagert 
eine gelbe, ungefähr 2 m mächtige Tonschichte, die infolge der grauen 
Flecken die sie durchdringen, ganz bunt erscheint. In diesen bunten Ton 
.ist eine ziemlich steil, unter 40—450 gegen W in der Richtung gegen 
2340 einfallende, ungefähr 0.2 m mächtige schneeweisse Tonschichte 
eingelagert. Nach Aussage der Arbeiter liess A r t h u r  H ü t t l i n  Ver
folgung dieser Schichte einen 6— 8 m tiefen Schacht abteufen, in dem 
der Ton beim weiteren Vordringen stets reiner, und die Schichte immer 
dicker wurde, so dass sie an der Sohle des Schachtes schon über 0.5 m 
mächtig war. Gegenwärtig ist der Schacht verschüttet. Aus dem Auf
schluss des Wasserrisses konnte kaum eine, zu einer Probe ausreichende 
Menge gesammelt werden.
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Das zweite Vorkommen des als feuerfest bezeichneten Tones ist am 
Anfang und am Fusse des NO-Hanges des Kis Szarvashegy erschlossen. 
Dieses Vorkommen erwähnt auch K a l e c s i n s z k y  und bezeichnet 
seine Feuerfestigkeit mit 2 Grad.1 Nachdem das Material grösstenteils 
unter Tags abgebaut wurde, sind hier die Überreste von vier Stollen und 
zwei Schächten vorhanden. Das Material wurde hauptsächlich zur Her
stellung der sogenannten „Ofner Ziegel“ benutzt. Aus den umherliegenden 
Geräten, Winden und Haspeln, etc. kann geschlossen werden, dass der 
Betrieb erst in jüngstvergangener Zeit eingestellt wurde. Trotzdem sind 
die Stollen verbrochen und unbefahrbar. Deshalb konnten weder ihre 
Profile, ihre Ausdehnung, noch die Tiefe der Schächte festgestellt werden.

Bloss am Eingang der Stollen konnte ein kleines Stück des Profils 
beobachtet werden, das sich dann überall als gleichbleibend erwies. Dem
nach lagert zu oberst in einer Mächtigkeit von etwa i . j  m Löss, darun
ter folgt eine 1.3 m mächtige Schichte gelber Lehm, deren Liegendes 
durch die rund 0.8 m mächtige graue Tonschichte gebildet wird. Nach
dem diese bis zur Sohle des Stollens reicht, ist es nicht ausgeschlossen, 
dass sie sich auch tiefer darunter fortsetzt. Sie ist sehr gut geschichtet' 
und dicht. Im Stollen II, zeigt sie in der Richtung 160— 1700 gegen SO 
einen Einfall von 15°.

Nachdem überall auf den Berghalden die Bruchstücke des grauen 
Tones umherliegen, ist es wahrscheinlich, dass es überall gelungen ist, 
ihn in kleinerem oder grösserem Masse zu erschliessen. Dagegen liegen 
Bruchstücke des abgebauten grauen! Tones nur auf der Halde des Schach
tes I. Auf der Halde des etwas SO-iich gelegenen Schachtes II. ist nur 
gelber Ton zu finden. Hieraus kann — wegen der Unzugänglichkeit des 
Schachtes — geschlossen werden, dass der als feurfest bezeichnete Ton 
hier noch nicht! crschrotet ist.

Bei der Berechnung der Menge muss festgestellt werden, dass das 
Vorkommen in der „Brunnenstum“  wegen seiner geringen Mächtigkeit 
und der unvollkommenen Aufschliessung kaum in Betracht gezogen 
werden kann.

Bezüglich der Menge des zweiten Vorkommens am Kis Szarvashegy 
bietet die Entfernung der beiden äussersten Aufschlüsse geringe Anhalts
punkte. Die Entfernung des Stollens I. von dem etwas gegen SO gele
genem Schacht II. beträgt rund 200 m. Setzen wir die Breite des Vor
kommens dementsprechend bloss gleich 150 m, so beträgt die zu erwar

1 A. v. K a l e c s i n s z k y :  1. c. 1893. Seite (14), 194 und 1. c. 1905. Seite 166.
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tende Menge des feuerfesten Tones, bei einer durchschnittlichen Mächtig
keit der Schichte von 0.8 m rund

24.000 m3

Die nächste Eisenbahnstation ist Solymár. Sie ist i . j  km vom Fund
ort entfernt.

y. Tar dos (Komitat Komárom).

Dieses Vorkommen wird sowohl schon von K  a 1 e c s i n s z k y 1 als 
auch von M a t y a s o v s z k y  und P e t r i k2 ohne jeder weiteren Be
merkung erwähnt. Es gelang mir, bei der Gemeindevorstehung nähere 
Hinweise bezüglich des Vorkommens einzuholen. Demnach liegt dieses 
auf dem N-lichen Ausläufer des N-lich der Gemeinde gelegenen Szélhegy 
und befindet sich im Besitze der Primatialherrschaft.

Die Hauptmasse des von O durch das Széltal, von W durch das 
Malomtal begrenzten Szélhegy besteht aus obertriasischen Dachsteinkalk. 
In untergeordnetem Masse sind am N  und NO-Hang vereinzelte Ausbisse 
von Jurakalk anzutreffen. Der Osühang wrird dagegen ausser von wenig 
Dachsteinkalk noch von wenig Tithon- und Jurakalkstein, und — in 
etwas grösserem Ausmass — von neokomen Sandstein begrenzt. Die Spitze 
des Berges wird von Löss bedeckt.

Die Hänge des W-lich des Szélhegy gelegenen Mala Gorba-Berges 
werden gleich beim Malomtal aus neokomen Sandstein, bergwärts aus 
Dachsteinkalk aufgebaut, während der gegen O gelegene Bagóhegy gleich 
vom Széltal an aus Dachsteinkalk, bergwärts hingegen aus Jurakalk 
besteht.

Der als feuerfest bezeichnete Ton ist am N-lichen Ausläufer des 
Szélhegy, bezw. an dessen etwas gegen O gelegenem Hang erschlossen; 
unmittelbar neben jenem Wasserriss, in dem neokomer Sandstein anstehend 
auftritt.

Hier kann ein grösserer Tagbau beobachtet werden. Aus den 
5 X 1 0 = 5 0  m2 betragenden Massen kann gefolgert werden, dass hier 
schon grössere Mengen abgebaut wurden. Im Weststoss dieses Tagbaues 
finden wir unter einer mächtigen humösen, Steinschutt führenden gelben 
Tondecke eine fast wagrecht gelagerte schöne hellgraue Tonschichte.

1 A. v. K a l e c s i n s z k y :  1. c. 1905. Seite 191.
2 M a t y a s o v s z k y  — P e t r i  k: 1. c. Seite 3 2 .
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im Profil kann man folgende Schichtenreihe erkennen: Die Ober
krume besteht aus einer ungefähr 0.2 m dicken Humusdecke, darunter 
liegt ein etwa 2 m mächtiger gelber lössartiger Ton, auf den violetter Sand 
folgt. In diesem sind kleinere Einschlüsse von gelbem Ton und violettem 
Sandstein anzutreffen. Diese Schichte ist ungefähr 0.8 m mächtig. Darauf 
folgt der als feuerfest bezeichnete Ton. Dieser gut geschichtete, in fri
schem Zustand plastische, homogen erscheinende Ton ist in einer Mächtig
keit von 1 — i . j  m fast wagrecht gelagert. Sein Liegendes besteht aus vio
lett-grünem Sand, bzw. losem Sandstein und ist noch 50 cm tiefer un
verändert.

Bei der näheren Betrachtung der Schichten ergab sich, dass der auf 
dem grauen Ton gelagerte violette Sand ein umgeschwämmtes Neokom 
ist, das auf dem darunter gelagerten feuerfesten Ton eine terrestrische 
Bildung des Eozän ist. Der im Liegenden dieser Bildung folgende violette, 
stellenweise grünliche Sand, bzw. lose Sandstein gehört aber schon dem 
Neokom an.

Ob dies das Profil des ganzen Aufschlusses ist, oder ob darin etwa 
noch mehr Schichten eingelagert sind, oder eine oder die andere derselben 
fehlt, konnte nicht festgestellt werden, nachdem die S- und O-Stösse ein
gestürzt und dicht bewachsen sind. Aus den Wildlingspflanzungen, die 
dem Aufschluss im S, O und SW begrenzen, konnte ich feststellen, dass 
aus den kaum einen Spatenstich tiefen Gruben — auf einer ziemlich gros
sen Lläche — fast überall der gewonnene Ton zu Tage trat. Demnach 
scheinen sich die Deckschichten des grauen Tones gegen S auszukeilen.

Auf Grund der Angaben von K a l e c s i n s z k y  besitzt der Ton 
eine Feuerfestigkeit von 2 Grad.

Bei der Berechnung der Menge des Vorkommens können folgende 
Angaben in Betracht gezogen werden: Aus den Aufschlüssen der Wild
lingsanpflanzungen kann festgestellt werden, dass man den feuerfesten 
Ton gegen S in einer Länge von 100— 150 m verfolgen kann. Seine Aus
breitung gegen O kann mit 75 — 100 m angenommen werden. Wenn wir 
nun aus diesen Daten die zu erwartende Menge des feuerfesten Tones bei 
einer durchschnittlichen Mächtigkeit von 1.5 m errechnen, so ergeben sich 
folgende Werte:

100 X  75 X  1.5 =  11.250 m3, 100 X  100 X  1.5 =  15.000 m3,
150 X  75 X  1.5 =  16.875 m3, 150 X  100 X  1.5 =  22.500 m3.

Die wahr sei nlichste Menge dürfte einem Mittelwert von. 16.875 m* 
entsprechen.



BERICHT 1936 1165

Die nächstgelegene Eisenbahnstation ist Tata. Da die Entfernung 
des Fundortes von der Gemeinde 3.5 km, die Entfernung der Gemeinde 
von der Bahn aber 14 km beträgt, ergibt sich eine Gesamtentfernung von 
17.5 km.

Es wäre noch zu bemerken, dass dieses Vorkommen vor einigen 
Jahren durch Oberst K o r n h a b e r  von der Herrschaft gepachtet 
wurde, sich aber derzeit nicht im Betrieb befindet.

6. Mány (Komitat Fejér).

Es war schon in früheren Zeiten bekannt, dass in dieser Gemeinde 
ein Ton höherer Feuerbcständigkeit vorkommt. K a l e c s i n s z k y 1 
erwähnt in seiner Arbeit sogar zwei Muster, ohne aber nähere Angaben zu 
machen. Das Vorkommen liegt ziemlich weit von der Gemeinde entfernt 
und zwar in der Nähe der nach Zsámbék führenden Landstrasse, die sich 
mit der Komitatsgrenze kreuzt, am Strázsahegy.

Bei Betrachtung der geologischen Verhältnisse des Vorkommens 
ergibt sich, dass als älteste Bildung obertriasischer Dolomit vorhanden ist, 
der das Grundgebirge bildet. Von den, den Dolomit überlagernden jün
geren Bildungen sind in der Umgebung von Mány die Schichten der panno- 
nischen und sarmatischen Stufe und die diese überlagernden pleistozänen 
Bildungen Löss und Ton vertreten. Vom Standpunkt des Vorkommens 
kommt dem Dolomit besondere Bedeutung zu, nachdem sich der feuer
feste Ton. am N-Hang des Strázsahegy demselben überlagert.

Am S-Hang überlagert ein intensiv roter Ton den feuerfesten Ton. 
Der rote Ton scheint hier, wie die verstreuten grossen Pingen beweisen, 
in grösseren Mengen gewonnen worden zu sein. Unter diesem nahezu 2 m 
mächtigen, in frischem Zustand plastischen roten Ton lagert der blassgelb
graue feuerfeste Ton, der angeblich nur eine ganz dünne Schichte bildet. 
Er konnte wegen des in den Gruben angesammelten Regenwassers nicht 
durch einen Schurfschacht erschlossen werden.

Der am der Spitze, bzw. am N-Hang des Strázsahegy unmittelbar 
auf den Dolomit gelagerte Ton ist 25— 30 cm mächtig und bildet in der 
Richtung 22 50 gegen SW streichende Adern. An der Oberfläche waren 
insgesamt drei solche Adern wahrzunehmen.

Bei der näheren Untersuchung erscheint der Ton ganz einheitlich 
und in frischem Zustand äusserst plastisch. In pyrotechnischer Hinsicht

1 Ka l e c s i n s z k y :  1. c. 1905. Seite 122.
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wurde er von der Magnesitindustrie A.-G. näher untersucht. Demnach 
entspricht seine Feuerbeständigkeit 32—33 Sk. K a l e c s i n s z k y  erteilte 
der Feuerfestigkeit der beiden erwähnten Probein den 1. und 2. Grad.

Die Mengenverhältnisse sind, nachdem sich das Vorkommen nur auf 
die unmittelbare Nähe des Dolomites beschränkt, kaum nennenswert. Zur 
genauen Feststellung derselben wären einige Schürfbohrungen abzuteufen.

Die nächste Eisenbahnstation, Bicske, ist 9.5 km entfernt.

7. Nézsa (Komitat Nógrád).

In der Umgebung dieser Ortschaft wurde in neuerer Zeit ein als 
feuerfest bezeichneter grauer Ton erschlossen, wie er, — wie wir das im 
Vorjahre gesehen haben, — auch an den Rändern der W-liehen mesozoi
schen Schollen des Cserhát-Gebirges an mehreren Stellen vorkommt.

Das Vorkommen, das auf der Kartenskizze durch einen roten Kreis 
eingefasst ist, befindet sich SW-lich der Gemeinde neben dem nach Keszeg 
führenden Fahrweg, etwas N-lich von der Kreuzung dieses Weges mit 
dem Kecsketal, auf dem Gebiet der Herrschaft Melanie R e v i c z k y .

Hier hat sich ein kleineres Becken gebildet, das von den nahen Aus
bissen des aus obertriasischen Dachsteinkalkschollen bestehenden Grund
gebirges eingesäumt wird. Der Dachsteinkalk ist von paleogenen Bildun
gen überlagert, Ablagerungen der unteroligozänen ligurischen und mittel- 
oligozänen rupelischen Stufe, die durch hárshegyer Sandstein und kiszeller 
Ton vertreten sind. Die oberste gemeinsame Decke besteht aus Löss. Da
runter treten, besonders an den Beckenrändern die erwähnten paleogenen 
Bildungen zu Tage.

Während der Kalkstein dieser Gegend an mehreren Stellen zu Kalk 
gebrannt wird, wurde der oligozäne Ton zum Teil zu sogenannten „Ofe
ner Ziegeln“ , zum Teil zur Verwendung als feuerfester T011 abgebaut.

Aus einem, in der Richtung 3250 vorgetriebenen Stollen zweigen 
gegen O, in der Richtung 7o° und gegen W in der Richtung 250° jene 
Seitenstrecken ab, in denen der geförderte Ton abgebaut wurde. Vor dem 
3—4 m langen Eingang des Stollens ist gegenwärtig nur mehr die Zim
merung vorhanden, nachdem der Ton in einer Breite von 6—9 m bis zu 
dem am Ende befindlichen Querschlag abgebaut wmrde, weshalb das vom 
First bis zur Oberfläche reichende Stück, in Ermangelung einer Siche
rung, eingestürzt ist. Derzeit ist vom ganzen Aufschluss — in dem nach 
Angabe der Einheimischen vor sechs Jahren bloss ein Jahr lang gearbeitet
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wurde — nur mehr der ungefähr 2— 3 m lange, gegen W getriebene Stol
lenteil vorhanden. Der gegen O getriebene Stollen war angeblich ziemlich 
lang, doch konnte ich seine auch nur annähernde Länge nicht erfahren. 
Derzeit ist er so verbrochen, dass nur mehr ein kleiner Teil der Mündung 
vorhanden ist.

Das hier sichtbare Profil sieht folgendermassen aus: zu oberst befin
det sich eine kaum 0.5 m mächtige humöse Lehmschichte, darunter folgt 
eine 0.3 m mächtige gelbe Tonschichte, die hie und da einzelne weissgraue 
Taneinschliisse enthält. Hierauf folgt gelber Ton mit fingerbreiten grauen 
Tonstreifen, in einer ungefähren Mächtigkeit von r m. Nun erst folgt der 
eigentliche graue, als feuerfest bezeichnete Ton mit dünnen gelben Ton
streifen, die 1 —2, maximal 3—4 fingerbreit sind. Die maximale Mäch
tigkeit des grauen Tones schwankt zwischen 0.4—0.5 m. Diese ganze 
Schichtenreihe ist 3—3.5 m mächtig. Ihre Schichten zeigen in der Rich
tung 280— 290° ein Einfallen von 30°.

Der feuerfeste Ton selbst kann wegen seiner dünnen Schichtung nur 
nach entsprechender Scheidung abgebaut, bzw. industriell verwertet 
werden.

Es ist kaum zu bezweifeln, dass dieses Vorkommen, nachdem es 
sich räumlich bloss auf diesen kleinen Fleck beschränkt und nur dünne 
Schichten bildet, der Menge nach industriell nicht in Betracht gezogen 
werden kann.

Die nächste Eisenbahnstation, Galgaguta liegt 10 km entfernt.

8. Diósgyőr (Komitat Borsod).

Das bekannte Vorkommen dieser Gemeinde liegt im „Ladi“ genann
ten ärarischen Fichtenwald. Die die Abbaustelle umgebenden zahlreichen 
Pingen, Schurfgraben und die angeblich sichtbaren Überreste eines Schach
tes zeugen davon, dass hier der Abbau des feuerfesten Tones schon seit 
langer Zeit lebhaft betrieben wird. Nach Angaben von K  a 1 e c s i n s z k y 1 
sind die hiesigen Tagbaue schon seit 1868 im Betrieb.

Gegenwärtig ist ein grosser, S^V-lich streichender Aufschluss am 
NO-Hang der Kote 405.9 m sichtbar. Er liegt am Rande der gegen 
SW-hingestreckten kleinen Bucht, die sich zwischen dem nach Óhuta füh
renden T atárárok-Tal und dem in der Nähe des Militärschiessplatzes gele
genem kleineren Tatárárok erstreckt. Seine Länge beträgt etwa 100 m,

1 A. v. K a l e c s i n s z k y :  1. c. 1905. Seite 67.
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seine Breite ungefähr 35—40 m. Ein Vorkommen im Tatárárok erwäh
nen M a t y a s o v s z k y  und P e t r i k.2 Das Material ist plastisch, gelb, 
ausgebrannt gelblichgrau.

Nach der durch die neuesten Aufnahmen S c h r é t e r’s ergänzten 
geologischen Kartenskizze besteht die unmittelbare Umgebung des Auf
schlusses aus obertriasischem Dachsteinkalk, ferner aus den von W bis 
hieher reichenden Porfiroiden, Quarzader, ausgewittertem Quarz und 
schliesslich aus pleistozänem braunem und gelbem Ton. Der Aufschluss 
selbst liegt am Fusse des gegen NO in der Richtung 30° unter 35 — jo° 
einfallenden Dachsteinkalkes. Der gewonnene feuerfeste Ton scheint 
unmittelbar auf diesem Dachsteinkalk gelagert zu sein, denn im Profil des 
Aufschlusses stellt — wie wir das noch sehen werden — Dachsteinkalk 
die unterste Bildung dar.

Der Tagbau lässt folgendes Profil erkennen: Zu oberst ist in einer 
Mächtigkeit von 1 m humöser Ton, darunter vereinzelte blaue Ton
schollen einschliessender gelber Ton in einer Mächtigkeit von 0.2 m sicht
bar. Hierauf folgt der als feuerfest bekannte Ton in Form von 0.5— 0.6 m 
mächtigen Schichten. Dessen Liegendes ist Dachsteinkalk, der an mehreren 
Stellen des Aufschlusses im Liegenden der Tonschichten anstehend vor
kommt.

Der gewonnene Ton ist im frischen Zustand blassgrau, plastisch, in 
lufttrockenem Zustand heller und hart. Er scheint in seiner Masse ganz 
homogen zu sein.

Ausgebrannt ist er, nach den Angaben von K a l e c s i n s z k y  
braun, mit glatter glänzender Oberfläche. Zweien der drei untersuchten 
Proben erteilte er bezüglich der Feuerfestigkeit den 1., einer den 3. Grad.

Die Analyse des Rohtones ergibt, ebenfalls nach K a l e c s i n s z k y 1
folgende Resultate:

%
SiO, -----  ----- . ... 58
ALOs ... ____ _ . — 28
Fe3Os
CaO
MgO ................ . — 2
KsO
Na,
Glühverlust ... ... -  12

100

2 M a t y a s o v s z k y  — P e t r i  k :  1. c. Seite 28. 
1 A. v. K a l e c s i n . s z k y :  1. c. Seite 6 7 .
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Bezüglich des Alters des Vorkommens kann es, trotz dem weder im 
grauen noch im gelben Ton Fossilien gefunden wurden, kaum zweifelhaft 
sein, dass es mit dem, des kaum i km entfernten Vorkommens von Tapolca 
übereinstimmt, also dem mittleren Miozän angehört.

Untersuchen wir nun die Menge des Vorkommens, so kann als erwie
sen angenommen werden, dass es — auf Grund der zahlreichen Pingen 
und Abbauspuren, die es umgeben — schon ziemlich stark ausgebeutet 
wurde, so dass hier nur mehr Reste übrigblieben, die nicht in Rechnung 
gezogen werden können, weil ein Betrieb hier nicht mehr möglich ist.
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B e v e z e t é s .

A hazai tűzálló agyag- és kaolinelőfordulások geológiai megvizs
gálását a m. kir. Földtani Intézet igazgatóságának rendelkezése alapján a 
jelen év folyamán is folytattuk és ezúttal be is fejeztük. Mivel pedig a 
vizsgálatokkal még a költségvetési év lezárása előtt kellett elkészülni, 
mindössze június hó 4-étől július hó 14-éig terjedő idő állt rendelkezé
semre. A m. kir Földtani Intézet igazgatósága — tekintettel az idő rövid
ségére, a még hátralevő lelőhelyek nagy számára s az ezzel kapcsolatos 
munkára — segítőtársul d r. J  a s k ó S á n d o r ,  Pázmány Péter tud. 
egyetemi tanársegédet rendelte mellém. Kezdetben — a vizsgálatok egy
öntetűsége céljából — nehány előfordulást közösen tanulmányoztunk át. 
Azután a fennmaradó lelőhelyeket egymás között megosztottuk oly 
formán, hogy munkatársamra 1 1 ,  én rám pedig 17 lelőhelynek a meg
vizsgálása esett. Ennélfogva a talált eredményekről mindenikünk külön 
számol be.

Az előfordulások megoszlását illetőleg még csak annyit érdemes meg
említeni, hogy azok nagyobb része Dunántúl, kisebb része a Dunán-, 
illetőleg a Tiszán-inneni felvidéken fekszik. Ez utóbbiak száma azonban 
csak alig nehány lelőhelyre szorítkozik.

A) A DUNÁNTÚLI ELŐFORDULÁSOK.

A dunántúli előfordulásokat különböző korú és minőségű agyagok 
képviselik Ezek egy része a Dunazug, más részük a Bakony- és a Mecsek- 
hegységben lelhető meg. A bakonyi előfordulások nagyobb része J  a s k ó
S. vizsgálati területe volt.

1. A DUNAZUG LELŐHELYEI.

Az e hegységben települő, tűzállóknak ismert agyagelőfordulások 
kivétel nélkül a felső triász képződményeihez tartoznak. Legtöbbnvire
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közvetlenül a dolomiton, vagy a dachstein-mészkövön települnek. Azon
ban nem ritkán kisebb közbetelepüléseket is szoktak ezeknek egyes rétegei 
között alkotni.

Az ide tartozó előfordulások közül ez idén a következőket volt 
alkalmam közelebbről megismerni:

a) Pilise sah a (Pest m.).

A tűzállónak mondott agyag itt több lelőhelyen fordul elő. Ezek 
mindenikében jelenleg is folynak — bár csak kisebb mértékben — némi 
fejtési munkálatok. S z i l á g y i  nevű budapesti vállalkozó dolgoztat két 
helyen.

Az első előfordulás a községtől K-re fekvő Kavicshegyen van, köz
vetlenül a K-i lejtőjébe vágott vízmosás fölött. Dolomitot találunk itt 
részben a tetőn, részben a lejtőn nagyobb szálban álló tömegben kifejlődve. 
A  vizsgálati agyag a tetőn a dolomitra települ, a lejtőn viszont repedés
kitöltéseket, majd közbetelepüléseket alkot.

A  tetőn telepített kisebb terjedelmű külfejtések, inkább csak nagyobb 
méretű kutató feltárások, amelyekkel a keresett agyagot megközelíteni 
kívánták. A  lejtőn felszínalatti növeléssel termelik ki az egyneműnek 
látszó, szürke színű, friss állapotban képlékeny agyagot. Ez, az itt alkal
mazott pallér bemondása szerint, i . j — z m között változó vastagságú 
rétegben települ a dolomit alatt, illetőleg annak rétegei között. Ezért ki
fejtése céljából — jelenleg már io m-t meghaladó hosszúságú tárnát haj
tottak utána. A  tárnába azonban nem lehetett bejutni, mert a közelmúlt
ban itt végigvonult nagy felhőszakadás a nyílását a lejtőről lemosott hor
dalékkal teljesen betemette. Ásással csak a főtéjét sikerült elérni.

A  felszínen következő szelvényt lehetett megállapítani: legfelül sárga 
löszszerű agyag települ körülbelül i m vastagságban. Alatta 2 m vastag 
dolomitpad következik, D K  felé 140° irányában io°-nyi dőléssel.. Ez 
utóbbi fekvője sárga agyag, amelyben kisebb fészekszerű betelepülések 
alakjában már szürke agyag is megfigyelhető. A  fejtett szürke agyagréteg 
— fentemlített vastagságban — e sárga agyag alatt települ. — Anyagát 
a pallér bemondása szerint a diósgyőri vasműveknek szállították, mert 
tűzállóságát állítólag 34 Sk-nak =  1750° C, találták.

Mennyiségi és fejtési viszonyait, hozzáférhetetlensége miatt, nem 
lehetett megállapítani.

A második előfordulás a községtől ÉNy-ra fekvő N agy Somlyóhegy 
tetején van feltárva, közvetlenül a tinnyei határ mentén. E feltárásban

74'
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eredetileg a helyi építkezéseknél oly sokat használt hárshegyi homokkövet 
fejtenek. A szürke, tűzálló agyagot a kőfejtő talpa alá, mintegy 4 m-re 
lemélyített aknából ÉNy-ra kiágazó, 6—7 m hosszú tárnában, valamint 
annak közepe táján ÉK-re 7 m és DNy-ra 2 m hosszúságban hajtott 
harántvágatban termelték.

A táróba leereszkedve, következő szelvény tárul elénk: a főiétől
mintegy 0.5 m-ig hárshegyi homokkő, alatta u. oly vastagságban sárga 
agyag, majd 0 .1—0.3 m vékony szürke, tűzállónak fejtett agyag települ. 
Ez utóbbit vörös agyag váltja fel; 0.8—0.9 m vastag rétege csaknem 
egészen a talpig tart. Fekvője dachstein-mész, amely egyben a táró talpát 
is alkotja.

Itt még megjegyezhetjük, hogy a hárshegyi homokkő jól rétegezett 
és 10— 15 0 alatt csaknem pontosan 90° irányában K-nek dől. A tűzálló
nak mondott szürke agyag mennyisége e helyen — mint a szelvényből is 
kitűnik — meglehetősen csekély, úgy hogy számításba alig vehető.

Állítólag sokkal nagyobb vastagságban fejlődött ez ki aZ iménti 
feltárástól mintegy 60 m-rel távolabb Ny-ra, de már Tinnye határában 
fekvő egyik kőfejtőben. Itt is a bányaudvar talpa alá 4— 5 m-re lemélyí
tett aknából kiágazó tárókban fejtik ki a szürke agyagot. Itt állítólag 
közvetlenül a hárshegyi homokkő alatt települ, még pedig 1 —2 vékony 
agyagcsíkkal váltakozva. Vastagsága a pallér bemondása szerint oly 
nagy, hogy a tárna a főtétől csaknem a talpáig ennek az anyagába van 
vágva. Fektője itt is dachstein-mész és ez a feltárás talpa is.

A táró szelvényét nem lehetett közvetlenül megvizsgálni, mert az 
akna a közeli múlt esőzései folytán beomlott. Hogy azonban e tűzállónak 
mondott halványszürke agyagnak a mennyisége itt jelentékeny lehet, arra 
némileg a pallérnak ama állításából is lehet következtetni, mely szerint 
itt feltárása óta 70 vagont termeltek ki a diósgyőri vasművek részére. 
Mennyiségi viszonyait — minthogy a feltáráshoz a fentebb említett oknál 
fogva hozzáférni nem lehetett — még közelítőleg se lehetett meghatározni.

Miként az eddig ismertetett előfordulások, úgy ez is S z i l á g y i  
budapesti vállalkozó bérlete. Ezenkívül van a Nagy Somlyó környékén, 
még pedig távolabb Ny-ra, még egy harmadik előfordulás is, ezt azon
ban a velem volt emberek nem tudták megmutatni. Állítólag G r ó s z 
J ó z s e f  piliscsabai lakos tulajdona.

A  piliscsabai tűzálló agyagelőfordulásokkal kapcsolatban még csak 
megemlíteni kívánom, hogy a diósgyőri vasművek három előfordulás 
anyagának határozták meg a kémiai összetételét és tűzállóságát. Ezek 
értékei a következők:-
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I. II. III.
°/o °/o °/0

SiO.. ................  — 43.93 . . ...........-  _____  40.60 _______________ 43.28
A I2Ö3 ._............... . .  39.00 _________  _____ 38.26 ..............-..............  39.50
Fe30 3 ................  1.26 - ................................ ... 1.74 ____ ._  ........  1.54
CaO  ... ... _____ 0 .7 0 ___________ ... 1 .16  .................... . -  0.24
MgO . . . ____ ___  0.37 ___ . ... ... . . .  1 . 6 4 .............................. 0.42
H ,0  .................... 15.05 _ ________  ... 15  87 ______________  14.56

100.31 99.27 99.54

Tűzállóság............. . 34 S K .......................... . 33 S K ..........  ................ 34 SK

A fentiekből látható, hogy a próbák tűzállósága 1730— 1750° C 
között változik. ,

Ami végül az előfordulásoknak a vasúti állomáshoz való távolságát 
illeti, megjegyezhetjük, hogy a Kavicshegy feltárásainak a piliscsabai állo
mástól való távolsága 2.5 km, míg a Nagy Somlyóhegy feltárásai Tinnye 
megállójától 2 km, Piliscsaba állomástól pedig 2.5 km távolságban fek
szenek.

b) Pilisvöiösvár (Pest m.).

E község határában tűzállónak mondott agyagot ez idő szerint két 
helyen termelnek ki. Mind a két helyen fődolomit az előfordulás bázisa. 
Lássuk ezeket közelebbről egyenként:

A  Vöröshegy és Őrhegy között fekvő feltárások M ü l l e r M á t y á s  
bérletében „Samotjeltárások“  néven ismeretesek a községben. A  nevezett 
két hegy nyergében, illetőleg az abból K-re nyíló beöblösödésben feksze
nek. A feltárások nagy méreteiből ítélve, itt már régen is nagy fejtési 
munkálatok folytak. De azért az előfordulási viszonyokra vonatkozó 
közelebbi adatokat csak az újabb irodalomban, S c h e r f  E m i l  alább 
idézett munkájában találunk.1

A  hely színén megállapítható, hogy az előfordulás helyét köröskörül 
legfelsőbb rétegeiben murvává, sőt helyenként finom lisztté töredezett 
dolomit övezi. Csupán a lejtőkhöz izülő öblökben találni némi fedőréte
get, különböző agyagok alakjában kifejlődve. Ezek egy része az 
a tűzállónak mondott és samot-gyártásra használt agyag, amelyet felszín-

’ S c h e r f  E.: Hydrotermale Gesteinsmetamorphose im Buda-Piliser Gebirge. 
(Hidrológiai Közlöny. II, köt. Budapest, 1922, pag. 152. — Ugyanaz különlenyomat- 
ban. Budapest, 1928, pag. 46. — Hévforrások okozta kőzetváltozások (hidrotermális 
kőzetmetamarfózis) a Buda-pilisi hegységben. (Hidrológiai Közlöny. II. köt. Buda
pest, 1928, pag. 56.)
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alatti fejtésekkel termelnek ki e helyen. A  feltárásokban szürkeszínű, ki- 
sebb-nagyobb limonittal megfestett foltokkal tarkított réteget alkot.

A  mintegy io— 15 m-re hajtott tárna szelvénye a következő: A főién, 
sötétvörös agyag észlelhető, alatta limoniterektől átjárt sárga agyag tele' 
pül, mintegy 0.30 ni vastag réteg alakjában. Ez utóbbit itt-ott szürke limo- 
niteres agyag váltja fel és tart közel 1.20 m vastagságban csaknem egészen 
a talpig. A  talpon ismét sötét vörösszinű agyag települ, amelynek fekvője 
azonban már dolomit.

A  települési viszonyokra térve, megemlíthetjük, hogy a fent elsorolt 
rétegek É K  felé 40— 50° irányában 10— 15 0 alatt dőlnek. Mivel pedig, 
a tárnát egy közel 10 m magas fal tövébe hajtották, a tárna fölé — a 
főtéjén feltárt barnás-vörös agyagra — még körülbelül 7— 8 m vastag 
fedőréteg települ. Ez utóbbiban — minthogy a feltárás jobban meg nem 
közelíthető — alulról felfelé a barnás-vörös agyagon, egy hárshegyinek 
látszó, nagyobb vastagságú homokkőréteg, majd szürkés-barna agyag, 
tűnik fel, amit azután vékonyabb humuszos talajréteg takar el.

E feltárás rétegsorának részletes ismertetését S c h e r f  E. idézett 
munkájában találjuk,1 amelyből itt csak annyit kívánok felhozni, hogy 
a fentemlített homokkövet közelebbről megvizsgálta és hárshegyinek 
találta.

E helyen az iméntiekben ismertetett feltárástól alig 20—25 m-néJ 
távolabb Ny-ra még egy másik tárna is található. Benne ugyanazt a 
szürke agyagot fejtik, nagyjában ugyanabban a szelvényben, mint előbb.

Ami már most ennek az előfordulásnak a tűzállóságát illeti, S c h e r f  
E.2 adataira támaszkodva felhozhatom, hogy azt a „Magyar Kerámiá- 
gyár R .-T .“  is megvizsgálta s úgy találta, hogy tűzállósága 26—33 Sk 
között, tehát 1580— 1730° C között fekszik. Míg kémiai összetételére 
vonatkozó vizsgálatai alapján azt állapították meg, hogy az AI2O3 tar
talma 34—42%  között, Fe2O3 tartalma pedig valamennyi innen való 
agyagpróbánál igen magas volt és 6— 12 %  között változott,

E tűzálló agyag keletkezését tekintve, alig kétséges, hogy az — mi
ként S c h e r f  részletesen kimutatja — termális hatásoknak tulajdo
nítható..

Ez előfordulás mennyiségi viszonyaira térve kiemelhetjük, hogy mivel 
a tűzálló agyag — a helyszínen nyert értesülések szerint — csak kisebb-

S c h e r f  E.: 1. c. pag. 152, illetőleg pag. 46. — Hévforrások okozta kőzet- 
elváltozások stb. (Hidrolog. Közi. II. köt. pag. 56.)

S c h e r f  E.: 1, c. pag. 154, illetőleg pag. 4 8 . •— Hévforrások stb. (Hidrolog.. 
Közl. II. köt. pag. 56.)
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nagyobb kiterjedésű fészkeket alkot, amelyek méretei fúrások nélkül meg 
nem határozhatók, mennyisége pontosan meg nem állapítható.

A  lelőhelynek az állomáshoz való távolsága egyébként kereken 3 km.
Pilisvörösvár m ásodik tűzálló agyagelőfordulása az előbbitől távo

labb É-ra, a Fehérhegyen, illetőleg ennek a jelenleg még épülőfélben levő 
Zita-teleppel határos részén fekszik. Egy budapesti vállalatnak: Sam ot- 
b án y a  k ft -  nak, K o r o m p a i  A d r i é  n-től való bérlete, amelynek fej
tési munkálatokra biztosított kiterjedése — az üzemvezető bemondása 
szerint — 72 magyar hold.

E területnek a felszínen úgy a hegy tetején, mint lejtőinek több pont
ján is, vastagon padozott és tömött, majd durva murvává, avagy lisztté 
mállott dolomit fejlődött ki. Ez utóbbira azután D felé meglehetősen 
vékony, É felé viszont egyre vastagabb talaj-, illetőleg különböző agya
gokból álló fedőréteg települ.

Az előfordulás ezidőszerint még csak kis mértékben van feltárva. A. 
tűzálló agyag felszínalatti kiterjedését azonban számos aknával sikerült 
megállapítani. A jelenlegi feltárás egy ÉN y—DK-i irányú, mintegy 8— 10 
m széles, körülbelül 6— 8 m mély és közel jo  m hosszú külfejtésből áll. 
Ebben dolomit-törmeléktől eltakarva, a tűzálló agyagnak több félesége 
települ, amely a tulajdonos állítása szerint — mint azt majd alább lát
juk — valamennyi kisebb-nagyobb fokú tűzállósággal tűnik ki.

Közelebbről megvizsgálva a feltárást, megállapíthatjuk, hogy ama 
részen, ahol ottlétemkor a munkálatok folytak, 4—4.5 m között változó 
vastagságú tarka, dolomit-törmelékből álló fedőréteg alatt egy barnásba 
hajló, intenzivus vörös agyagréteg települ. Vastagsága 2—2.5 m között 
ingadozik. Ezt azután világos-sárga, tömött, friss állapotban képlékeny 
agyag váltja fel, amely 1.5—2 m vastag réteget alkot. Ennek ‘fekvője 
egy . szürkés-fehér agyagréteg. Friss állapotban zsíros tapintású s kagylós 
törésű. Feltárt vastagsága 3 m. Úgy látszik azonban, hogy ez még tovább 
is tart, mert még ottlétemig a fekvőjét — ami itt nagy valószínűség sze
rint már dolomit — nem ütötték meg.

E szelvény egyes rétegeiről még a következőket jegyezhetjük meg: 
A dolomit murva, rétege közepe tájától a fekvő felé kezdetben tarka, 
majd vöröses színű, itt-ott sárga agyag-betelepülésekkel. A hegy csúcsa 
felé eső feltárásokban viszont a dolomitmurva fekvőjében egészen lila- 
színű agyagot találunk, de csak alig 1 —2 ujjnyi, legfeljebb tenyérnyi vas
tagságban. Ez utóbbi 320° felé 10— i5°-nyi dőlést mutat.

A dolomitmurva alatt települő, intenzivus vörös agyag, a feltárás 
É-i oldalán telepített kutató aknák bizonysága szerint egyre nagyobb 
vízszintes kiterjedésben fordul elő, a D-i oldalon viszont alig találni. Ez
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agyag kémiai összetételére nézve érdemes megemlíteni, hogy benne 
— dr. G y ö r k y  oki. vegyészmérnök vizsgálatai szerint — a Fc úgy 
van kötve, mint az A l a hidroszilikátokban és összetétele ennélfogva oly 
kaolinnak felel meg, amelyben az Al-t a Fe helyettesíti.

Az előfordulási viszonyokra vonatkozólag felhozhatjuk még, hogy 
az előfordulás több, csaknem vertikális irányú töréssel van megszakítva. 
Ez gyakrabban a D-i lejtőn észlelhető; ahol azután a törések közeit sárga 
agyag tölti ki telérszerűen. Ebben az esetben az agyagot nem ritkán limo- 
nittól megfestett vékonyabb-vastagabb szegély veszi körül.

Mielőtt ezekután az itt fejtett agyagok tűzállóságára térnénk, előre 
bocsáthatjuk, hogy azok EIungaria-Ton összevonásából alakított H u n - 
g á t o n  elnevezés alatt, de minőségüknek megfelelő jegyekkel ellátva 
kerülnek a kereskedelembe. E féleségek a következők:

Hungaton V  =  a vörös agyag 
„ S =  a sárga „
„ F =  a szürkés fehér agyag és
,, FF =  a fehér agyag.

A fentebbiekben elsorolt agyagféleségek tűzállóságát a tulajdonos 
állítása szerint a Technológiai s Anyagvizsgáló Intézetnél megvizsgál
tatta, ahol az alábbi eredményeket találták:

a Hungaton S =  sárga agyag tuzállósága 30 Sk =  1670° C, 
a „  F és FF =  szürkésfehér és fehér agyag tuzállósága
33— 34 Sk =  1730— 1750° C-nak felei meg.

A diósgyőri vasművek — amelyeknek a tulajdonos állítása szerint 
több vagonra terjedő mennyiséget szállítottak — két Pilisvörösvárról 
származó próbának a tűzállóságát és kémiai alkatát határozták meg, 
Ezek adatai a következők:

I. II.
°U °/o

SiO,, ............-  42.66 — .. ... ____  45.50
A ItÖ , .................... . 40.29 ... ______________ 36 29
F e ,0 3 ........................ 2.23 ... ... . . ................ . 3.21
C a O  _____ ... ... — ............... ...................  0.40
MgO ......................  0.34 ............... ... ... ... 0.69
HsO+ _____ ... . 15.82 .....................- ........  15.30

10 1.34  10 1.39

Tuzállósága ... ... 34 SK  ......................... . 32 33 SK
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Az előfordulásnak a vasúti állomástól való távolsága körülbelül
4— 5 km.

Az előfordulás mennyiségi viszonyaira térve, a következő megfon
tolás nyújthat némi útbaigazítást. Ha tekintetbe vesszük, hogy a mintegy 
500 m hosszúságban és körülbelül 20 m szélességben telepített kutató 
aknákban a fenti tűzálló agyagot megtalálták, úgy összes mennyisége 5 in 
átlagos vastagságot feltételezve,

500X20X5 =  50—55.000 m3-re tehető.

Ha tekintetbe vesszük a fentebbiekben ismertetett agyagoknak jelen
tékenynek látszó mennyiségét és mindenekelőtt magas tűzállósági fokát, 
úgy az előfordulásnak igen komoly értéket kell tulajdonítani.

c) Baját (Esztergom m.).

A tűzállónak mondott agyag a község K-i szélén, a templom
tól az öregkő felé vezető utca végén kezdődő lejtő tövében 
elterülő úrbéres területen fordul elő. A lelőhely közvetlen közelé
ben — de különösen a D-i irányban — lösz van legnagyobb felszíni ki
terjedésben kifejlődve. Míg vagy körülbelül 100 lépéssel távolabb Ny-ra 
az előfordulás előtt, S i m k ó  J ó z s e f  udvarán a lösz alatt, félig sós
vízi kövületeket: Ostrea, Cyrena, Cerithium, Turritella, Cardium stb. 
specieseket tartalmazó felső eocén agyag van feltárva. A  lösz 2— 3 m 
vastagon települ ez utóbbi agyagon, amelynek rétegei Ny-felé 270° irá
nyában, jól mérhető 40—45°-nyi dőlést mutatnak.

K-felé, az öregkőnek a község felé fordult lejtőjén, a lösz alól 
liasz-, majd felső triászkorú (dachstein) mészkő bukik ki a felszínre, hogy 
azután valamivel távolabbra vastag padokból álló feltárást, a tetőn 
pedig egyre nagyobb szírieket alkosson.

A tűzállónak mondott agyagot itt felszínalatti míveléssel fejtették. 
Bár a munkálatok még a múlt év végén és a jelen év kezdetén, február 
hóban is folyamatban voltak, a felszínalatti feltárások azóta teljesen be
omlottak. A fejtési műveletek az azokban dolgozott bányamunkások be
mondása s a helyszínén látható nyomok bizonysága szerint egy 3 m 
mély aknából ÉNy-ra kiágazó lejtős aknából állottak.

A lejtős'aknát körülbelül 18— 10 m-re hajtották előre, úgyhogy vég
pontja 8— 10 m mélyen lehetett a felszín alatt. A lejtős akna végében 
állítólag 1.8— 2 m vastag rétegben települt a keresett fehéres-szürke, 
tömött agyag, míg a lejtakna elején alig ért el 50 cm-t. Az agyag fekvője
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a lejtős akna végében májszínű agyag volt, amelynek vastagsága 1.2— 1.3 m 
között változik. Mindezekből azonban még a hányon se lehetett némi 
anyagot találni. Ezért a régi aknától mintegy 20—25 m-rel távolabb 
K-re egy új kutató aknát mélyítettünk azzal a szándékkal, hogy a fent- 
említett tűzálló agyagot talán sikerül majd megütnünk és ezzel kapcsola
tosan egyben településébe is némileg betekintenünk.

Várakozásunkban nem csalatkoztunk, amennyiben nem sokkal 3 m 
után a keresett agyagot elértük. Addig is az aknában következő szelvényt 
lehetett megállapítani: a felszíntől 7 m-ig kezdetben mészkőtörmelékes, 
majd azután tiszta löszt harántoltunk. Alatta tömött, sötétvörös anya
got tártunk fel, körülbelül 1.4— 1.5 m vastag réteg alakjában. Ezt vál
totta fel a tűzállónak mondott, igen tömött, friss állapotban plasztikus 
agyag. Az ÉNy-felé dőlő rétegét 1.6 m-ig sikerült feltárni, amely mély
ségben a fekvőjét alkotó barna agyagot még nem értük el. De mélyebbre 
se haladhattunk, mivel az aknát nem kezdték elegendő nagy átmérővel, 
amihez még az agyag igen nagy keménysége is hozzájárult.

így most nem lehetett megállapítani, hogy ennek az agyagnak a fek
vőjében a fentemlített felső eocén-rétegek, avagy már a dachstein-mészkő 
íoglaltatik-e.

A szürke tűzállónak mondott agyagra vonatkozólag még megjegyez
hetjük, hogy anyagában elvétve kisebb kendermag nagyságú limonitszem- 
cséket tartalmaz. Ezek bomlásának kell tulajdonítani azokat a kisebb 
limonitfokokat, amelyek itt-ott az agyagban előfordulnak. A szemcséket 
összetörve, egész tömegükben limonitból állóknak bizonyultak.

A fenti előfordulást a bányamunkások bemondása szerint M a j s t e- 
r i c s  J ó z s e f  nevű vörösvári bányász bérelte az úrbéresektől. Kifejtett 
anyagát valamely budapesti kerámiái gyárnak szállította. A  Z s o l n a  y- 
féle gyárban értesültem, hogy a bajóti tűzállónak mondott agyag úgy 
tűzállóságánál, mint egyéb sajátságainál fogva is kerámiai célokra igen 
jól használható.

Ami már most az előfordulás mennyiségi viszonyait illeti, arra több 
feltárás hiányában nagyon nehéz még csak megközelítőleg is véleményt 
mondani. Mert amint sikerült az eredeti régi feltárástól 20—25 m-el 
távolabb K-re a keresett agyagot megütni, úgy lehet, hogy az még 100, 
sőt 200 m-rel távolabbra K-,, s ugyanoly módon É-felé is folytatódik. Ez 
annál is inkább valószínűnek látszik, mert a bányamunkások állítása sze
rint a régi fejtési helyen a rétegek teljesen zavartalan települést mutatnak.

Ha e feltevésekből kiindulunk, akkor 2 m vastagság mellett a vár
ható mennyisége:

100 X 10 0 X 2 =  20.000 m3-re
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tehető, de ugyanily módon kiteheti e mennyiségének ugyané vastagság 
mellett a kétszeresét, avagy háromszorosát is.

Legközelebbi vasúti állomása Nyergesújfalu. A lelőhelynek idemért 
távolsága kereken 8 km.

2. A  BA K O N Y  LELŐ H ELYEI.

Tűzálló agyagnak a Bakonyban való előfordulása — jóllehet hegy
tömegében a felső triász dolomit- és mészkőképződményei, amelyek 
kíséretében a tűzálló agyagok fellépése gyakori, nagymértékben vannak 
kifejlődve, — egy-két lelőhelytől eltekintve, aránylag ritka. Minthogy a 
Bakony nagyobb része J  a s k ó S. munkaterülete volt, rám mindössze két 
előfordulás megvizsgálása esett. Gyakorlati értéke azonban egyiknek 
sincsen. E két lelőhely a következő:

a) Bakonyréd (Veszprém m.).

A tűzálló agyag néven mutatott lelőhelyek a Hajmáspuszta és Lesalja- 
major között folyó patak medrében és partjában vannak feltárva. Anya
guk közelebbről megvizsgálva kékszínű, Homokos pannóniai emeletbeli 
agyagnak bizonyult, amely közvetlenül a lösz alól bukik a felszínre.

Egy másik lelőhelyet az Ágcser-táblák és a Kőrishegy között vezető 
mély út feltárásában mutattak. A  lösztől eltakarva sárga, igen homokos 
pannóniai agyag van itt feltárva, amely még az itt telepített 3 m mély 
aknában sem mutatott változást.

A  gróf E s t e r h á z y  uradalmi erdőhivatalban nyert értesülés sze
rint a tűzálló agyag lelőhelye nem itt, hanem Bakonyszentlászló és 
Fenyőfő községek határában van.

b) Bakonyszentlászló (Veszprém m.).

A kerámiai célokra fejtett és bizonyára némi tűzállósággal is rendel
kező agyag lelőhelye, a községtől D-re húzódó, Keselyűhegy folytatását 
alkotó Wintergrün-hegy és a Hódos-ér között elterülő „ Porcellán-gödrökc'- 
nek nevezett dűlőben fekszik. Fenyőktől való távolsága DK-i irányban 
körülbelül 5 km. Itt állítólag W  a 11 a földbirtokos fejtette és Tündér
majorban dolgoztatott fel és égettette ki edényekké az agyagot.

A  helyszínén tényleg nagyszámú gödör tátong szerte-széjjel a fel
színen, mint maradékai egykori fejtési munkálatoknak. Azonban tűzálló 
agyagnak, avagy porcellánföldnek sem ezekben, sem a lemélyített két
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kutató aknában még a nyomát se találtuk. Mert a 2.56 m-ig lemélyített 
i-ső sz. kutatóaknában következő szelvény volt észlelhető: a felszíntől 
mintegy 0.30 m-ig terjedő humuszos laza homok alatt, világosszürke ho
mok következett 0.16 m vékony csík alakjában. Ezt váltotta fel 1.8 m 
vastagságban sárga homok, amelynek közepe táján egy alig 30 cm vé
kony szürke homokréteg települ közbe.

A 2. sz.-al jelölt kutatóakna 3 m mély. Az előbbitől távolabb, ÉK-re 
telepítettük; szintén csak homokot tárt fel, azzal a különbséggel, hogy a 
felszíntől 0.40 m-ig terjedő humuszos barna homok alatt először 1.30 m 
vastag rétegben barnássárga homokot, ezután 1 m vastagságban világos- 
szürke homokot és legvégül vasokkeres homokot hoztunk a felszínre.

Ezeken kívül volt még egy harmadik akna is, amely a felszíntől kö
rülbelül 2 m-ig terjedő mélységig tiszta homokba volt vágva. Ezek sze
rint tehát valószínű, hogy e helyen az agyagot már kiszedték és ezért az 
csak valamivel távolabban várható, vagy hogy esetleg a homok alatt mé
lyebben települ.

Hogy e helyen fordult elő az edény készítésére alkalmas — való
színűleg fehér — agyag, azt e horpákon és a fentemlített dűlő elnevezé
sén kívül még a közeli Zabola-csúcsnak „Hafnerhöhe“  elnevezése is 
igazolja.

Innen azután átmentünk a Szent László-erdőnek a Hódos-ér melléki 
lejtőjére, ahol néhány évvel ezelőtt egy állítólag 10 m mély aknát telepí
tettek „samot-agyag“  kitermelése céljából. Az akna jelenleg teljesen be
omlott és nagyrészben benőtt, úgyhogy csak a hányóján lehetett az itt 
felszínre került agyag némi hulladékát összegyűjteni. Halaványsárga, 
meglehetősen egyneműnek látszó, tömött agyagdarabok ezek, amelyek 
halavány színűkkel, zsíros tapintásukkal», magasabb tűzállóságú agyag
benyomását tették.

Minthogy az akna beomlott, az itt előforduló agyag települési viszo
nyaira semmi adatot se lehetett szerezni. Nem kétséges viszont korára, 
hogy az itt éppúgy, mint az előbbi helyen is — a minduntalan felszínre 
bukó nummulit- és dachsteinmészkőből ítélve —, az eocén és felsőtriász 
rétegei között fekszik.

Ez utóbbi előfordulással kapcsolatban megjegyezhetjük, hogy e te
rületen nagyobb bauxitkutatásokat is végeztek, amely alkalommal több 
feltárásból bauxitszerű anyag került a felszínre. Hogy ez utóbbi kutatá
sok mily eredménnyel jártak, arra bővebb felvilágosítással nem tudtak a 
hely színén szolgálni.



JELENTÉS 1937-RŐL 1183

Az itt előforduló, tűzállónak mondott agyag mennyisége, hozzáfér
hetetlensége miatt meg nem határozható.

Legközelebbi vasúti állomása Bakonyszentlászló. A lelőhelynek ki
mért távolsága kereken 3—4 km.

3. A M ECSEK LELŐ H ELYEI.

Mecsekhegység több tűzálló agyag előfordulásáról már K a l e -  
c s i n s z k y  S á n d o r , 1 továbbá M a t y a s o v s z k y  J a k a b  és P a t 
r i k  L a j o s , 2 s ő t L á s z l ó E d e  D e z s ő 3 munkáiban is találunk némi 
feljegyzéseket. Jóllehet itt a felső triász képződményei — amelyek kísé
retében a tűzálló agyagok eddigi tapasztalataink szerint oly gyakran 
szoktak fellépni — nagy felszíni kiterjedésben fejlődtek ki, az elő
fordulások se számbeli, se minőségi tekintetben nem válnak ki. Mind
össze négy előfordulást volt alkalmam közelebbről megismerni. Ezek a 
következők:

a) Pécs (Baranya m.).

.K a 1 c c s i n s z k y S.,4 valamint M a t y a s o v s z k y  J. é s P e t r i k  
L .5 * adatai szerint a tűzálló agyag a város területén, mégpedig a Letics- 
parragnak nevezett erdőrészben fordul elő. K a l e c s i n s z k y ’ a lelő- 
ielyet Letics-Borrognak, M a t y a s o v s z k y  és P e t r i k pedig Letics- 

pároknak mondja, míg az 1:75.000 méretű térképen parlagnak van jelölve.
M a t y a s o v s z k y  és P e t r i k  feljegyzései szerint akna- és tárna- 

szerűen fejtették e helyen a tűzállónak mondott zöldesszínű, rozsdafoltos 
agyagot, amelyben kevés csillám és apró kvarckristályok foglaltatnak.

A hely színét egy odavaló erdőőrrel bejártuk, de a fejtés egykori 
helyét tüzetes keresés ellenére sem sikerült meglelni. Igaz, hogy K  a 1 e-

1 K a l e c s i n s z k y  S.: A magyar korona országainak megvizsgált agyagai és 
az agyagiparnál felhasználható egyéb anyagai. (A m. kir. Földtani Intézet 1892. évi 
jelentése. Budapest, .1893.) — A magyar korona országainak megvizsgált tűzálló
agyagai. Budapest, 1896, — A magyar korona országainak megvizsgált agyagai. 
(A m. kir. Földtani. Intézet kiadványa. Budapest, 1905.)

- M a t y a s o v s z k y  J. és P e t r i k  L.: Az agyag-, üveg-, cement- és ásvány- 
festék-iparnak szolgáló magyarországi nyersanyagok részletes katalógusa. (A. m. kir. 
Földt. Intézet kiadványai. Budapest, 1885.)

3 L á s z l ó  E. D.: Magyarországi agyagok chemiai és mechanikai elemzése, stb 
Budapest, 18 86.

4 K a l e c s i n s z k y  S.: 1. c. 1896, pag. 5 és 6. — 1. c. 1893, pag. (6), 186. —
1. c. 1905, pag. 147— 148.

" M a t y a s o v s z k y  — P e t r i k :  I. c. pag. 52.
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c s i n s z k y  adatai szerint6 az akna- és tárnaszerű fejtéseket 1883-ban, 
tehát 54 évvel ezelőtt kezdték meg. Azóta e feltárások — különösen, ha 
még nem is voltak hosszabb időn keresztül művelés alatt — bizony be
omlottak. A  Letics-parlag bejárt területe: a tetőn úgy, mint a lejtőkön, 
csupa durvaszemű homokkőből áll, amely V a d á s z  E.7 felvétele szerint 
a felső triász rhäti. emeletébe tartozik. M a t y a s o v s z k y  é s P e t r i k  
feljegyzései szerint8 a szóban levő agyag nagy mennyiségben vereses 
agyag társaságában 3 m mélységben kvarcitos homokkő között fordul 
elő. Korát a mediterráneumba helyezi. Amennyiben a helvétikum és tor- 
tónikum a pécsi hegységnek csak a távolabb, É-ra fekvő részeiben, majd 
a lelőhelytől K-re 2— 3 km távolságban fekvő mecsekszabolcsi bánya
telep közelében fejlődött ki, a lelőhely fentemlített kora téves.

M a t y a s o v s z k y  J.  és P e t r i k  L. ez előfordulás tűzállóságát 
égetési kísérleteik alapján a II. tűzállósági csoport 5. fokozatába helyezi, 
ami 1400° C-nak felel meg. K a l e c s i n s z k y  S.1 e lelőhelyről több 
próbát vizsgált meg pirometrikus szempontból. Ezekből kettőnek a tűz
állóságát az I. fokozatba, egyét pedig a II. fokozatba helyezte. Mind a 
kettőnek 1500° C felel meg.

Ezzel az előfordulással kapcsolatban megemlíthető még, hogy a 
M a t y a s o v s z k  y-tól küldött anyagot 1886-ban L á s z l ó  E. D.2 ele
mezte. Kémiai összetétele vizsgálatai szerint:

°/o
SiO . ........................  64.30
A IsÓ 3 ... ________  ... 22:16
F e , ,0 „ ................  ............ -  3.47
C aO  .......... ... ... ____  1 .3 1
M gO ___________  ._ ... 0.77
KoO _____ ________ — 1.46
N a ,0  ____________     0.48
Izzítási vesztesség ............ 6.07

100.02

Mehanikai elemzés:

Agyagos rész... .........
Homok... ............. ...
Asványiőrmelék . ...

Homok

•/0
74.82
24.55

0.63
103.00

27.34

0 K a l e c s i n s z k y  S.: 1. c. 190$, pag. 147.
' V a d á s z  E.: A Mecsekhegység. (A m. kir. Földt. Intézet kiadása.) Budapest,

*935> pag. 4°-
8 M a t y a s o v s z k y  — P e t r i k :  1. c. pag. 52.
1 K a l e c s i n s z k y  S.: 1. c. 1905, pag. 148 és 1. c. 1893, pag. (6), 186.
2 L á s z l ó  E. D.: 1. c. pag. 23—24.
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Pécsvidéki tűzálló agyagokon végzett, sokkal régibb elemzési adato
kat találunk K. v o n  H a u e  r-nél.3 Az előfordulás közelebbi lelőhelye 
azonban nincsen megjelölve. Ezek a K a l e c s i n s z k y  munkájában is 
idézett adatok:

I. Ií.
°/o »io

SiO„___ ______ ... 51.8 ... ____..................  51.4
AI..O, +  Fe..O, ... 25.4 ____  - .. ... ____  26.4
CaO 1.9 ... .. _________ 1 .0

11,0 _______ ... 20.7 ... ... .. ......... ........ 20.4

99 8 99.2

Midőn a Z s o l n a  y-Féle gyárban a Letics-Borgó előfordulása után 
érdeklődtem — minthogy annakidején a mintákat M a t y a s o v s z k y
J. gyűjtötte és küldte be vizsgálatra, — ott nem emlékeztek rá, hogy e 
lelőhelyről tűzálló téglák gyártására szolgáló agyagot gyárukban feldol
goztak volna, mint ahogy azt K a l e c s i n s z k y  idézett munkájában 
állítja.

E helyett arról értesültem, hogy samotnak, csöveknek való vörös 
agyagot az Árpád-tetőn, a Kozári erdőőri lak közelében levő Zsolnay- 
forrás táján fejtettek. A lelőhely a városi erdei térkép szerint a „Magyar 
temető“  nevű erdőrészben fekszik. Egy akna nyomai láthatók itt. A Zsol- 

nay-féle gyárban nyert értesülés szerint ennek mintegy io— 15 m mély
ségében tárók ágaztak ki. Innen bányászták ki a fent említett célokra 
igen alkalmasnak bizonyult agyagot. A  fejtési munkálatok azonban már 
vagy 30 év óta szünetelnek és ezért a feltárások teljesen beomlottak. 
Jelenleg az akna vízzel van telve. Némi próbaanyagot csak a hányon 
lehetett összeszedni, amely igen képlékeny vörösszínű agyagból áll.

Tűzállóság szempontjából figyelemre méltó egyéb előfordulást se a 
Zsolnay-féle gyár, se a városi Erdőhivatal nem ismer Pécsett.

b) Mánfa (Baranya m.).

E községben a tűzálló agyag K a l e c s i n s z k y  feljegyzései 
szerint1 a pécsi székesegyház területén lelhető meg. A község
házán érdeklődve a lelőhely után, arról, hogy a község határában tűzálló 
agyag lenne, se az elöljáróságnak, se a csőszöknek tudomásuk nincsen.

3 K.  R i t t e r  v o n  H a u e r :  Arbeiten in dem chemischen Laboratorium der 
k. k. Geolog. Reichsanstalt. (Jahrbuch der k. k. Geolog. Reichsanstalt IX . Wien, 
1858, pag. 172.)

1 K a l e c s i n s z k y  S.: 1. c. 1905, pag, 12 1—122.
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Bár két lelőhelyet is mutattak, ezek egyikének az anyaga se látszott tűz
állónak, amennyiben az egyik lösz feltárásnak, másika pedig felső medi- 
teríáni tortónai agyagnak1 bizonyult.

Amennyiben Sikonda is Mánfa határához tartozik, valószínű, hogy 
az esetleg itt előforduló agyagok valamelyike rendelkezik nagyobb fokú 
tűzállósággal, amelyre K a l e c s i n s z k y  vizsgálatai vonatkoznak. Be
járva a vízmosásokat az odavaló tanítóval, azokban oly természetű agyag 
kibúvását nem lehetett megfigyelni. Ellenben Sikondán a fürdővel szeme 
közti lejtőn világosszürke, levelesen elváló, felső mediterráni agyag van 
feltárva. Ehhez hasonló, de tömöttebbnek és egyneműbbnek látszó vilá
gosszürke agyag közvetlenül a szálloda mögött is előfordul. A körülbelül 
2.0—2.2 m magas feltárásban lösz települ, a mintegy i.o— 1.2 m mély
ségig feltárt világosszürke agyagra, amely 140° irányában jól mérhető 
io;—i$°-nyi dőlést mutat.

Miután a felszínen, vagy legalább is a felszínhez közel V i t á l i s  S.- 
n ak 1 a Sikonda környékéről írt geo-hidrológiai munkája szerint egyéb 
korú agyagrétegek e tájon kifejlődve nincsenek, alig kétséges, hogy e fel
tárások anyagát vizsgálta annak idején K a l e c s i n s z k y  és sorozta a 
tűzállóság II. fokozatába.

A mennyiségi viszonyokat illetőleg megjegyezhető, hogy ez agyag 
— miután V i t á l i s  S. idézett munkájának szelvényei szerint is, nagy 
felszínalatti kiterjedésben fordul elő — mennyisége igen jelentékeny.

Az előfordulás vasúti állomása Pécs, ahová való távolsága 4 km.

c) Szent Katalin (Baranya m.).

Az e községből ismert tűzálló agyag, a község területén fordul elő. 
K a l e c s i n s z k y  S. erre vonatkozó adatai szerint2 külfejtése már 1845 
óta áll művelés alatt. A helyszínén azonban alig tudtak rávezetni maguk 
az odavaló lakosok, mivel a külfejtésnek jelenleg már nyomait se látni.

Az előfordulás a községtől D-re eső szakadékok közelében van. A 
tűzáló agyag kibúvásai a szakadék felső részén figyelhetők meg, hala- 
ványszürke, itt-ott kevés vörös folttal tarkított agyag alakjában. Leásva 
egy-két kutató aknát, azokban következő szelvény vált láthatóvá: leg
felül sárga, löszszerű agyag települ 0.4 m, vagy még ennél is vékonyabb 
rétegben. Alatta következik a szürke agyag, mintegy 0.25—0.50 m vas-

1 V i t á l i s  S.: Sikondafürdő és környékének hydrologiai viszonyai. (Hidrológiai 
Közlöny, X III. köt. Budapest, 1933, pag. 2 1—37.)

2 K a 1 e c s i n s z k y  S.: 1. c. 1905, pag. 181.
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tagságban. Fekvője ismét sárga agyag 0.4 m vastag réteg alakjában. A 
szelvényt vörös agyag zárja be, amely már a kutató akna talpa.

A  szakadék mentén a tető felé haladva, egyre szebb, egyneműbb a 
tűzálló agyag és egyben vastagsága is megnövekedik. Közelebbről meg
vizsgálva települését azt látjuk,, hogy rétege É felé 10— 15 0 alatt dől. 
Anyaga tömöttnek, meglehetősen egyneműnek látszik, amely friss állapot
ban képlékeny. A benne itt-ott előforduló élénk vörös foltok meglehető
sen kicsinyek. E tűzálló agyagréteg a felszínhez közel fekvő részében — 
bár csak szórva — borsónagyságú mészkődarabkákat tartalmaz, mélyeb
ben szerkezete egyre egyenletesebbnek látszik.

Régebben állítólag igen nagy mennyiségben fejtették ki ezt a tűzálló 
agyagot és szállították samotgyártás céljaira. De felkeresték messze vidék
ről ezt az, előfordulást a kályhásmesterek is.

Ez a megvizsgált tűzálló agyag, közvetlenül a pleisztocén
rétegektől takart területen bukik a felszínre, a kisebb-nagyobb vízmosá
sok feltárásában. V a d á s z  E. idézett munkája térképén a szomszédos 
lejtőn az alsó helvetikum rétegeit jelöli ki, így tehát nem kétséges, hogy 
ez a vöröses és szürke agyag — amelyek e rétegösszletet egyebeken kívül 
jellemzik — szintén ebbe az emletbe tartozik, ahová azt az osztrák fel
vételek is sorozták.

Mennyiségi viszonyaira térve, tájékozás céljából- előre bocsáthatjuk, 
hogy ez a tűzálló agyagréteg az odavaló földtulajdonosok megközelítő 
becslése szerint egy körülbelül 150 m hosszú és közel 300 m széles terület 
felszíne alatt terül el. Rétegének átlagos vastagságát 0.5 m-nek véve, a 
várható mennyisége kereken 20.000 m3-re tehető.

Állítólag most is szívesen vennék ezt az agyagot — amelynek tűz- 
állóságát K a l e c s i n s z k y  égetési kísérletei alapján a II. fokozatba 
helyezte — ha a vasúttól való nagy távolsága, eléggé nehéz megközelít
hetősége s a még ezekhez járuló rossz utak nem lennének kitermelésének 
nagy akadályai.

Legközelebbi vasúti állomása Hetvehely, amely a lelőhelytől kereken 
6 km távolságban fekszik.

d) Nagymányok (Tolna m.).

E lelőhelyről még a 80-as években küldött M a t y a s o v s z k y  J . 
fehérszínű, kevéssé képlékeny agyagot L á s z l ó  E. D.-nek1 megvizsgá

1 L á s z l ó  E; D.: 1. c. pag. 22.
75
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lás végett. Mintegy 20 évvel későbben L ő r e n t h e y  I. bocsátott riolit- 
kaolint K a l e c s i n s z k  y-nek rendelkezésére vizsgálati célokra.1 ■

A helyszínén érdeklődve az előfordulás után, a községházán erre 
vonatkozó felvilágosítást adni nem tudtak. Azonban e helyett T o p p  dr. 
másodjegyző elvezetett Nagy- és Kismányok határán levő és a kis- 
mányoki temető mellett elvezető mély útba, amelynek feltárásában egy 
fehér, kaolinszerű agyag bukik ki, de csak alig tenyérnyi vastagságban. 
Ennek fedője körülübelül 1 m vastag sárga agyag, míg fekvőjében sárga 
homokos agyag települ.

A mély útnak a temetővel szemközti oldalán igen kemény szürke 
agyag van feltárva, amelynek fekvője vörös agyag. Ugyanilyen tömött, 
kemény szürke agyag fordul elő Kismányok község É-i szélén, közvet
lenül a lejtő tövében. Szép feltárását B l u m  J a k a b  udvarán lehet látni, 
ahol egyben következő szelvény figyelhető meg. A mintegy 2 m vastag 
sárga, a pannóniai emelethez tartozó agyag alatt egy vékony, alig 15 —20 
cm-nyi fehéresszürke agyagréteg települ. Ez alatt következik a tömött, 
kemény szürke agyag, körülbelül 2,5 m vastagságban. Fekvőjében szürke, 
erősen homokos agyag települ és alkotja egyben a feltárás talpát is.

Bár se a szürke agyagban, se a fekvőjében levő homokos agyagban 
kövületet nem sikerült lelni, ennek ellenére, alig kétséges, hogy az egész 
feltárt rétegösszlet a pannóniai emelethez tartozik, ahová azt már úgy a 
régibb felvételek, mint V a d á s z  E. is sorolja." Településére vonatkozó
lag még megemlíthetjük, hogy az egész feltárt rétegsor 360° irányában 
8— io° alatt dől.

A fehér kaolinszerű agyagról meg kell még jegyeznünk, hogy annak 
kibúvását a felszínre a nagymányoki Kálvária-hegy felé vezető gerincnek 
Kismányok felé eső része több pontján lehet látni. Azonban mindenütt 
csak alig 1 —2 ujjnyi vastag réteget alkot.

Hogy már most L á s z l ó  E. D. munkájában felhozott vizsgálati 
eredmények erre a lelőhelyre vonatkoznak-e, azt közelebbi adatok hiá
nyában nem lehet megállapítani. Mivel azonban a környéken ehhez 
hasonló anyag előfordulása ismeretlen, valószínű, hogy a vizsgálatokat 
ezen végezték.

1 K  a 1 e c s i n s z k y S.: I .c. 1905, pag. 133 és 1. c. 1893, pag. (17), 197 és 
1. c. 1896, pag. 6.

- V a d á s z  E.: 1. c. pag. 88-—91.
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L á s z l ó  E. D. vizsgálati eredményei a következők:

°/o "/•
Si0 2 - ................... ............  72.64 Homok_______ _____ ____  58.36
Al20 3 _____________  ... 13.61
Fe,0 3 .... ............   1.15
CaO ...  .......  ... ____  1.88
MgO -------     1.58
K.O ............... ... ____  2.89
Na.O _____   1.12
Izzítási veszteség ... ... . ..  4.83

99.70
Nedvesség... ._ ... ... ___ 5.64

Mehanikai elemzés:
°lo

A gyagos rész... ... ... ... . . .  .. ... .... ... ... 41.83
Homok............. . ... ... ... ... ... . . .  ... ... 54.32
Á svány törmelék.. ... ... ... ... ... ... ... .. 3.85

10 0 .0 0

L á s z l ó  E. D. fenti adatait K a l e c s i n s z k y  S. is idézi,1 de 
vizsgálta a L ő r e n t h e  y-től gyűjtött kaolint is, amely égetésnél teljesen 
úgy viselkedett, mint az első szerzőtől vizsgált anyag, amennyiben ki
égetve mind a kettőn apró fekete pontokat ismerhetünk fel. K a l e 
c s i n s z k y 2 ennek az anyagnak a tűzállóságát a III. fokozatba helyezte, 
ami hőfokokban kifejezve 1500° C-nak felel meg. Ezenkívül még egy 
másik mintának is meghatározta a tűzállóságát, amelyet azonban már 
M a t y a s o v s z k y  és P e t r i  k 8 is idéz munkájában. Ebből tudjuk, 
hogy anyaga szürkésfehér kaolinos trahittufa (riolit-), fekete csillám 
pikkelyekkel, amfiból és kvarc kristályokkal, amelyet mint R i e g e l  
K a r o l i n a  nagymányoki lakos tulajdonát, bányamíveléssel fejtettek és 
a Zsolnay-féle gyárban kerámiai célokra használtak. K a l e c s i n s z k y  
tűzállóságát a VI. fokozatba helyezi/1 ami körülbelül 1200° C-nak felel 
meg. M a t y a s o v s z k y  és P e t r i k  viszont a II. tűzállósági csoport 
7. fokozatába sorolja, ami szerintük 1300— 1400° C közötti hőfoknak 
felel meg.

' K a l e c s i n s z k y  S .: 1. c. 1905, pag. 134.
2 V. ö. K a l e c s i n s z k y  S.: 1. c. 1905, pag. 133; 1. c. 1893, pag. (17), 197 és 

1. c. 1896, pag. 6.
3 M a t y a s o v s z k y  J. és P e t r i k  I..: 1. c. pag. 60.
' K a l e c s i n s z k y  S.: 1. c. 1905, pag. 133.
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Ami már most a mennyiségi viszonyokat illeti, a következőket érde
mes kiemelni: A fehér kaolinszerű agyag csekély vastagságánál fogva, 
még akkor se jöhetne figyelembe, ha nagyobb tűzállósággal rendelkeznék, 
mivel felszínalatti kiterjedése csekély, Ezzel szemben a szürke agyag 
horizontális kiterjedése jelentékenynek látszik, amit azonban pontosan 
csak fúrásokkal vagy néhány akna lemélyítésével lehetne megállapítani.

A lelőhelynek Nagymányok vasúti állomásától való távolsága 
3—4 km.

e) Vásárosdombó (Baranya m.).

E községben a tűzállónak ismert agyagot K a l e c s i n s z k y  S. fel
jegyzései szerint1 a házak udvarain ásták, hogy azután belőle fazekas
árut készítsenek. A  községházán ezután érdeklődve, nem tudtak felvilá
gosítást adni, bár K a l e c s i n s z k y  adatai szerint már 1875 óta űzték 
az agyagnak ilymódon való nyerését. Az elöljáróságnak ellenben tudo
mása van arról, hogy a közeli Ódombón fordul elő tűzállónak tartott 
agyag B a b o d y  J á n o s  területén. A  tulajdonos az előfordulást fel is 
tárta. A  külfejtésben kitermelt anyagot samot- és kályhagyártás céljaira 
Budapestre és Pécsre szállítja. De keresik ezenkívül a környék nagyobb 
községeinek kályhásmesterei is.

A külfejtésben lépcsőzetes mívelést folytat oly módon, hogy a kifej
tett agyag helyére a soron levő lépcső fedőrétegét hányatja. így megtakarít 
egy hányó területet és azonkívül a felszín továbbra is mezőgazdasági 
célokra felhasználható. Ez a fejtési mód itt azért alkalmazható előnyösen, 
mert a fejtendő agyag mindössze 3 m-re van a felszín alatt.

A feltárás következő szelvényt mutat: legfelül körülbelül 0.2—0.3 
m-nyi löszréteg alatt, sárga vörös foltos, itt-ott kenderszem nagyságú kis 
mészkődarabkákat tartalmazó tömött agyag következik és tart körülbelül 
3 m-ig. E mélységben szürke agyaggal tarkított vörös agyag váltja fel, 
amely 3 m vastag réteget alkot. Ezt az agyagot fejtik, amely a tulajdonos 
bemondása szerint, még lejjebb is folytatódik, csakhogy legtöbbnyire 
eleinte kevés, majd egyre több vörös homok járul hozzá. Ezért a fejtést 
az említett mélységnél mélyebben nem folytatják.

Minthogy a feltárás jelenleg beomlott, a fejtett agyag településéről 
nagyjában csupán annyit lehetett megállapítani, hogy úgy látszik rétege 
ÉN y felé mintegy 6— 8° fok alatt dől.

Az előfordulásra vonatkozólag fontos még a következőket kiemelni: 
Minthogy Ódombó jelenleg a tulajdonképeni régi Vásárosdombó község-

‘K a l e c s i n s z k y  S.: 1. c. 1905, pag. 207.



JELENTÉS 1937=RŐL 1191

nek a neve, a vasúton túl fekvő Újváros pedig újabb keletű, nem kétséges, 
hogy K a l e c s i n s z k y - n e k  vizsgálati eredményei a régi községből 
eredő agyagra vonatkoznak. Ezt igazolja, hogy a vasúti vágányon túl 
fekvő Újváros löszre települt, míg a régi község lejtőin lépten-nyomon a 
pannóniai agyag bukik a felszínre.

K a l e c s i n s z k y  az innen való agyag tűzállóságát a II. fokozatba 
helyezi.1 Itt lehet még megemlíteni ,hogy a hasonló, de teljesen szürke, 
tömött agyag az Ódombóra vezető mély útban is fel van tárva.

Minthogy a lejtő oldalán az eke minduntalan a felszínre veti a vörös, 
illetőleg tarka agyagot, valószínű, hogy itteni mennyisége igen jelentékeny. 
Amennyiben ez a terület hosszban 250—300 m, teljes szélességben pedig 
200 m, úgy a várható mennyiség 3 m átlagos vastagság mellett 120.000— 
180.000 m3 között változik.

A tulajdonos állítása szerint az előfordulás helyétől x km-rel távo
labb K-re is fejtettek hosszú évtizedeken át hasonló minőségű agyagot.

Vasúti állomása helyben, amelyhez a lelőhely távolsága 1.5 km.

A dunántúli előfordulások során hátra van még a Dráva mentén 
fekvő alábbi lelőhely előfordulási viszonyainak a megismertetése.

f) Zákány (Somogy m.).

E község állítólagos tűzálló agyag előfordulására d r. F e j e s  
K á l m á n  ny. tanügyi tanácsos hívta fel a figyelmemet egy 
beküldött mintával. Színe halavány szürke, tapintása kiszáradt állapot
ban zsíros, nagyítóval megvizsgálva, tömöttnek, egynemű szövetűnek 
látszik. E sajátságai alapján esetleg nagyobb fokú tűzállósága nincsen 
kizárva.

Ennek a tűzállónak tartott agyagelőfordulásnak két lelőhelye isme
retes e községben. Az egyik — A r a d i  F e r e n c  odavaló kályhás
mester kalauzolása szerint — a községtől K-re fekvő Urasági erdőnek 
nevezett erdőrész mély völgyében levő, de nyaranként száraz patak medré
ben van. Az itt fekárt és szerte-széjjel tátongó agyaggödrök bizonyí
tékai a nagyobb mértékben, de rendszertelenül ásott agyagfejtéseknek.

1 K a l e c s i n s z k y  S,: 1. c. 1896, pag. 6 és 1. c. 1905, pag. 207,



1192 LIFFA

Sajnos, a közelmúlt nagy esőzései nemcsak a gödröket, hanem az egyéb
ként száraz patak medrét is annyira megtöltötték, hogy teljesen lehetetlen 
volt azokat megközelíteni s azokban az agyag települési, viszonyait köze
lebbről megvizsgálni. A felszínről, valamint egyik-másik hányóról annyit 
lehetett megállapítani, hogy a fejtett agyag, kavicsos homok alatt települ 
2— 3 m, sőt még ennél is nagyobb mélységben.

Az agyag az említett kályhásmester állítása szerint halavány sárga 
színű, plasztikus, kiégetve zsemlyeszínű lesz. Mintát gyűjteni nem 
lehetett.

Innen a második lelőhelyre mentünk, amely Zákány és Örtilos hatá
rán a vasút mentén van. A  tűzállónak mondott agyag — amelynek mintája 
már előzetesen birtokomban volt — a Dráva völgyéből hirtelenül ki
emelkedő lejtő tetején, a Földvár Látó-hegyén fordul elő. A  lelőhely a 
nagyon meredek lejtő és a sűrű fiatal erdő miatt csak nagyon nehezen 
közelíthető meg. Az előfordulás következő szelvényt mutat: legfelül 
vöröses sárga, kissé agyagos homok települ, mintegy 2.3 m vastag réteg 
alakjában. Közvetlenül alatta következik a tűzállónak mondott szürke 
agyag. Meglehetősen egyneműnek látszó rétege körülbelül 1 .10 — 1.20 m 
vastagságban van feltárva. Jól mérhető dőlést mutat 120— 130° irányá
ban io ° alatt.

Bár kövületeket benne keresés ellenére lelni nem sikerült, nem két
séges, hogy az a pannóniai emelethez tartozik, — miként azt már az 
egész lejtőről készített osztrák felvételek is igazolják. A  fedőjét alkotó 
vöröses homok viszont még a pleisztocénhez sorolható.

Ez a halavány szürke, zsíros tapintású agyagréteg — amennyire a 
sűrű bozótban való mozgás megengedte — a lelőhelytől még mintegy 
30—40 m-rel távolabb K  felé a lejtőn ismét kibukik. Fedőrétege itt is 
a vöröses sárga homok, amely alatt azonban a szóban levő agyag már 
csak alig 2— 3 arasznyi réteget alkot.

Valószínű, hogy ez a tűzállónak vélt agyag a lejtőnek még több 
pontján is kibukik a felszínre, ezt azonban egyrészt a lejtő meredeksége, 
másrészt a sűrű bozót miatt bejárás útján megállapítani nem lehetett. 
Minthogy ez okok miatt sem településére részletesebb adatokat beszerezni, 
sem felszínalatti kiterjedését megállapítani nem lehetett, mennyiségi vi
szonyai ezért még közelítőleg sem becsülhetők meg.

A lelőhelynek a helybeli vasútállomástól való távolsága kereken 
2 km. Míg az urasági erdőben való előfordulásnak u. ide mért távolsága 
5 km-re tehető.
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B) FELVIDÉKI ELŐFORDULÁSOK.

Hazánk megcsonkított Felvidékéről ismert tűzálló agyag- és kaolin
előfordulások legnagyobb részét már az előző évek során volt alkalmam 
felkeresni s azok geológiai vizsgálati eredményeiről beszámolni. Hátra 
volt még az Eperjes-tokaji hegységből és a Mátrából i — 2 előfordulás, 
amely érdemesnek mutatkozott a geológiai szempontból való vizsgálatra.

I. A Z EPE R JES-T O K A JI H EGYSÉG LELŐ HELYEI.

Az Eperjes-tokaji hegység kaolin-, illetőleg tűzálló agyagelőfordu
lásai, — mint ahogy azt már az előző évek jelentéseiből tudjuk — a hegy
ség riolit-, illetőleg tufáinak az előfordulásaihoz vannak kötve. Az ez 
alkalommal bejárt lelőhelyek:

/
a) Felsőkéked (Abauj-Torna m.

E községben levő kaolin-előfordulásra H ú s z  Z o l t á n  oda
való földbirtokos hívta fel a figyelmemet. A  községtől ÉK-re, 
közvetlenül a trianoni határra vezető vízmosásban, riolit-tufa bu
kik a felszínre. Körüskörül lösz van legnagyobb felszíni kiter
jedésben kifejlődve, amely, alól a vízmosás K-i oldalán talán már 
a pannóniai emelethez tartozó kavics bukik a felszínre. A  riolxt-tufa leg
mélyebb szintjében fordul elő egy erősen elkaolinosodott félesége, amely 
közelebbről megvizsgálva, sovány kaolinnak bizonyult.

E vízmosás feltárása a következő szelvényt mutatta: legfelül lösz te
lepül, 3 — 5 m között változó vastagságban. Alatta tufa törmelék követ
kezik, amely közel 1 m vastagságot is elér. Végül finom szemű, helyen
ként vékonyan rétegzett, majd tömött — diatomaceás palára emlékez
tető — hófehér könnyű tufa áll szálban.

Az említett földbirtokos bemondása szerint a kaolin még jóval 
mélyebben fordul elő. Egy 10— 12 m mély aknát méiyíttetett kifejtése 
céljából. Ebben, az említett legutolsó hófehér tufaréteget, amely a víz
mosás falában körülbelül 1.5— 2 m vastagságban volt feltárva, még vagy 
7 m-en keresztül, összesen tehát mintegy 9 m-ig lehetett követni, amidőn 
végül fekvőjében 0.8 m vastag, kékesszínű homokréteg, ez alatt pedig a 
kaolin következett. Ez utóbbi vastagsága állítólag 2— 3 m között válto
zott. Az aknából ÉN y felé, kis lejtéssel egy alig pár m hosszú tárót haj
tottak, amely állítólag végig kaolint tárt fel.

Az akna ottlétem idejében be volt omolva, úgyhogy mintát csak a 
felszínre hányt készletből lehetett gyűjteni.
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Az előfordulás kaolinját a m, kir. Földtani Intézetben C s a j á g h v  
G á b o r  vegyészmérnök elemezte. Kémiai összetétele vizsgálatai szerint a
következő:

ü/o
SiO, ____  ______________________ ______  70.26
TiO. ... _________________________ _______  0.0S
ALÓ,................ ......... ............... ... ... _____  13.46
Fe.Os ... ... ... ... ........  .................. .............  1.35
CaO ____: ... ____  . . . _______ ________  1.16
MgO ... ... ... ... .. ____________________  0.55
K.O ____  ... ___________ _______  ____  4.71
NaeO ____  ... _______ _______ _____ ____ 1.07
Izzítási veszteség ......... ............... ... ... ... 7.28

99.92

Nedvesség............... ... ... .....................  .........  2.09

Racionális elemzés

Agyag ... 
Földpát ... 
Kvarc

27
58
15

100

Tűzállósága — mivel ilyirányú vizsgálatok nem voltak — ezidősze- 
rint még ismeretlen.

Az előfordulásra vonatkozólag megjegyezhető még, hogy csaknem 
teljesen hasonló, erősen kaolinosodott riolittufa Alsókékeden, az or
szágút feltárásában is megfigyelhető, ahol pincék vannak anyagába vágva. 
Hogy ennek mélyebb szintje szintén kaolin-e, arra nézve nincsen adatunk.

A  fenti kaolinelőfordulás mennyiségi viszonyai, feltárások hiányá
ban még megközelítőleg se becsülhetők meg. Nem lehetetlen azonban, 
hogy — amennyiben a felszínen elég nagy mértékben előforduló riolit
tufa többnyire kisebb-nagyobb mértékben elkaolmosodott — mennyisége 
esetleg jelentékeny lehet.

Az előfordulás legközelebbi állomása Hidasnémeti, távolsága pedig 
i8—20 km.

b) Tolcsva (Zemplén m.

E község határában több helyen van kaolinfeltárás. Minthogy 
itt a többé-kevésbbé elkaolinosodott riolittufa lépten-nyomon bu
kik ki az egyébként nagy felszíni kiterjedésben kifejlődött lösztakaró 
alól, a kaolin előfordulása már szinte előre várható.
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Az egyik lelőhely a Szőllő- és Előhegy között vezető erdőbényei 
országút mellett, Mészáros György szántóföldjén fordul elő. Már az 
országút árkában feltűnik a fehér elkaolinosodott riolittufa, amelyet 
azután alig néhány lépéssel É-felé, kaolin nyerés céljából egy több m 
mély aknával tártak fel.

Az akna az országút j .6 km-t jelölő oszlopa közelében az út É-i ol
dalán van telepítve. Jelenleg azonban gondosan be van födve s elföldelve. 
Hogy mily mély és mily rétegeket tár fel, azt hozzáférhetetlensége miatt 
megállapítani nem lehetett. Az országút kisebbszerű bevágásában az akna 
közelében ellenben következő szelvény figyelhető meg: kgfelül lösz tele
pül, amely felszíni részében húmuszos, alsó részében pedig kevés apró 
riolittufa törmeléket tartalmaz. Alatta azonnal fehér, erősen elkaolino
sodott riolittufa következik. Fel van tárva 0.7) m vastagságban. A  tufa 
igen jól rétegezett, benne a tiszta kaolin 3—4 ujjnyi csíkokat alkot, ame
lyek ÉK felé 45 — 50° irányában 5— to°-nyi dőlést mutatnak. Hogy ez a 
kaolin az akna mélységével kapcsolatban jobban megvastagszik-e és 
esetleg több rétegben fordul-e elő, azt legfeljebb a felszínen levő nagyobb 
kaolintömegből lehet gyanítani. Épp ez oknál fogva nem lehet — a rio
littufa nagy kiterjedése ellenére — mennyiségi viszonyairól se megfelelő 
képet szerezni.

A kaolin egy másik előfordulását az előbbi lelőhelytől távolabb É-ra 
fekvő Bekényi Artur szőllőjében találjuk. Itt egyelőre egy kutató aknát 
mélyítettek le a vékony löszrétegtől eltakart és minduntalan felszínre 
bukó, elbontott riolittufába. Az aknát azóta részben földdel, részben 
venyigetörmelékkel behányták, miért is a meglévő feltárásból már alig 
látszik valami. Annyi kétségtelenül megállapítható, hogy a húmuszos 
lösztakaró itt már alig 4 m, alatta ugyanily vastagságban törmelékes 
riolittufa, majd erősen elkaolinosodott riolittufa következik. Ez utóbbi
nak 7 m vastagságban feltárt rétegei 2200 irányában DNy-ra, 8— io °  
alatt dőlnek. Itt is az egyes rétegközöket 2—3 ujjnyi kaolin tölti ki. 
Hogy ez a mélyebb szintekben vastagabb rétegekké alakul-e s vájjon ki
termelésre érdemes, mennyiségben fordul-e elő, arra több és mélyebb fel
tárás hiányában adatunk nincs.

Egy további lelőhely a Henderke nevű dűlőben Lányi Mária szőllője 
közelében fordul elő. Itt kezdődik ugyanis az a nagy és mély vízmo
sás, amely csaknem egészen a községig vezet. Ebben a szakadékban — 
amely ezidőszerint, sajnos, már nagyon benőtt — a teljesen, vagy nagy
részben kaolinná alakult riolittufa több ponton van feltárva. Megközelí
teni azonban csak alig 1 —2 helyen lehet. A fen temlített szőllő közeié
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ben levő feltárás szelvénye a következő: a mintegy 0.40 m vastag hu
musztól megfestett lösztakaró alatt szálban áll a riolittufa erősen elkaoli- 
nosodott félesége, vastagsága alig nagyobb az előbbinél, 0.4—0.5 m. Alsó 
szintje felé közeledve, egyre kaolinosabb a réteg, míg végül tiszta kaolin 
válik láthatóvá, amely tenyérnyi, majd arasznyi rétegekben a fehér kaoli- 
nos riolittufával többszörösen ismétlődik. Bár vastagsága omlás miatt 
csak mintegy 0.6—0.7 m-ig volt nyomozható, vékony rétegei jól mérhető 
dőlést mutattak 330° irányában 200 alatt.

Lejjebb ereszkedve a szakadékba, a csaknem teljesen elkaolinosodott 
riolittufa egyre vastagabb lesz, úgyhogy helyenként már 3 m-t is meg
halad.

A kaolin, illetőleg a kaolinosan elváltozott riolittufa anyagának a 
minősége e szakadékban változó. Így a fenti szőllő présháza melletti fel
tárásban az atmoszférikus hatásoktól egészen laza szerkezetű, csaknem 
széjjel porló, míg aj vízmosás más részein tömött és kemény.

Az idevaló munkások bemondása szerint épp e szakadékból évekkel 
ezelőtt kocsiszámra szállították a kaolint valamely kerámiai gyárnak. 
A kitermelés helyét ma már meg se lehet találni, mert azonkívül, hogy 
beomlott, sűrűség is benőtte.

E kaolin előfordulás mennyiségi viszonyaira térve, megjegyezhetjük, 
hogy azok a feltárások elégtelensége s a meglevőknek nehéz megközelít
hetősége, de legfőképpen a szakadéknak sűrű bozóttal való benövése miatt 
még megközelítőleg sem becsülhetők meg.

A tolcsvai kaolin előfordulásnak még egy negyedik lelőhelyét talál
juk P e t r ó c z y  ö d ö  n-nek, az iméntitől mintegy 200 m-rel távolabb 
É-ra fekvő szellőjében is. A tulajdonos — úgylátszik, a közeli szakadéknak 
kaolin előfordulása alapján — szellőjében egy aknát mélyíttetett azzal a 
szándékkal, hogy a kaolint feltárja. Terve sikerrel járt, amennyiben 
abból szép kaolint sikerült a felszínre hoznia. Az akna jelenleg be van 
omolva, miért is se mélységébe, se a feltárási viszonyokba közelebbi be
tekintést nyerni nem lehetett. Az idevaló munkások állítása szerint mély
sége 3 m-nél alig valamivel nagyobb, ezzel szemben a há.nyó terjedelme, 
úgylátszik ennek csaknem a kétszerese.

Az akna falában még látszik némi szelvény, amely azonban csak a 
körülbelül 0.4 m vastag húmuszos barna agyagból és az alatta települő 
kaolinosan elváltozott riolittufából áll. Ez utóbbi az omlás miatt csak 
1 m-ig követhető. A hányon meglehetősen nagy mennyiségben lelhető 
kaolinból arra következtethetünk, hogy az vékony, de valószínűleg több
ször ismétlődő rétegekben fordul elő. Ezzel kapcsolatban még megemlí
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tendő, hogy e helyen úgy a felszínen, mint az aknából a felszínre hozott 
kaolin között sok kvarcit fordul elő. Valószínű, hogy miként Mádon, itt 
is összetöredezett rétegének a darabjai, a kaolin fedőjét alkotják.

Az eddigiekben nagy vonásokban tárgyalt tolcsvai kaolin előfordu
lásokra vonatkozólag megjegyezhetjük,. hogy azok egy részét már K  a- 
l e c s i n s z k y , 1 sőt előzetesen már M a t y a s o v s z k y 2 is ismerte. Ez 
utóbbi feljegyzései szerint Ciróka nevű völgynek a felső részén fordul 
elő, zöldesfehér „trachittufának“  nevezett elkaolinosodott riolittufa, 
amely kiégetve, szürkés-, majd sárgásfehér. Az előfordulás anyagát a 
Zsolnay-gyár bérelte a községtől és szállította Pécsre. Ugyané lelőhely
ről származó, légszáraz állapotban fehérszínű, sárgafoltos anyagot 
K a l e c s i n s z k y  is vizsgált és tűzáilóságát az I. fokozatba helyezte. 
Ezt a lelőhelyet nem tudták nekem megmutatni.

K a l e c s i n s z k y  idézett munkájában találunk továbbá az Erdő- 
bénye felé vezetű úton a serédi szőllő tájáról származó, majd egy másik, 
a serédi dűlőben gyűjtött mintának a tűzállósági vizsgálatát. Ezek szerint 
mind a kettőnek elsőrangú a tűzállósága, azzal az eltéréssel, hogy az első 
szürkésfehéren, a másik pedig fehéren ég ki. Ez az előfordulás meg felel 
a fentebbiekben első helyen tárgyalt lelőhelynek.

K a l e c s i n s z k y  az iméntiekben elsorolt mintákon kívül még a 
Henderke-dülőből is vizsgált légszáraz állapotban fehér porlékony agya
got, amelynek tűzáilóságát i. fokozatba tartozónak találta. Kiégetve, 
mintegy 1200° C-nál,'világosszínű szürke, fényes, 1500° C-nál pedig 
szürke emaillá olvad. Ez az anyag úgylátszik teljesen egyezik azzal, amit 
a Henderke szakadékából a fentebbiekben már megismertünk.

Az eddigiekben tárgyalt tolcsvai kaolinelőfordulásoknak a községtől 
való távolságára térve, megjegyezhetjük, hogy az első lelőhely .2 km-re, 
a második 2.5 km-re, a harmadik 1.5 km-re s végül a negyedik 2 km-re 
fekszik. Legközelebbi vasútiállomás Olaszliszka, Tolcsvához mért távol
sága kereken 3 km.

c) Erdőhorváti (Zemplén m.)

E község környékéről K a l e c s i n s z k y 1 idéz kitűnő tűz- 
állóságú litoidos riolitot a Paca-hegyről. Bár a Kis- és Nagy- 
Paca-hegyet és a köztük levő vízmosást C z i r á k y  L á s z l ó  odavaló 
fanító kíséretében bejártuk, az előfordulás lelőhelyét megtalálni nem si

1 K a l e c s i n s z k y  S.: 1 .c. 1905, pag. 195.
2 M a t y a s o v s z k y  J. és P e t r i k  L.: 1. c. pag. 56.
1 K a l e c s i n s z k y  S.: 1 .c. 1905, pag. 76. — 1. c. 1893, pag. (9), 189.
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került. Ehelyett csupán durva, el nem változott riolittufát lehetett látni 
mindazokon a helyeken, ahol az említett kalauzom a kaolinosan el
változott tufa, illetőleg tűzálló agyag előfordulását állította.

d) Mád (Zemplén m.)

E községben a már eddig ismert kaolinelőforduláson kívül 
B a r n a  J ó z s e f  nemrégen egy újat tárt fel, a községtől tá
volabb ÉK-re fekvő Bomboly nevű dűlőben. A feltárás közelebbről 
meghatározva, a Kővágóhegy 355.8 m csúcsától mintegy 0.75 km-el 
ÉNy-ra fekvő, 264.4 rn-es magassági ponttal jelölt magaslaton fekszik, 
mégpedig csaknem a közepén, a 289. és 264.4 ni-es kúpok között. Riolit- 
tufa áll itt szálban. Kisebb-nagyobb kibúvásai a hegy egész csúcsát elfog
lalják.

A feltárást több kutató akna lemélyítése után a DK-i lejtőn telepí
tették, hogy lehetőleg magas szelvényt nyerjenek. E feltárás egy körül
belül 15 — 17 m magas, 30 m hosszú s ugyanoly széles külfejtésből áll, 
amelyben a helyenként egész anyagában, helyenként csak részben kao
linná alakult hófehér riolittufát lépcsőzetes fejtéssel művelnek. A  fejtett 
anyag túlnyomó része erősen elkaolinosodott, laza riolittufából áll. Akár 
csak Ondón, itt is igen finom, sűrű szövetű és hófehér. Alárendeltebb 
mértékben fordul elő az egész földes és szintén hófehér kaolin. Ez utóbbi 
különösen a bányaudvar ÉNy-i részében lelhető, ahonnan a külfejtés tal
páig, sőt még az alá is húzódik.

A kaolint a talp feletti részben egy rövid kutató táróval nyomoz
ták; végig kaolinban haladt. A talp alatti részét — mint majd alább rész
letesen látni fogjuk — a lejtő mélyebb részéről hajtott táróval sikerült 
elérniök.

A külfejtés szelvényét véve közelebbről szemügyre, azt meglehető
sen változatosnak találjuk, amennyiben a felszíntől alig 50 cm-ig terjedő 
húmuszos talajréteg alatt először riolittufa törmeléket, mintegy 1.5 m 
vastagságban, ez alatt pedig riolittufát 2 m vastagságban és végül szép 
hófehér, erősen elkaolinosodott riolittufát találunk, amely csekély válto
zással a külfejtésnek egészen a talpáig tart. A külfejtés É-i falának közepe 
táján a kaolinosan elbontott riolittufában egy körülbelül 0.7—0.8 m szé
les, vertikálisan álló, sötétvörös limonitér van feltárva. K-i és N y-i szé
leinek egyre halványodó színei közel 2—2 m távolságig festik meg az 
egyébként hófehér kőzetet.

A külfejtés N y-i sarka felé közeledve, hófehér kaolin áll szálban, 
amely a talp felé egyre szélesebb méretűvé válik. Ezt, a feltárás Ny-i fa
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iára is terjedő kaolint a külfejtés N y-i sarkában É-ra hajtott, 5—6 m 
hosszú kutató táróval nyomozták. Egyelőre csak annyit állapítottak 
meg, hogy a táró végig kaolinba van vágva.

A  kaolinnak a talp alá folytatódó részét egy, a DK-i lejtő mélyebb 
pontján telepített, I-el jelölt táróval tárták fel. Ez először a lejtőbe ásott, 
30 m hosszú bevágással kezdődik. Ez utóbbiban elejétől 3.7 m-ig kőtör
melékes agyagot tár fel. E pontban alatta riolittufa települ, amely a vég
pontban már 3.0 m magasra emelkedik a talp fölé. A  végpont előtt — 
24 m-ben — N y felé egy táró nyomai látszanak, amelyek már hófehér, 
nagy részben elkaclinosodott riolittufát tárnak fel. A  voltaképpeni táró 
a végpontban kezdődik: 27° 30’ irányában 8.4 m hosszúságban i3 °2 o ’ 
lejtéssel van hajtva. Kezdőpontban a táró nyílása vörhenyes riolitba van 
vágva, amely 3.7 m-ig tart. E pontban már csak a főtén. észlelhető, míg 
alatta a táró falában már egészen agyaggá kaolinosodott fehér riolittufa 
települ. Ez utóbbi fekvője ismét rózsaszínű riolit. Maga az agyagossá 
kaolinosodott riolittufa csak 6.8 m-ig tart, itt azonban már csak a főtén 
van meg, mert a főiétől egészen a talpig riolit van feltárva.

22.8 m-ben a táró iránya kissé É-ra fordul és halad 240 irányában 
először + 3 0 emelkedéssel 14.4 m-ig, majd azután +  190 emelkedéssel 
10.7, m-ig. Az első szakaszban mintegy 3.1 m-en keresztül még a rózsa
színű riolit van feltárva, hogy azután a második szakaszon át egészen 
a táró végéig szép, puha kaolint tárjon fel. A  táró hossza ezek szerint 
— leszámítva a táróhoz vezető bevágást — 33.5 m; végpontjában van 
a táró külfejtési nyílása, amelynek közelében a kaolin szép halavány 
rózsaszínű.

Áttérve ezek után a külfejtés K-i részére, abban végig az Ondihoz 
hasonló, elkaolinosodott, hófehér, tömött riolittufát fejtenek. Ez utóbbi 
helyenként oly laza porhanyós, hogy az ujjak között széjjel dörzsölhető. 
Ezzel kapcsolatban érdemes megemlíteni, hogy a kaolinosodott tufában 
helyenként dió-, majd kisebb almanagyságú gömbök, szferulitek gurulnak 
ki fejtés közben a kőzetből. Széttörve nem mutatnak sugaras szerkezetet. 
Likacsos anyagukban makroszkoposan horzsakő és kvarc, mikroszkóp 
alatt izotrpp alapanyagukban csak kvarc figyelhető meg.

A külfejtéstől ÉK  felé mintegy 50 m-re egy aknát mélyítettek. 
Ennek 14— 16 m-ben fekvő talpáról körülbelül 40° irányában egy 16 m 
hosszú, körülbelül 12 50 irányában egy 17 m hosszú, végül körülbelül 333° 
irányában egy 32 m hosszú tárót hajtottak.

Az első két táró riolitot harántol, míg a harmadik hófehér, erősen 
elkaolinosodott riolittufába van vágva.
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E felszín alatti műveletek feltárásaiban észlelt települési viszonyok
ról —a fennebbiekben bemondás útján feljegyzett közléseknél — köze
lebbi adatokat nem lehetett beszerezni, mivel a nehány nap előtti nagy 
záporesők a feltárásokat járhatatlanná tették.

Végül megemlíendő még, hogy a fenti aknán kívül a hegy K -i lejtő
jén még két kutató aknát is mélyítettek. Mind a kettő a külfejtéstől 
DNy-i irányban fekszik, még pedig a közelebbi — amelyet II-vel jelöl
tem — 52.4 m-re, a III-mal jelölt távolabbi, a II-vel jelölttől 44.ro m-re.

A II. sz. kutató akna közel 8.0 m mély; 1.3 m-ig riolittörmeléket, 
majd 3.0 m vastagságban riolittufát és végül 4.3 m vastagságban elkaoli- 
nosodott fehér riolittufát tár fel. A riolittufa D féle 30° alatt dől.

A III. sz. kutató akna 5.8 mély, ebből 2.4 m a törmelékes agyag, 
az alatt pedig végig, vagyis 3.4 m vastagságban kilúgozott hófehér riolit- 
tufa települ.

Ezekkel kapcsolatban megemlíthető még, hogy az itt kitermelt 
anyag négyféle minőségben, ugyanannyi elnevezés alatt kerül a kereske
delembe, még pedig: '

a) elsőrendű puha kaolin.
b) elsőrendű kemény kaolinosodott riolittufa.
c) másodrendű puha kaolin.
d) másodrendű kemény kaolinosodott riolittufa.

A kemény féleségek elég hibásan liparít néven szerepelnek a kerámiai 
iparban.

A másodrendű puha kaolin csoportjába sorolják az I. táró végében 
fejtett rózsaszínű kaolint, míg a másodrendű kemény, kaolinosodott 
riolittu fához a sárgásán szennyezett féleségét sorolják.

Az itt fejtett anyag mennyiségi viszonyaira térve, a becslés alapjául 
a következő adatok szolgálhatnak: a külfejtés hossza 30 m, attól Ny- 
felé 50 m távolságban telepített II. sz. kutató aknában még fel van tárva 
az erősen elkaolinosodott tufa. így tehát az összes hosszát 80 m-nek 
vehetjük. A szélességét — tekintve, hogy a IV-gyel jelölt és a külfejtéstől 
40 m távolságban fekvő aknában is megvan a fejtett anyag — 40 m-re 
tehetjük. A feltárás magassága 15 m. Ezek szerint tehát a várható meny- 
nyiség

80 X  40 X  15 =  48.000 m3-re tehető.

Az előfordulásnak a helybeli állomáshoz való távolsága 3.0— 3.5 km.
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Ezekkel kapcsolatban e helyen akarom pótlólag megemlíteni, hogy 
a kaolinról szóló első dolgozatom megjelenése óta1 csak most férhettem 
hozzá a külföldi irodalomnak ama részéhez, amely a sárospataki kaolin
előfordulás anyagának beható vizsgálatával foglalkozik, Eszerint 
E d . M a e g d e f r a u  cs (J. H o f m a n n  berlini, illetőleg rostocki ké
mikusok 2 továbbá U. H o f m a n n  és K.  E n d e l l 3 röntgenologiai úton 
kimutatták, hogy a sárospataki anyag kolloid részében egy csillámszerű 
struktúrával bíró ásvány alkotja az ú. n. agyagos szubsztanciát (Ton- 
substanz). Kémiai vizsgálat alapján pedig megállapították, hogy ez 
utóbbi összetétele tekintetében a muszkovithoz áll legközelebb. Egyébként 
egy plasztikus anyagot alkot, amit tehnikailig mint „kaolint“  használ
nak fel.

Ezekkel szemben J a c q u e s  L a p p a r e n t  strassburgi egyet. prof. 
a magy. kir. Földtani Intézettől rendelkezésére bocsátott sárospataki 
anyagon végzett vizsgálatai alapján közli,4 hogy a sárospataki kaolin 
kvarccal és káli földpáttal kevert kaolinit. Csodálkozik a fenti szerzők 
ama meghatározásn, mely szerint e kaolin csillámféle volna.

2. A  M Á TRA  LELŐ H ELYEI.

Bár a Mátra geológiai felépítésében az eruptívus képződmények: 
andezitek, riolitok, stb. és ezeknek a tufái jelentékeny mértékben képvi
seltek, ezeknek oly természetű kémiai elváltozásai, amelyek kaolin 
vagy egyéb kerámiai szempontból alkalmas termékek keletkezésére vezet
nek, úgy látszik meglehetősen ritkák. A  Recsk és Mátradecske környékén 
feltárt kaolinelőfordulások már a multévi felvételből ismeretesek. Ez 
alkalommal csak az alábbi, tűzállóknak jelölt agyagelőfordulások kerül
tek vizsgálat alá.

a) Pásztó (Heves m.)

E község határában tűzállónak mondott agyag állítólag a Tepke- 
hegy vízmosásában fordul elő. A  lelőhelyet a község jegyzőjével,

1 L i f f a  A.: Néhány hazai kaolin és tűzálló agyagelőfordulás geológiai viszo
nyai. (A m. kir. Földtani Intézet Évi j'elentése 1933—35. évről.)

2 Ed. M a e g d e f r a u  u n d  U. H o f m a n n :  Glimmerartige Mineralien als
Tonsubstanzen. (Zeitschr. für Kristallographie. Bd. 98, Leipzig 1938, pag. 3 1—59.)

3 U. H o f m a n n  u. K.  E n d e l l :  Glimmerartiges Tonmineral von Sárospatak. 
(Beiheft No. 35, 1939 der Zeitschr. des Vereines Deutscher Chemiker.)

4 J. L a p p a r e n t :  f>y5/1938. sz. alatt iktatott levele.
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F e k e t e  L á s z l ó v a l  bejárva, sehol tűzállónak említett agyagot 
nem láttunk.

Amit ilyennek véltek, az szarmata mészkővel, majd cerithiüm pic- 
tum- és rubiginosum kövületekkel kevert, igen meszesnek látszó, egészen 
porhanyós, homokos agyag volt. Közvetlen takarója lösz, amely alól 
több helyen a felszínre bukik.

b) Szurdokpüspöki (Heves m.)

E szomszédos község határában a tűzálló agyagi előfordulási 
helyét a községtől- K-re fekvő ú. n. Kőfejtőben mutatták. E kő
fejtőben azonban diatomaceás palát tárták! fel és fejtenek talán már 
egy félszázadot meghaladó idő óta.

Ezt a közel 20 m magas feltárást közelebbről megvizsgálva, minde
nek előtt azt látjuk, hogy köröskörül andezit kiömlések határolják, míg 
közvetlen takarója humusztól megfestett lösz, amely 0.5—5.0 m között vál
tozó vastagságban települ reá. (L. a 1. sz. ábrát.) a lösztakaró alatt erősen 
gyűrt, majd öszerepedezett kova-palaréteg következik és alkotja az előb
bivel az I. szintet. E réteg anyaga fehér, struktúrája aprószemű, vastag
sága körülbelül 5.0 m. Ez alatt következik a II. szint két rétege: a felső, 
a felette levőnél kevésbbé gyűrt, gyengén hullámos. Földes anyagának 
szerkezetében már durvább szemcséket ismerhetünk fel, színe bánya
nedves állapotban kissé sárgás, de kiszáradva megfehéredik. Vastagsága 
5.0 m. E réteg fekvője egy 10— 15 cm vékony, fekete tűzkő, amely az 
eddigi rétegsor alatt, a mintegy 100 m hosszú feltáráson keresztül végig 
követhető. (L. a fényképet.)

A II. szint alsó rétege már alig gyűrt, kova-földje durvaszemű, kissé 
agyagos. Nagyobb darabokban fejthető. Vastagsága 3.0 m. Fekvője, mint 
az előbbinél itt is fekete tűzkőréteg s az egész feltáráson végig húzódik.

Az ez alatt következő III. szint egy közel 2.0 m vastag, erősen 
kovás, fehér kemény réteggel kezdődik, amely alatt azután szép, nyugodt 
elrendezésben a finomszemű, kissé agyagos kova-pala települ, mintegy 
7— 8 m vastagságban. Ez utóbbira megjegyezhetjük, hogy fekvője körül
belül arasznyi vastagságban barna, majdnem fekete, bitumenesnek látszó 
anyaggal megfestett, de egyébként jó minőségű diatomaceás pala.

.., Az ezután következő IV. szint már a bányaudvar. Talpa felett alig 
0.5— 0.8 m-rel igen jól mérhető az egész reá települő rétegösszletnek a 
dőlése, amely D K  felé 130° irányában xo°— 140 között változik. Ezzel
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Szurdokpüspöki diatomaceás^pala feltárása.

a =  fedőanyag d =  tűzkőréteg
b =  fehér aprószemű kovaföld e =  darabos kovaföld
c =  sárga nagyobbszemű kovaföld / =  vastag' tűzkőréteg

g =  alsó kovaföld-réteg

kapcsolatban még csak megemlíteni kívánom, hogy a lefejtett anyagot, 
mielőtt elszállítanák, előbb a terjedelmes bányaudvaron kiszárítják.

A diatomáceás palának ezt a már régóta ismert előfordulását piro- 
metrikus szempontból K a l e c s i n s z k y  vizsgálta 1 s tfizállóságát első
rendűnek találta. Érdemes ezzel szemben megemlíteni, hogy az itteni 
üzemvezető főmérnök vizsgálatai szerint e pala nem tűzálló.

Ennek az előfordulásnak az anyagát K a l e c s i n s z k y  elemezte.2 
összetétele szerint:

1 K a l e c s i n s z k y  S.: 1. c. 1905, pag. 188.
* K a l e c s i n s z k y  S.: Közlemények a m. kir. geológiai intézet chemiai labo

ratóriumából. (A m. kir. Földtani Intézet Évi jelentése 1892-ről, Budapest, 1893, 
pag. 178—179.)
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SíOo ......... ......................  ............................ ... 70-97
A I,C L __________ _____ ______ _ ________ ... 10-22
Fe50 3 - ..........-  ..................................... . .........  1"86
CaO  ___________________  ____ _________  1-08
MgO ... ... ... ......................... .................... ... 0-92
MnO _______  ... ... . ............... ................ 0'27
Higroskopikus víz — ... ... ... ... ...............  5"63
Kötött víz, organikus anyagok ... ... ... ... ... 8'68
Alkáliák ... ... ... —  .......... . ... ... ... nyomok

99.63

/  0

Mennyiségi viszonyainak megítélésére felhozhatom, hogy az elő
fordulás területe 18—20 hold, ami a jelenlegi feltárás 100 m-es hosszú
sága és 20 m-es magassága mellett közel 0.5 miiló m:!-nyi mennyiséget 
jelent.

A kitermelt anyagot a meglehetősen távol fekvő fejtési helyről külön 
e célra berendezett kis iparvasuttal szállítják közvetlenül az állomás 
mellett telepített gyárba.

A helyszínén értesültem, hogy hasonló kovás pala előfordulások még 
a közeli környék egyéb helyein, nevezetesen: Hasznos nevű község hatá
rában, továbbá Ecseg és Kozárd községekben is lelhetők. Megvizsgálá
sukról azonban egyrészt idő hiánya, másrészt az egyre tartósabb esőzés 
miatt le kellett mondanom.

76*
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Die geologische Untersuchung der inländischen feuerfesten Ton- und 
Kaolinvorkommen, wurden vom Verfasser auch in diesem Jahre fort
gesetzt und dermalen auch beendigt.

Die Verteilung der Vorkommen betreffend soll noch bemerkt wer
den, dass der grössere Teil jenseits, der kleinere Teil diesseits der Donau, 
beziehungsweise auf dem diesseitigen Hochlande der Tisza vorzufinden 
ist. Die Zahl der letzteren beschränkt sich jedoch nur auf etwa 3— 4 
Fundorte.

■ - ’ j ' f  . i n : ; 1 , 1 ! r
A) VORKOMMEN JENSEITS DER DONAU.

Die Vorkommen jenseits der Donau werden durch Tone verschiede
nen Alters und Beschaffenheit vertreten. Ein Teil dieser ist im Donau
winkel, ein anderer im Bakony- und Mecsekgebirge vorzufinden. Es kann 
schon hier vorausgesendet werden, dass den grössten Teil der Bakmyer 
Vorkommen die Studien von J  a s k ó umfassen.

1. D IE FU N D O RTE DES DO N AUW IN KELS.

Die in diesem Gebirge vorkommenden, als feuerfest angesprochenen 
Tone gehören ohne Ausnahme den obertriadischen Bildungen an. Sie 
überlagern zumeist unmittelbar den Dolomit oder den Dachsteinkalk. 
Nicht selten bilden sie aber auch kleinere Zwischenlager zwischen einigen 
Schichten.

Von den hiehergehörigen Vorkommen hatte ich Gelegenheit die fol
genden kennen zu lernen:

a) Piliscsaba (Komitat Pest).

Der als feuerfest bekannte Ton ist hierorts an mehreren Orten 
vorzufinden. In jedem dieser wird •— wohl nur mit beschränkten K räf
ten — auch gegenwärtig wenig Material abgebaut. Ein Budapester Un
ternehmer, namens S z i l á g y i ,  lässt an zwei Stellen arbeiten.

Das erste Vorkommen ist an dem, von der Gemeinde östlich liegen
den Schotterberg, unmittelbar am Rande des Wasserrisses vorzufinden.
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Es ist hier sowohl an der Bergspitze, wie auch auf der Lehne in grossen 
Blöcken Dolomit anstehend. Der angeblich feuerfeste Ton lagert am 
Bergrücken über dem Dolomit, an der Lehne hingegen kommt er in Form 
von Ausfüllungen der Spalten, oder in jener von Zwischenlagern vor.

Die auf dem Bergrücken angelegten Tagbaue sind nurmehr grössere 
Schurfgräben, mit denen man dem Ton nahe zu kommen versuchte. An 
der Lehne wird der scheinbar homogene, grau gefärbte, im frischen Zu
stande plastische Ton stollenmässig abgebaut. Er lagert nach den münd
lichen Berichten des angestellten Hutmanns in einer Schichte von 1.5 bis
2.0 m -Mächtigkeit unter dem Dolomit, respektive zwischen dessen 
Bänken. Deswegen wurde, zwecks Abbau, ein — derzeit schon über
10.0 m langer — Stollen eingetrieben. Der Stollen war jedoch unzugäng
lich, da dessen Mundloch, zufolge der in jüngster Zeit vorübergezogenen 
Wolkenbrüche mit allerlei Schutt gänzlich verstopft worden ist. Auch 
nach längerem Graben gelang es uns nur den First zu erreichen.

Über dem Tage konnte man folgendes Profil feststellen: obenan ist 
in einer Mächtigkeit von ca. 1.0 m ein gelber, lössähnlicher Lehm vorzu
finden. Darunter lagert eine, beinahe 2.0 m mächtige Dolomitbank, die 
ein Fallen von io° gegen SO, in der Richtung'140° erkennen lässt. Das 
Liegende der letzteren ist ein gelber Ton, in dem man in Form kleiner, 
nestähnlicher Einlagerungen schon den feuerfesten grauen Ton erkennen 
kann. Die abbauwürdige graue Tonschichte lagert — in der oben ange
gebenen Mächtigkeit — unter dem gelben Ton. Nach den Behauptungen 
des Hutmanns wird das gewonnene Material an die Eisenwerke von 
Diósgyőr verfrachtet, woselbst die Feuerfestigkeit desselben angeblich mit 
34 Segerkegeln bestimmt worden ist.

Menge und Abbau Verhältnisse konnten wegen der Unzugänglichkeit 
der Aufschlüsse nicht bestimmt werden.

Das zweite Vorkommen befindet sich an dem, von der Gemeinde 
NW-lich liegenden Berge, namens Nagysomlyó, unmittelbar an der Ge
markung von Tinnye. Es erstreckt sich hier eigentlich ein Steinbruch, in 
dem das beste Baumaterial dieser Gegend, der sogenannte „Hárshegyei' 
Sandstein“  gebrochen wird. Den feuerfesten, grauen Ton gewinnt man 
aus jenem 6—7 m langen Stollen, der aus dem etwa 4.0 m unter der 
Sohle des Steinbruches abgeteuften Schacht nach NW  abzweigt, ferner 
aus jenem Querschlag, der in der Richtung NO 7.0 m, gegen SW aber 
nur 2.0 m weit getrieben ist.

Im Stollen ist folgendes Profil sichtbar: von der First bis etwa 5.0 m 
lagert Hárshegyer Sandstein, darunter in ähnlicher Mächtigkeit gelber 
Ton, nachher folgt in Form eines ca. 0 .1—0.3 m schmalen Bandes der
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als feuerfest abgebaute graue Ton. Letzteren begleitet eine 0.8—0.9 m 
mächtige rote Tonschichte, die man fast bis an die Sohle verfolgen kann. 
Das Liegende ist durch Dachsteinkalk vertreten, der zugleich auch die 
Sohle des Stollens bildet.

Es kann hier noch bemerkt werden, dass der Hárshegyer Sandstein 
gut geschichtet ist und gegen O, beinahe genau nach 90°, mit 10— 15” 
einfällt. Die Menge des als feuerfest bezeichneten Tones ist hierorts — 
wie es auch aus dem Profil ersichtlich — ziemlich gering, so dass sie 
kaum in Rechnung zu ziehen ist. Angeblich soll dieser Ton in viel be
trächtlicherer Menge in einem der, vom hiesigen Aufschlüsse W-lich etwa
60.0 m entfernten und schon in der Gemarkung Tinnye liegenden Stein
bruche ausgebildet sein.

Auch hier wird der graue Ton in Stollen abgebaut, die aus dem, 
etwa 4— 5 m unter der Sohle des Steinbruches abgeteuften Schacht ent- 
zweigen. Hier soll er angeblich mit einigen schmalen Streifen eines gelben 
Tones wechsellagernd, unmittelbar unter dem Hárshegyer Sandstein Vor
kommen. Die Mächtigkeit soll nach Angabe des Hutmanns so gross 
sein, dass der Stollen von der First bis zur Sohle in dessen Material getrie
ben ist. Das Liegende ist auch hier Dachsteinkalk, der zugleich die Stollen
sohle bildet.

Das Profil des Stollens konnte nicht näher besichtigt werden, weil 
die Schachteinfahrt zufolge der Regengüsse völlig verfallen ist. Dass 
jedoch die Menge des feuerfest bezeichneten, hellgrau gefärbten Tones 
hierorts bedeutend sein kann, darauf lässt sich aus den Behauptungen des 
Hutmanns schliessen, laut deren hier seit Anfang des kurzen Betriebes 
70 Waggone Ton für die Eisenwerke von Diósgyőr abgebaut worden sind.

Nachdem die Aufschlüsse, wegen den schon oben angeführten Grün
den unzugänglich waren, konnte man die Mengenverhältnisse nicht einmal 
annähernd bestimmen.

Wie die bisher beschriebenen Vorkommen, so ist auch dieses ein 
Pachtgut des Budapester Unternehmers S z i l á g y i .  Ausserdem gibt es 
in der Umgebung des Nagy-Somlyó-Berges auch noch ein drittes Vor
kommen, das mir die Arbeiter aber nicht gezeigt haben. Es soll dies 
angeblich das Eigentum eines Piliscsabaer Einwohners, namens J o s e f  
G r o s z ,  sein.

Im Nachhange der feuerfesten Ton Vorkommen von Piliscsaba möchte 
ich nur noch bemerken, dass im Laboratorium der Eisenwerke von Diós
győr das Material dreier Vorkommen untersucht, deren chemische Kon
stitution und Feuerfestigkeit bestimmt worden ist. Die gefundenen Werte 
sind folgende:
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I. Ií. III.
%> °/o °/o

SiO, ... ...  ........  43-93 - .. .. _____ 40-60 ... ____  _____ 4378
A I,Ö 3 ________  39-00 . ..   ............ . . . .  38-26  .................... . . .  39‘50
Fe,CE ____  ... 1-26 _______________ 1 7 4  ________  ... ... L54
FeO  ... ... .......... — _____ ________ — ... -   ...............  —
CaO  ___________  070  _____ ... _____ 1-16  _____ _. ..........  0-24
MgO ... ... ... 0-37 ... ... ... .. ... 1-64 ............................ 0-42
Giühverl . ... . 15-05  ................. .........  15'87 _______ _ _____ 14'56

100-31 ............... . ... ... 99-27 ....................... . . .  99-54
Feuerfestigkeit ... 34 Sk ... ... ... ... ... 33 Sk  ................. . ... 34 Sk

Aus dem Angeführten ist es ersichtlich, dass die Feuerfestigkeit der 
Proben ziemlich hoch ist.

Was nunmehr die Entfernung der Fundorte von der Bahnstation 
betrifft, kann noch bemerkt werden, dass die Aufschlüsse des Schotter
berges von der Station Piliscsaba 2 km, jene des Berges Nagysomlyó von 
der Haltestelle Tinnye z km, von der Bahnstation Piliscsaba aber
2.5 Km weit liegen. '

b) Pilisvörösvár (Kom. Pest).

ln der Gemarkung dieser Gemeinde wird der feuerfest bezeich- 
nete Ton derzeit an zwei Stellen gewonnen. An beiden Punkten bildet 
der Dolomit die Basis der Vorkommen. Wollen wir diese in Folgendem 
näher betrachten:

Die zwischen Wachtberg und Rotberg liegenden Aufschlüsse bilden 
das Pachtgut des M a t t h i a s  M ü l l e r  und sind in der Gemeinde 
namens „Schamotteaufschlüsse“  bekannt. Diese liegen im Sattel zwischen 
den genannten Bergen, respektive in der sich nach O erweiternden Mulde. 
Wie aus den grossen Dimensionen der Aufschlüsse zu ersehen, dürften 
hier schon seit längerer Zeit bedeutende Abbaue stattgefunden haben. Die 
Vorkommensverhältnisse betreffende nähere Angaben sind jedoch nur in 
der neueren Literatur, in dem unten angeführten Werke von E. S c h e r f  
vorzufinden.1

Es ist an Ort und Stelle zu konstatieren, dass die Vorkommen ringsum 
von Dolomit umgeben sind, der in seinen oberen Schichten zu Grus, stel
lenweise sogar zu feinem Mehl zerbröckelt ist. Nur in den an die Lehnen

1 E. S c h e r f :  Hydrotermale Gesteinsmetamcrphose im Buda-Piliser Gebirge. 
(Hidrológiai Közlöny =  Zeitschrift für Hydrologie Band, II. Budapest, 1922, pag. 
107—206. — Idem. Sonderabdruck. Budapest, 1928.
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anstossenden Buchten ist eine Decke in Form verschiedenartiger Tone 
ausgebildet. Einen Teil dieser bildet jener, als feuerfest bezeichnete und 
zur Erzeugung von Schamottegeräten verwendete Ton, der hierorts stoi- 
lenmässig abgebaut wird. In den Aufschlüssen bildet er graue, mit ver
schieden grossen Limoniflecken buntgefärbte Schichten.

In dem, etwa io— i j  m tief getriebenen Stollen kann man folgendes 
Profil beobachten: in der First ist dunkelroter Ton sichtbar, darunter 
lagert von Limonitadern durchzogener gelber Ton, in Form einer etwa 
0.30 m mächtigen Schichte. Nachher folgt ein grauer, hie und da mit 
Limonitadern durchflochtener Ton, der mit einer Mächtigkeit von etwa 
r.20 m, beinahe bis an die Sohle reicht. An der Sohle lagert wieder dun
kelroter Ton — siehe Fig. 1 — in dessen Liegendem aber schon Dolo
mit wahrnehmbar ist.

Wenn wir nun die Lagerungs Verhältnisse näher betrachten, ist es 
ersichtlich, dass die oben angeführten Schichten gegen NO, in der Rich
tung 40—450, mit einem Winkel von 10— 15° einfallen. Nachdem aber 
der Stollen am Fysse einer nahezu 10 M hohen Wand angesetzt ist, wird 
der in der First aufgeschlossene bräunlich-rote Ton noch von einer etwa 
7— 8 m mächtigen Deckschichte überlagert. In letzterer ist von unten an 
— da man dem Aufschluss nicht näher treten kann — über dem bräun
lichroten Ton, ein dem Hárshegy er ähnlicher Sandstein, in ziemlich 
mächtiger Schichte sichtbar, welche von einem graulich-braunen T011 
überlagert und endlich mit einer dünnen, humosen Oberkrume bedeckt ist.

Eine ausführliche Beschreibung der Schichtenreihe dieses Aufschlus
ses ist in der schon angeführten Arbeit von E. S c h e r f 2 zu finden, von 
der hier nur soviel hervorgehoben wird, dass er den obgenannten Sand
stein näher untersucht und als Hárshegyer-Sandstein bestimmt hat.

Hierorts gibt es in einer Entfernung von etwa 20—25 m W-wärts 
von dem soeben bekannt gemachten Aufschlüsse auch noch ein anderer 
Stollen. In diesem wird derselbe graue Ton gewonnen und auch das Pro
fil ist im grossen und ganzen das nämliche wie vorher.

Was nun die Feuerfestigkeit dieses Vorkommens betrifft, kann auf 
Grund der Angaben von E. S c h e r f 1 2 hervorgehoben werden, dass die
selbe im Laboratorium der Ung. Keramischen Fabrik A.-G. untersucht 
worden ist, wo man bestimmen konnte, dass deren Wert zwischen 26— 33 
Seegerkegeln liegt, was einer Temperatur von 1500— 1700° entspricht.

1 E. S c h e r f :  1. c. in der Zeitschr. für Hydrologie pag. 152, 154. — 1. c. in 
Sonderabdruck pag. 46, 48.

2 E. S c h e r f :  1. c. in der Zeitsch. pag. 152. u. Im Sonderabdr., pag. 46.
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Bezüglich der chemischen Zusammensetzung wurde festgestellt, dass der 
Gehalt am AhO-i zwischen 34—42%, der E^Os-Gehalt aber bei sämt
lichen von hier stammenden Tonproben sehr hoch war, indem dessen 
Wert zwischen 6— 12%  variierte.

Wenn wir nun die Entstehung dieses feuerfesten Tones näher betrach
ten, ist es kaum zu bezweifeln, dass diese — wie es E. S c h e r f  auf 
Grund eingehender Untersuchungen bewiesen — auf thermale Wirkungen 
zurückzuführen ist.

In Bezug der Mengenverhältnisse dieses Vorkommens kann noch 
bemerkt werden: nachdem der feuerfeste Ton — laut den an Ort und 
Stelle erhaltenen tufklärungen — nur in Nestern kleinerer Ausdeh
nung vorkommt, deren Dimensionen ohne Bohrungen nicht zu ermitteln 
sind, kann die Menge nicht genau bestimmt werden.

Die Entfernung des Fundortes von der Bahnstation beträgt rund 
3 km.

Das zweite feuerfeste Tonvorkommen von Pilisvörösvár liegt an 
dem von ersterem etwas weiter gegen N  entfernten Weissberge, respek
tive an dessen, mit dem soeben im Bau begriffenen Zita-Lager anstossen- 
dem Teile. Es ist dies das Pachtgut einer Budapester Unternehmung, 
namens „Samottbánya kft“  (Schamotte-Grube G. m. b. H.). Nach den 
Angaben des hiesigen Betriebsleiters, soll die Grundbesitzerin Frau 
A d r i é n  K o r o m p a i  zwecks Sicherung des ständig zunehmenden 
Abbaues, im ganzen 72 ung, Katastraljoch überlassen haben.

An der Oberfläche dieses Gebietes ist sowohl an dem Bergesrücken, 
wie auch an mehreren Punkten der Lehnen, in dicken Bänken dichter, 
ferner ein grobgrusiger, als auch zu feinem Mehl zersetzter Dolomit aus
gebildet. Dieser wird im Süden von einer ziemlich dünnen, im Norden 
hingegen von einer stetig zunehmenden Oberkrume, beziehungsweise von 
verschiedenartigen Tonen überlagert.

Das Vorkommen ist derzeit nur in kleinem Masse aufgeschlossen. 
Die Tiefenausdehnung des feuerfesten Tones aber gelang es durch Anlegen 
mehrerer Schürfstollen festzustellen. Der gegenwärtige Aufschluss besteht 
aus einem etwa 8— 10 m breiten, etwa 6— 8 m tiefen und beinahe 50 m 
langen Tagbau. In diesem sind, vom Dolomitschutt bedeckt, mehrere 
Arten des feuerfesten Tones blossgelegt, welche nach den Angaben des 
Besitzers alle mehr-minder hohe Feuerfestigkeit besitzen.

Wenn man den, Aufschluss näher betrachtet, ist zu konstatieren, dass 
an jenem Ort, wo die Arbeiten zuletzt im Laufe waren, eine intensiv
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rote, etwas ins braune übergehende Ton schichte vorzufinden ist, die von 
einer etwa 4.0—4.5 m mächtigen, bunten Dolomitschutt führenden 
Decke überlagert wird. Die Mächtigkeit dieser Tonschichte schwankt 
zwischen 2.0— 2.5 m Nachher folgt ein hellgelber dichter, im frischen 
Zustande plastischer Ton, in einer Schichte von etwa 1.5— 2 m. Das 
Liegende dieser bildet eine graulich-weisse Tonschichte, deren Material 
im frischen Zustande betastet, fettiges Anfühlen und muscheligen Bruch 
erkennen lässt. Die Mächtigkeit dieser Schichte beträgt. 3 m. Es scheint 
aber, dass diese Tonschichte auch noch weiter in die Tiefe sich fortsetzt, 
da deren Liegendes — das höchstwahrscheinlich schon Dolomit sein dürfte 
— noch nicht angestossen worden ist.

Bezüglich einiger Schichten dieses Profils kann noch folgendes 
bemerkt werden. Der Dolomitgrus ist ungefähr von der Mitte seiner 
Schichte, gegen das Liegende zu anfangs bunt, nachher rötlich gefärbt 
und führt mitunter gelbe Toneinlagerungen. Hingegen in den, der Berg
spitze nahe liegenden Aufschlüssen ist in dem Liegenden des Dolomit
gruses ein intensiv lilafärbiger Ton. — in kaum 1 —2 fingerdicken, höchs
tens handbreiten Streifen — vorzufinden. Diese letzteren fallen gegen 
320° mit einem Winkel von 10— 15 0 ein.

Der vom Dolomitgrus überlagerte, intensiv rot gefärbte Ton kommt 
am N-lichen Ende des Aufschlusses — laut der hier angelegten Schürf- 
schächte — in einer stetig zunehmenden horizontalen Ausdehnung. An 
der S-lichen Seite hingegen ist er kaum aufzufinden. Bezüglich der che
mischen Konstitution dieses Tones kann noch hervorgehoben werden, 
dass darin — nach den Untersuchungen des Chemikers D r. J o s e f  
G y ö r k i  — das Fe in der Weise gebunden ist, wie das A l in den 
Hydrosilikaten. Demzufolge könnte seine Zusammensetzung einem Kaolin 
entsprechen, dessen A/-Gehalt durch Fe ersetzt ist.

Die Vorkommensverhältnisse betreffend, kann nicht ausser acht 
bleiben, dass das Vorkommen von mehreren, beinahe vertikalen Brüchen 
durchsetzt ist. öfters kann man sie an der S-lichen Lehne betrachten, wo 
die Bruchspalten dann gangmässig mit gelbem Ton angefüllt sind. Im 
letzteren Falle wird der Ton nicht selten mit einem schmalen, limonit
führenden Saum umgeben.

Bevor wir die Feuerfestigkeit dieser hier gewonnenen Tone be
sprechen, sei vorausgesendet, dass sie mit dem aus Hungária Ton durch 
Zusammenziehung gebildeten Namen „ Hungaton“  und der ihref Quali
tät entsprechenden Bezeichnung versehen, dem Handelsverkehr übergeben 
werden.
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Die so erhaltenen Gattungen sind folgende:

Hungaton V  — roter Ton,
„  S =  gelber Ton,
„  F =  grau-weisser Ton,
„  FF =  weisser Ton.

Die hier auf gezählten Tongattungen wurden nach Äusserung des 
Besitzers im Technologischen Materialprüfungs-Institut auf Feuerfestig
keit untersucht, wo man folgende Resultate gefunden hat:

die Feuerfestigkeit des Hungaton S =  gelben Tones beträgt 30 SK 
=  1670° C;

die Feuerfestigkeit des Hungaton F und FF =  grau und weissen 
Tones beträgt 33— 34 SK, das einer Temperatur von 1730°— 1750° C 
entspricht.

Die Eisenwerke von Diósgyőr — an die nach Angabe des Besitzers 
mehrere Waggone Material geliefert worden ist — haben die Feuer
festigkeit und chemische Zusammensetzung zweier von Pilisvörösvár 
stammenden Proben bestimmt. Die gefundenen Werte sind folgende:

I. II.
'00/

... 42*66
o/°

. 45*50
A LO  ... ____ 40'29 36-29
F e .O , ...............  ....... ............  2.23 ... ... . .................... 3-21
CaO _________ ____ ... . . ... 0-40
MgO ... ... ... 0-34 ....................  0-69
Glühverlust ... .... . ............  15-82 _____ -  ... ____  ... 15-30

101-34 101-39

Feuerfestigkeit .. . . .. . ____ 34 SK _____ ... ____  32-33 SK

Auf die Mengenverhältnisse übergehend, kann uns diesbezüglich fol
gende Erwägung einigermassen Auskunft geben. Wenn wir in Betracht 
ziehen, dass der soeben bekannt gemachte feuerfeste Ton in sämtlichen 
Schürfstollen — die in einer Länge von etwa joo m und in einer Breite 
von etwa 20 m angelegt waren — aufgeschlossen worden ist, so würde 
dessen Gesamtmenge, vorausgesetzt einer durchschnittliche Mächtigkeit 
von 5.0 m

joo X  20 X  j =  50.000 m3
entsprechen.
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Die Entfernung des Vorkommens von der Eisenbahnstation beträgt 
etwa 4— 5 km.

Wenn wir nun die scheinbar bedeutende Menge, und vor allem die 
hohe Feuerfestigkeit der soeben bekannt gemachten Tone in Betracht 
nehmen, so muss dem Vorkommen ein besonderer Wert zugeschrieben 
werden.

c) Bajót (Komitat Esztergom).

Der als feuerfest bezeichnete Ton kommt hier am östlichen 
Rande der Gemeinde vor, und zwar in dem — am Ende der von 
der Kirche gegen der öregkő genannten Berg hinführenden Strasse 
liegenden und sich am Busse der Lehne ausbreitenden — Urbarial- 
gebiet. In unmittelbarer Nähe des Fundortes, besonders im S ist der Löss 
mächtig ausgebildet. Hingegen vom Fundorte ungefähr ioo Schritte 
weiter gegen W sind am Hofe des J o s e f  S i m k ó  unter dem Löss 
brackische Petrefakten führende Schichten des Obereozäns aufgeschlossen, 
die gegen 270° W gut messbares Einfallen,, mit einem Winkel von 40° bis 
450 aufweisen. Die Mächtigkeit des überlagernden Lösses beträgt 2— 3 m,

O-lich vom Dorfe, an der W-lichen Linie des Berges öregkő tritt 
unter dem Löss liassicher, dann obertrassischer Kalkstein zutage, der 
etwas weiter einen aus dicken Bänken bestehenden Aufschluss, an der 
Bergspitze aber stets grössere Felsenriffe bildet .

Der feuerfest bezeichnete Ton wurde hier stollenartig abgebaut. Ob
wohl die Abbauarbeiten mit Ende des vorigen und anfangs dieses Jahres 
im Februar noch im Gange waren, sind die unterirdischen Aufschlüsse 
seither gänzlich verfallen. Die Abbauarbeiten bestanden nach Mitteilung 
der hier angestellt gewesenen Grubenleute und nach dem Beweise der an 
Ort und Stelle noch sichtbaren'Überreste, aus einem etwa 3.0 m tiefen 
Schacht und einem daraus gegen NW  getriebenen Schleppschacht.

Der Schleppschacht wurde auf beiläufig 18—20 m getrieben, so dass 
dessen Feldort jetztl 8— 10 m tief unter der Oberfläche liegt. Am Feldort 
des Schleppschachtes soll der gesuchte, hellgraue dichte Ton angeb lieh 
eine 1.8—2.0 m mächtige Schichte bilden, hingegen betrug am Anfang, 
des Schleppschachtes seine Mächtigkeit kaum 50 cm. Das Liegende dieses 
Tones besteht am Feldort des Schleppschachtes aus einem leberbraunen 
Ton, dessen Mächtigkeit zwischen 1.2— 1.3 m variierte. Von all diesen ist 
aber an der Halde nicht einmal ein Brocken zu finden. Darum schien es 
angezeigt, vom alten Schacht etwa 20—25 m gegen O einen Schurfschacht 
abzuteufen mit dem Vorsatz, dass es vielleicht gelingen wird, den oben als
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feuerfest bezeichneten Ton anzuschlagen und dadurch zugleich in dessen 
Lagerung einigermassen Einsicht zu gewinnen.

Wir haben uns in unserer Erwartung nicht getäuscht, indem wir 
kaum etwas über 3.0 m schon den gesuchten Ton erreichten. Vorläufig 
konnte man im Schacht folgendes Profil beobachten: bis 1.7 m Tiefe 
ward anfangs Kalksteinschutt führender, nachher reiner Löss verquert. 
Weiter tiefer wurde ein dichter, dunkelroter Ton aufgeschlossen in einer 
Mächtigkeit von 1.4— 1.5 m. Es folgte nun der) feuerfest bezeichnete, sehr 
dichte, im frischen Zustande plastische Ton. Seine nach NW fallende 
Schichte gelang es bis 1.6 m aufzuschliessen, ohne, dass in dieser Tiefe 
dessen Liegendes: der braune Ton angefahren wäre. Tiefer konnten wir 
aber nicht dringen, weil der Schacht schon von! Anfang an nicht mit dem 
entsprechenden Durchmesser angelegt wurde, wozu noch die ungemeine 
Härte des Tones beitrat.

Es konnte nunmehr nicht entschieden werden, ob im Liegenden 
dieses Tones die obgenannten Obereozänschichten, oder aber schon der 
Dachsteinkalk vorhanden sind.

Bezüglich des grauen, feuerfest bezeichneten Tones soll noch er
wähnt werden, dass in dessen Masse ab und zu kleine, hanfsamengrosse 
Limonitkörner eingeschlossen sind. Der Zersetzung dieser müssen jene 
kleine Limonitflecke zugeschrieben werden, die mitunter im Ton vorzu
finden sind. Nach, dem Zerstossen dieser Körner ist es wahrzunehmen, 
dass sie in ihrer ganzen Masse aus Limonit bestehen.

Das obgenannte Tonvorkommen ist nach Angabe der Grubenleute 
das Pachtgut eines Vörösvárer Bergmannes namens J o s e f  M a j s z -  
t e r i c s vom Urbárium. Genannter soll das gewonnene Material einer 
keramischen Fabrik nach Budapest liefern. In der Z s o l n a  y-schen 
Fabrik wurde mir berichtet, dass der feuerfeste Ton von Bajót sowohl 
kraft seiner Feuerfestigkeit, als auch zufolge, seiner übrigen Beschaffenheit 
für keramische Zwecke sehr gut zu verwenden ist.

Was nun die Mengenverhältnisse dieses Vorkommens anbelangt, möge 
betont werden, dass es sehr schwer ist — zufolge Mangels an mehreren 
Aufschlüssen — auch nur eine annähernde Abschätzung des erwartbaren 
Tones zu versuchen. Denn so, wie es vom alten Aufschluss in 20—25 m 
O-lichcr Entfernung gelang, den gesuchten Ton anzufahren, ist es nicht 
unmöglich, dass sich derselbe noch auf eine Entfernung von 100 oder 
gar 200 m gegen O und dergleichen auch gegen N  erstreckt. Die scheint 
umsomehr der Wirklichkeit nahe zu stehen, da die Schichten nach Aus
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sage der Grubenleute, an den alten Abbaustätten ganz ungestörte Lage
rung aufweisen.

Wenn wir nun der nachstehenden Kalkulation diese Annahmen zu
grunde legen, so würde die zu erwartende Tonmenge bei einer voraus
gesetzten Mächtigkeit von 2.0 m

100 X  100 X  2 =  20.000 m3
ausmachen.

Doch kann diese Menge bei derselben Mächtigkeit der Schichte auch 
bis auf das zwei- oder gar dreifache steigen.

Die nächste Bahnstation ist Nyergesújfalu. Die Entfernung des 
Fundortes zur Station macht 8 km aus.

2. DIE FU ND O RTE DES BA K O N YER GEBIRGES.

Das Vorkommen des feuerfesten Tones im Bakony ist — obwohl in 
dessen Gebirgsmasse die obertriassischen Dolomite und Kalksteingebilde, 
in deren Begleitung die feuerfesten Tone so oft auftreten, in grosser 
Menge ausgebildet sind — , von 1—2 Fundorten abgesehen, verhältnis
mässig selten. Da der grössere Teil des Bakonygebirges das Arbeits
gebiet von A. J  a s k ó war, ist mir nur die Untersuchung zweier Vor
kommen zugefallen. Sie haben aber keinen produktiven Wert. Diese zwei 
Fundorte sind:

a) Bakonyréde (Komitat Veszprém).

Als Fundorte des feuerfest bezeichneten Tones wurden uns die Auf
schlüsse des zwischen Hajmáspuszta und Lesalja-major dahinziehenden, 
schroff abfallenden Bachufers gezeigt. Das Material erwies sich bei nähe
rer Betrachtung als ein blauer, sandiger, der pannonischen Stufe angehö
render Ton, der unmittelbar von Löss bedeckt wird.

Ein weiterer Fundort wurde uns im Aufschluss des zwischen Ägcser- 
táblák und Kőrishegy (Eschenberg) hinwegziehenden Hohlweges gezeigt. 
Es ist hier, vom Löss bedeckt, ein gelber, ziemlich sandiger, der panno
nischen Stufe angehöriger Ton aufgeschlossen, der noch im 3.0 m tiefen 
Schurfschacht unverändert vorzufinden war.

Nach den im gräflich E s t e r h á z  y-schen Eorstamte erhaltenen 
Berichten ist der Fundort des feuerfest bezeichneten Tones nicht hier, 
sondern in der Gemarkung der Gemeinden Bakonyszentlászló und 
Fenyőfő vorzufinden.
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b) Bakonyszentiászló (Komitat Veszprém).

Der Fundort des für keramische Zwecke gewonnenen und jedenfalls 
auch etwas Feuerfestigkeit aufweisenden Tones liegt an dem von der 
Gemeinde S-wärts dahinziehenden Keselyűhegy (Geierberg), beziehungs
weise an den die Fortsetzung bildenden Wintergrün- und Hódosér 
genannten Bergen und in den sich dazwischen ausbreitenden „Porzellan- 
grubcn“ . Die Entfernung des Fundortes von Fenyőfő dürfte etwa j.o km 
ausmachen. Hier wurde der Ton angeblich vom hiesigen Grundbesitzer 
W a 11 a seinerzeit abgebaut und im benachbarten Meierhof, namens 
Tündérmajor, zu verschiedenem Geschirr verarbeitet und ausgebrannt.

An Ort und Stelle ist der Erdboden mit einer Schar umherliegender 
Gruben — als Überreste ehemaliger Abbauarbeiten — bedeckt. Doch 
konnten wir weder in diesen, noch in den neu angelegten zwei Schurf- 
schächten die Spuren eines feuerfesten Tones oder gar einer Porzellan
erde auffinden. In dem 2.56 m tiefen Schurfschacht Nr. 1 war nur fol
gendes Profil sichtbar: unter dem von der Oberfläche bis etwa 0.30 m 
reichenden humosen, lockeren Sand, war in einem etwa 0.16 m schmalen 
Streifen hellgrauer Sand zu bemerken. Nachher folgte in einer Mächtig
keit von 1.8 m gelber Sand, in dessen Mitte eine ungefähr 30 cm dünne, 
graue Sandschichte eingelagert ist.

Der 3.0 m tiefe Schurfschaft Nr. 2 wurde vom vorigen etwas weiter 
nach NO angelegt. Darin wurde auch nur Sand aufgeschlossen, jedoch 
mit dem Unterschiede, dass unter dem, von der Oberfläche bis 0.40 m 
reichenden humosen, braunen Sand, zuerst in einer Schichte von 1.3 m 
bräunlich-gelber Sand, nachher in einer Mächtigkeit von x.o m hellgrauer 
Sand und zu allerletzt bis 0.30 m eisenführender Sand emporgehoben 
wurde.

Ausser diesen war auch noch ein dritter Schurfschacht vorhanden, 
der von der Oberfläche bis ungefähr 2.0 m Tiefe puren Sand aufschloss. 
Es ist daher auf Grund dieser geschilderten Ergebnisse höchstwahr
scheinlich, dass hierorts der Ton schon ausgebeutet und eventuell nur 
irgendwo weiter entfernt zu erwarten ist, oder aber dass er unter dem 
Sand in einer ■ grösseren Tiefe lagert.

Dass an diesem Orte zur Erzeugung von Geschirr geeigneter — wahr
scheinlich weisser — Ton vorkam, scheint ausser den Pingen und den 
Namen der obgenannten Flur- und Waldteile, noch auch die als „Hafner 
Berg“ angegebene Benennung der nahe liegenden Zabola-csúcs genannten 
Bergspitze zu erhärten.
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Von hier gingen wir an die mit dem Hódos-ér (Bieber-Bach) anstos- 
sende Lehne des St. Ladislaus-Waldes über, wo vor einigen Jahren zwecks 
Gewinnung von „Schamotte-Ton“ , ein angeblich io.o m tiefer Schacht 
abgeteuft wurde. Der Schacht ist gegenwärtig völlig verfallen und zum 
grössten Teil bewachsen, so dass es nur an der Halde möglich war aus 
dem über Tag geförderten Ton einige Abfälle zu sammeln. Es sind dies 
hell-gelbe, ziemlich homogene, dichte Tonbrocken, die mit ihrer hellen 
Farbe, ihrem fettigen Anfühlen, den Eindruck eines Tones höherer Feuer
festigkeit machten.

Nachdem der Schacht eingestürzt ist, konnte man über die Lagerungs
verhältnisse des hier vorkommenden Tones keine Daten einholen. Was 
hingegen das Alter anbelangt ist kaum zubezweifeln, dass dasselbe — auf 
Grund des hier, sowohl wie auch am vorigen Orte so oft zu Tage treten
den Nummuliten- und Dachsteinkalkes — in der Zeit zwischen Eozän 
und Obertrias zu suchten ist.

Im Anschluss an dieses Vorkommen sei noch bemerkt, dass in diesem 
Gebiete auch noch grössere Bauxit-Schürfungen vorgenommen wurden, bei 
welcher Gelegenheit aus mehreren Aufschlüssen bauxitähnliches Material 
an den Tag gebracht worden ist. Mit welchem Erfolg jedoch diese Schür
fungen endeten, darüber konnte man uns an Ort und Stelle keinen Be
scheid geben.

Die Menge des hier vorkommenden feuerfesten Tones konnte wegen 
dessen Unzugänglichkeit nicht bestimmt werden.

Die nächste Bahnstation dieses Fundortes ist Bakonyszentlászló, wo
hin die Entfernung 3—4 km ausmacht.

3. DIE FU ND O RTE DES M ECSEK-GEBIRGES.

Schon in den Arbeiten von A. K  a 1 e c s i n s z k y 1 ferner J. M a- 
t y a s o v s z k y  und L. P e t r i k 2; als auch E. D. L á s z l ó 3 sind

1 A. K a l e c s i n s z k y :  Über die untersuchten Tone, sowie über die bei der 
Tonindustrie verwendbaren sonstigen Materialen. (Jahresbericht der kgl. ung. Geolo- 
gischtn Anstalt für 1892. Budapest, 1894.) — Die untersuchten feuerfesten Tone der 
Länder der Ungarischen Krone, Budapest, 1896. — Die untersuchten Tone der
Länder der Ungarischen Krone. (Publikationen der kgl. ung. Geologischen Anstalt. 
Budapest, 1906.)

ä M a t y a s o v s z k y  J. és P e t r i k  L.: Az agyag-, üveg-, cement- és ásvány- 
festék-ipamak szolgáló magyarországi nyersanyagok részletes katalógusa. (A m. kir. 
Földtani Intézet kiadványai. Budapest, 1885.)

* E. D. L á s z l ó :  Chemische und mechanische Analyse Ungarländischer Tone. 
Budapest, 1886.
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manche Aufzeichnung über das Vorkommen mehrerer feuerfester Tone des 
Mecsek-Gebirges aufzufinden. Obwohl hier die obertriassischen Gebilde, 
— in deren Begleitung die feuerfesten Tone nach unseren bisherigen 
Erfahrungen vorzukommen pflegen — in grosser oberflächlicher Ausbrei
tung entwickelt sind, sind diese weder in quantitativer, noch in qualitati
ver Hinsicht hervorragend. Ich hatte Gelegenheit im Ganzen 4 Vorkom
men näher zu untersuchen. Es sind dies:

a) Pécs (Komitat Baranya).

Nach den Angaben von A. K  a 1 e c s i n s z k y,4 J. M a t y a -  
s o v s z k y  und L. P e t r i k 5 kommt der feuerfeste Ton in der Gemar
kung der Stadt Pécs und zwar in dem Letics parrag genannten Waldteil 
vor. Bei A. K a l e c s i n s z k y  wird der Fundort Letics Borok, bei J. 
M a t y a s o v s z k y  aber Letics párok angesprochen, während in der 
Spezialkarte 1:75,000 Letics parlag zu lesen ist.

Den Ort haben wir in Begleitung eines Waldhüters begangen, doch 
ist uns das Auffinden des ehemaligen Abbaues — trotz sorgfältigen 
Suchens — nicht gelungen. Es ist wohl wahr, dass nach A. K a l e -  
c s i n s z k y-s Angaben 1 die schacht- und stollenmässigen Abbauarbeiten 
im Jahre 1883, also vor 54 Jahren begonnen haben. Seitdem sind die 
Aufschlüsse — besonders wenn sie noch eine Zeit lang ausser Betrieb 
waren — gewiss eingestürzt. Das begangene Gebiet des Letics parlag 
Reviers besteht sowohl am Gipfel, als auch an den Lehnen bloss aus einem 
groben Sandstein, der nach der geologischen Aufnahme von E. V a d á s z 2 
der rhätischen Stufe der oberen Trias angehört. Nach den Angaben von 
J . M a t y a s o v s z k y  und L. P e t r i k 3 kommt der in Rede stehende 
Ton in grosser Menge in Begleitung eines roten Tones, in einer Tiefe von 
3.0 m zwischen quarzitischem Sandstein vor. Sein Alter setzt er in das 
Mediterran. Insofern das Helvetien und Tortonien im Pécser Gebirge nur 
an den weiter N-lich gelegenen Teilen, ferner in der Nähe dem vom 
Fundorte 0,2— 3 km entfernten Mecsek-Szabolcser Grubenwerk ausgebil-

4 A. K a l e c s i n s z k y :  1. c. 1896, pag. 5 u. 6. —■ 1. c. 1894, pag (6), 207. — 
1. c. 1906, pag. 159—160.

“ M a t y a s o v s z k y  — P e t r i  k: 1. c pag. 52.
1 A. K a l e c s i n s z k y :  1. c. 1906, pag. 159.
2 E. V a d á s z :  Das Mecsek-Gebirge. (Herausgegeben von der kön. ung. Geolog. 

Anstalt. Budapest, 1935. Auszug aus dem Ungarischen. — A Mecsek-hegység. Buda
pest, 1935, pag. 40.

M a t y a s o v s z k y  — P e t r i k : .  1. c. pag. 52.
IT
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det ist, muss die obgenannte Altersangabe des Fundortes als falsch erklärt 
werden.

J. M a t y a s o v s z k y  und L. P e t r i k stellen den Grad der Feuer
festigkeit dieses Vorkommens auf Grund ihrer pyrotechnischen Versuche 
in die 5-te Stufe der Feuerfestigkeitsabteilung No. II, das einer Tempera
tur von 1400° C entspricht. A. K a l e c s i n s z k y 4 hat von diesem Fund
ort mehrere Proben pyrometrisch untersucht. Von diesen hat er zweien 
den Feuerfestigkeitsgrad der I. Stufe, einer aber jenen der II. Stufe erteilt. 
Beiden Proben entspricht eine Temperatur von 1500° C.

In Anschluss an dieses Vorkommen soll noch erwähnt werden, dass 
die von J. M a t y a s o v s z k y  eingesendete Probe durch E. D. L á s z 1 ó 5 
im Jahre 1886 analysiert worden ist. Die chemische Konstitution ist nach 
seinen Untersuchungen:

°/o °/o
S iO . ________    ... 64-30 Sand .. .. _    27'34
AI*Os ______ _____  ... 22-16
F í j 0 3 _____ ________  -  3'47
CaO  _____ _____ _____  P 3 1
MgO ____  -  _____ -  0-77
K aO ... ............   -  P46
N asO ... ..............  ... 0-48
Glühverlust ... ................ 6’07

100-02

Mechanische Analyse:
0//O

Toniger Teil ... ... ... — —..................... ... 74'82
Sand - ................ ... ................... ............... 24-55
Schluff... _... ... .....  ........................- .........  0'63

An den feuerfesten Tonen der Umgebung Pécs wurden schon früher 
sorgfältige Analysen durchgeführt. Als solche kann die von K. R i t t e r  
v o n  H a u e r 1 angeführt werden. Der nähere Fundort dieses Vorkom
mens aber ist leider nicht angegeben. Die auch in K a l e c s i n s z k y ’s 
Arbeit zitierten Werte der Analyse sind folgende:

1 A. K a l e c s i n s z k y :  1. c. 1906, pag. 160. und 1. c. 1894, pag. (6), 207.
5 E. D. L á s z l ó :  1. c. pag. 67.
1 K. R i t t e r  v o n  H a u e r :  Arbeiten in dem chemischen Laboratorium der 

k. k. Geolog. Reichsanstalt. (Jahrbuch der k. k. Geolog. Reichanstalt, IX. Bd. Wien, 
i8}8, pag. 172.)
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I. II.
0/0 %

SiO„ _._____ _ _____ _____ 51-8 _____  ... ________  _____ 5F 4
A I.O  - j-F e ,0 „  ... ... . 25'4 ............... . . . . .  .. 26-4
C aO  ... .. ... ... .. .......... 1-9 ................. ........................... 1-0
H.O .................... . ... _____ 207 ... ... _____ ... 20-4

99-8 99-2

Als ich mich über das Vorkommen von Letics Borok in der Z s o 1- 
n a y-schen Fabrik interessierte — nachdem die Proben seinerzeit durch 
J .  M a t y a s o v s z k y  gesammelt und zur Untersuchung eingesendet 
worden sind — konnte sich dort niemand mehr erinnern, ob an diesem 
Fundorte zur Erzeugung feuerfester Ziegel geeigneter Ton abgebaut und 
in der Fabrik verarbeitet gewesen wäre, wie dies in K a l e c s i n s z k  y-s 
Arbeit behauptet wird.

Anstatt dessen wurde mir berichtet, dass zur Herstellung von Scha
motteziegeln, Röhren usw. geeigneter Ton an dem Árpád-tető genannten 
Gipfel, in der Nähe der, bei dem Waldhüterhaus K o z á r i  gelegenen 
Z s o l n a y - Q u e l l e  gewonnen wurde. Der Fundort liegt nach dem 
städtischen Waldplan in dem Magyar-temető genannten Waldteil. Es 
sind hier noch die Überreste eines Schachtes zu finden. Nach den in der 
Z s o l n a y - F a b r i k  erhaltenen Aufklärungen zweigen daraus in 
einer Tiefe von xo— 15 m Stollen ab, aus denen der für die oben ange
gebenen Zwecke verwendbare Ton abgebaut wurde. Die Abbauarbeiten 
sind jedoch schon seit etwa 30 Jahren eingestellt, zufolge dessen die Auf
schlüsse völlig verfallen sind. Gegenwärtig ist der Schacht ersoffen. Für 
Untersuchungszwecke geeignetes Material, das im frischen Zustande ein 
sehr plastischer, roten Ton ist, konnte nur an der Halde gesammelt 
werden.

Vom Gesichtspunkt der Feuerfestigkeit sind beachtungswerte andere 
Vorkommen in Pécs weder der Z s o l n a y - F a b r i k ,  noch dem städti
schen Forstamt bekannt.

b) Mánfa (Komitat Baranya).

Nach A. K a l e c s i n s z k  y ’s Angaben"- kommt der feuerfeste Ton 
ln dem Gebiete der Pécser Kathedrale vor. Als ich am Gemeindehaus 
nach dem Fundorte nachfragte, wurde mir berichtet, dass das Vorkom
men feuerfesten Tones in der Gemarkung der Gemeinde sowohl dem Vor
stand, als auch den Feld- und Waldhütern gan-z unbekannt ist. Es wur- *

* A. K a 1 e c s i n s z k y: 1. c. 1906, pag. 1 3 1 —1 3 2 .
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den mir wohl zwei Aufschlüsse gezeigt, deren Material jedoch kein feuer
fester Ton war, indem im ersten Löss, im zweiten aber dem oberen Medi
terran angehöriger Ton blossgelegt waren.

Sofern auch S ik  on d a  zur Gemarkung von Mánfa gehört, ist es 
nicht ausgeschlossen, dass vielleicht einer der hier vorkommenden Tone 
irgendwelche Feuerfestigkeit besitzt, auf die sich K a l e c s i n s z k  y ’s- 
Untersuchungen beziehen mögen. Als ich in Begleitung des dortigen 
Lehrers die Wasserrisse beging, konnten wir hier das Zutagetreten eines 
solchen Tones nicht entdecken. Im Kurort S i k o n d a  aber ist an der 
gegenüber der Badeanlage gelegenen Lehne ein hellgrauer, blättrig zer
fallender, dem oberen Mediterran angehöriger Ton aufgeschlossen. Ein 
gleicher, nur etwas dichtere und homogenere Beschaffenheit aufweisender 
hellgrauer Ton ist unmittelbar hinter dem Kurhaus zu beobachten. In 
dem etwa 2.0—2.20 m hohen Aufschluss lagert Löss über dem beiläufig 
1.0— 1.20 m tief erschlossenen hellgrauen Ton, an dessen Schichten man 
in den Richtung 1400 ein sehr gut messbares Einfallen von 10— 15° beo
bachten kann.

Da an der Oberfläche, oder zumindest in deren Nähe — laut der 
über die hydrologischen Verhältnisse der Umgebung Sikonda verfassten 
Arbeit von A. V i t á l i s 1 — onschichten anderen Alters in dieser 
Gegend nicht ausgebildet sind, ist es kaum zu bezweifeln, dass K a l e -  
c s i n s z k y seinerzeit das Material dieser Aufschlüsse untersucht und 
ihnen den II. Feuerfestigkeitsgrad erteilt hat.

Bezüglich der Mengenverhältnisse kann bemerkt werden, dass die
sem Ton — der nach den Profilen der soeben angeführten Arbeit von 
A. V i t á l i s  in grosser oberflächlicher Ausbreitung vorhanden ist — 
eine bedeutende Menge zukommen muss.

Die Bahnstation des Vorkommens ist Pécs, die Entfernung ist 4 km.

c) Szentkatalinpyszta (Komitat Baranya).

Der aus dieser Gemeinde als feuerfest bekannte Ton kommt in der 
Nähe des Dorfes vor. Nach den diesbezüglichen Angaben K a l e 
c s i n s z k  y ’s2 soll dessen Tagbau schon seit 1845 im Betriebe stehen. 
An Ort und Stelle dagegen wussten mir die dortigen Einwohner kaum 
den Fundort zu zeigen, weil vom Tagbau jetzt keine Reste mehr vorzu
finden sind.

1 S. V i t á l i s :  Die hydrologischen Verhältnisse des Bades Sikondafürdö und 
seiner Umgebung. (Zeitschrift für Hydrologie. Bd. X III. 1933, pag. 38—54.)

2 A. K a l e c s i n s z k  y: 1. c. 1906, pag. 193.
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Das Vorkommen liegt in der Nähe der sich südlich der Gemeinde 
ausbreitenden Wasserrissen. Einige Ausbisse sind in Form eines hellgrauen, 
hie und da wenig rotgefleckten Tones in den oberen Teilen der Wasser
risse zu beobachten . Nach Anlage einiger Schürf schachte wurde folgen
des Profil sichtbar. Zuoberst lagert ein gelber Ton in einer 0.4 m oder 
noch minder mächtigen Schichte. Darunter folgt der graue Ton rnit etwa 
0.25—0.50 m Mächtigkeit. Das Liegende wird in Form einer 0.4 m mäch
tigen Schichte wieder durch gelben Ton gebildet. Die Schichtenreihe des 
Profils wird mit einem roten Ton abgeschlossen, welch letzterer schon 
die Sohle des Schürf Schachtes bildet.

Wenn man entlang des Wasserrisses gegen den Gipfel weiter schrei
tet, erscheint der feuerfeste Ton allmählich schöner und homogener und 
auch an Mächtigkeit nimmt er ständig zu. Wenn wir nun die Lagerungs
verhältnisse näher betrachten, ist es sofort zu bemerken, dass die Schich
ten gegen N  mit einem Winkel von 10— 15° einfallen. Sein Material 
scheint dicht, ziemlich homogen und im frischen Zustande wohl plastisch 
zu sein. Die darin mitunter vorkommenden roten Flecke sind ziemlich 
klein. Die feuerfeste Tonschichte enthält in ihrem zur Oberfläche nahe 
gelegenen Teil — wohl nur spärlich — erbsengrosse Kalksteinfragmente, 
tiefer aber scheint die Struktur allmählich homogener zu sein.

Früher wurde hier der feuerfeste Ton angeblich in grossen Mengen 
gewonnen und an verschiedene Schamotte-Fabriken verfrachtet. Ausser
dem haben das Vorkommen von weiten Gegenden auch die Ofensetzer 
sehr oft aufgesucht.

Dieser Ton — der Gegenstand der Untersuchung — tritt von Pleisto
zän-Schichten überlagert zu Tage, in den Aufschlüssen kleinerer-grösserer 
Wasserrisse. E. V a d á s z  scheidet an der Karte seiner zitierten Arbeit, 
an der benachbart gelegenen Lehne Schichten des unteren Fielvetien aus; 
nun ist cs kaum zu bezweifeln, dass dieser rote und graue Ton — die 
nebst manchen anderen für den Schichtenkomplex charakteristisch sind 
— auch dieser Stufe angehören, wohin sie schon in den österreichischen 
geologischen Aufnahmen gereiht worden sind.

Zwecks Orientierung kann bezüglich der Mengenverhältnisse vor
ausgesendet weden, dass sich diese r'eurfeste Tonschichte nach annähern
den Abschätzungen der dortigen Grundeigentümer, unter einem ungefähr 
150 m langen, beinahe 300 m breiten Gebiete unterirdisch ausbreitet. 
Wenn nun die Mächtigkeit der Schichte im Durchschnitt 0.5 m beträgt, so 
wird die zu erwartende Menge rund 20.000 m3 ausmachen.

Der Ton — dem K a l e c s i n s z k y  auf Grund seiner Untersuchun
gen den II-ten Grad der Feuerfestigkeit verlieh — wräre angäblich auch
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jetzt absatzfähig, wenn des Vorkommens grosse Entfernung von der Bahn, 
seine schwere Zugänglichkeit und endlich die schlechten Wege seine 
Ausbeutung nicht so sehr hindern würden.

Die nächste Bahnstation ist ist Hetvehely, die vom, Fundort rund 6.0 
km weit entfernt ist.

d) Nagymdnyok (Komitat Tolna).

J. M a t y a s o v s z k y  sandte zwecks Untersuchung an E. D. 
L á s z l ó 1 noch in den 80-er Jahren einen weissen, minder plastischen 
Ton. Ungefähr 20 Jahre später hat E. L o r e n t h e y  einen Rhyolith- 
Kaolin zur Untersuchung A .„K  a l e c s i n s z k y  zur Verfügung gestellt.2

Als ich an Ort und Stelle nach dem Fundort nachgefragt wusste man 
mir am Gemeindehaus diesbezüglich keinen Bescheid zu geben. Anstatt 
dessen wurde ich von Vizenotar D r. T  o p p in der an der Grenze zwi
schen Nagy- und Kismányok gelegenen, nächst dem Friedhof dahinzie
henden Hohlweg geführt, in dessen Aufschluss — wohl nur in einer 
Handbreit — ein weisser kaolinmässiger Ton zutage tritt. Das Hangende 
bildet ein etwa 1.0 m mächtiger gelber Ton; im Liegenden aber lagert ein 
gelber sandiger Ton.

An der gegenüber dem Kirchhof liegenden Seite des Hohlweges ist 
ein sehr harter, grauer Ton aufgeschlossen, dessen Hangendes roter Ton 
bildet. Ein ähnlicher dichter, harter grauer Ton kommt auch am, Nord
rande der Gemeinde Kismányok vor, und zwar unmittelbar an der Sohle 
des Hanges. Dieser schöne Aufschluss ist im Hofe von J  a k o b  B l u m  zu 
sehen, wo man zugleich folgendes Profil beobachten kann: Unter dem 
etwa 2.0 m mächtigen, zur pannonischen Stufe gehörigen, gelben Ton, 
lagert ein kaum 15 — 20 cm dicker weisser Tonstreifen. Darunter folgt in 
einer etwa 2.5 mächtigen Schichte der harte dichte graue Ton. Im Liegen
den lagert ein grauer sehr sandiger Ton, der zugleich auch die Sohle des 
Aufschlusses bildet.

Obwohl es uns weder im grauen Ton, noch in dessen Liegendem be
findlichen sandigen Ton glückte Pctrefaktén vorzufinden, ist es doch 
unzweifelhaft, dass der ganze aufgeschlossene Schichtenkomplex der pan
nonischen Stufe angehört, wohin er schon sowohl auf Grund der früheren 
geologischen Aufnahmen, als auch von E. V a d á s z  gereiht worden ist.1

1 E. D. L á s z 1 <5: 1. c. pag. 6j —66 .

- A. K a l e c s i n s z k y :  1. c. 1906, pág. 144—145. — 1. c. 1894, pag. 218. und 
1. c. 1896, pag. 6.

1 E. V a d á s z :  1. c. Ungarischer Text, pag. 88—91. — 1. c. Deutscher Ttxt, 
pag. 180.
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Bezüglich der Lagerungsverhältnisse kann noch bemerkt werden, dass die 
ganze aufgeschlossene Schichtenreihe gegen 360° mit einem Winkel von 
8— xo° einfällt.

Der kaolinähnliche weisse Ton kommt ausserdem auch an mehreren 
Punkten des östlichen Teiles, des gegen den Kalvarienberg von Nagy- 
mányok führenden Berggrates vor. Nirgends erreicht jedoch seine Mäch
tigkeit 1 —2 Fingerbreiten.

Ob sich nun die in der Arbeit von E. D. L á s z l ó  angeführten 
Untersuchungresultate auf diesen Fundort beziehen, das kann mangels 
näherer Angaben nicht entschieden werden. Da aber in der Gegend 
ein ähnliches Vorkommen unbekannt ist, wurde die Untersuchung 
wahrscheinlich an Proben dieses Vorkommens durchgeführt.

Die Resultate der Untersuchungen von E. D. L á s z l ó  sind fol
gende:

SiO,. .. -
#/o

72.64
°/o

_______  58.36
AI„CL ................ ... ............. . 13.61
Fe„0„ ________  .. . ... ... ... 1 .15
C O  ________  -. ... ... ... 1.88
MgO . ... ... .. ... .. .. 1.58
Iv.O ... ... ... . .. ____  2.89
N asO . ... .. .. . ...............  1 .12
Glühverlust . . .  .. __________ 4 83

99.70
Feuchtigkeit ... ................. . 5.64

Mechanische Analyse:

u/o
Tonsubstanz ... .. —  —  _ ... —  ... ... ... 41.83
Sand _______  - ........ ....................... ............ 54.32
Schluff____  ... ____ ... ___________... .. 3.85

Obige Ergebnisse E. D. L á s z 1 cfs sind auch bei K a l e c s i n s z k y 1 
angeführt. Letzterer untersuchte aber auch die von E. L ö r e n t h e y  
gesammelte Probe, die sich bei den pirometrischen Versuchen verhielt, 
wie das vom ersten Autor untersuchte Material, insofern ausgebrannt, 
an beiden Proben kleinwinzige schwarze Punkte zum Vorschein traten. 
K a l e c s i n s z k y 2 hat dieser Probe die Feuerfestigkeit des III-ten

1 A.  K a l e c s i n s z k y :  1. c. 1906, pag, 145.
2 A. K a l e c s i n s z k y :  1. c. 1906, pag. 144. und 1. c. 1894, pag. (17), 218. — 

1. c. 1896, pag. 6.
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Grades erteilt, das einer Temperatur von 1500° C entspricht. Ausserdem 
stellte er noch die Feuerfestigkeit einer anderen Probe fest, die aber auch, 
bei J . M a t y a s o v s z k y  und P e t r i k 3 angeführt ist. Hieraus 
erfahren wir, dass deren Material ein grauweisser, kaolinmässiger, 
schwarze Glimmerschuppen, Hornblende und Quarz führender Trachit- 
tuff ist, der seinerzeit als das Eigentum der Frau K a r o l i n e  R i e g e l  
— Einwohnerin von Nagymányok — stollenmässig abgebaut und in der 
2  s o 1 11 a y'schen Fabrik zu keramischen Zwecken verarbeitet wurde. 
A. K a l e c s i n s z k y  hat für diesen Ton die Feuerfestigkeit des VI-ten 
Grades festgestellt,4 das einer Temperatur von etwa 1200° C entsprechen 
würde. M a t y a s o v s z k y  und P e t r i k haben dagegen die Feuerfe
stigkeit dieses Tones in die 7-te Stule der mit II bezeichneten Gruppe 
gestellt, das nach ihnen einer Temperatur von 130c— 1400° C entspricht.

Die Mengenverhältnisse betreffend ist folgendes erwähnenswert: 
der weisse kaolinmässige Ton könnte zufolge seiner geringen Mächtigkeit 
auch dann nicht in Rechnung gezogen werden, wenn er um vieles höhere 
Feuerfestigkeit hätte, da seine unterirdische Ausbreitung sehr gering 
ist. Demgegenüber scheint die horizontale Ausbreitung des grauen Tones 
bedeutend zu sein, was aber genau, nur vermittels Bohrungen oder durch 
Anlage mehrerer Schurfschächte festgestellt werden könnte.

Die Entfernung des Fundortes von der nächsten Bahnstation 
Nagymányok beträgt 3—4 km.

e) VÁsárosdombó (Komitat Baranya).

In dieser Gemeinde wurde der feuerfest bezeichnete Ton, nach An
gabe von A. K a l e c s i n s z k y 1 in den Höfen der Häuser gewonnen, 
um daraus Töpferware zu erzeugen. Am Gemeindehaus wusste man mir 
diesbezüglich keinen Bescheid geben, obwohl nach Angaben K a l e -  
c s i n s z k y-s der Abbau des Tones hier schon seit 1875 betreiben wurde. 
Dem Vorstand war jedoch wohl bekannt, dass in der benachbarten Ge
meinde Ódombó, am Gebiete des J o h a n n  B a b o d y  feuerfester Ton 
vorkommt. Genannter Eigentümer hat das Vorkommen erschlossen und 
den im Tagbau gewonnenen Ton zur Herstellung verschiedener 
Schamotte- und Ofenfabrikaten nach Budapest und Pécs geliefert. 
Ausserdem wird der Ton noch von den Ofensetzern der grösseren Ge
meinden der Umgebung mit besonderer Vorliebe gesucht.

3 Matyasovszky—Petrik:  I. c. pag. 60.
4 A. Kalecsinszky:  1. c. 1906, p a g . 14 4 .
1 A Kalecsinszky:  1. c, 1906, pag. 2 2 2 .
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Im obigen Tagbau wird der Ton treppeniörmig gewonnen in der 
Weise, dass an Stelle des abgebauten Tones, der Abraum der an die Reihe 
kommenden Stufe geworfen wird. Dadurch wird der Raum einer Halde 
erspart, ferner kann die so entstandene Erdoberfläche wieder weiterer 
ökonomischen Arbeit unterzogen werden. Diese Abbauart ist hier darum 
vorteilhaft, weil der in Rede stehende Ton im ganzen 3.0 m tief unter 
der Oberfläche liegt.

Der Aufschluss gewährt folgendes Profil beim Beobachten: zuoberst 
ist eine etwa 2—3 m mächtige Löss-Schichte vorhanden, worunter ein 
gelber, rotfleckiger, hie und da hanfsammengrosse Kalkbroken führender 
dichter Ton lagert und ungefähr bis 3.0 m anhält. In dieser Tiefe folgt 
ein grauscheckiger roter Ton in einer Mächtigkeit von 3.0 m. Letzt
genannter wird hier abgebaut. Nach Angabe des Eigentümers ist er auch 
noch tiefer zu verfolgen, doch enthält er dann anfangs nur wenig, nach
her aber immer mehr roten Sand. Dies ist der Grund, weshalb der Abbau 
hier nicht tiefer betrieben werden kann.

Da der Aufschluss gegenwärtig eingestürzt ist, konnte seine Lage
rung betreffend im grossen und ganzen nur soviel festgesetzt werden, 
dass seine Lage scheinbar gegen NW mit einem Winkel von 6— 8° 
einfällt.

Bezüglich des Vorkommens ist noch folgendes wichtig: nachdem 
Ódombó derzeit der Name der ursprünglichen, alten Gemeinde — Vásá- 
rosdombó, — die jenseits der Bahnstrecke liegende sogenannte Neuerestadt 
aber eine neue Ansiedelung ist, bedarf es keiner Erklärung, dass sich die 
Untersuchungsresultate K a l e c s i n s z k  y-s auf das Material der alten 
Gemeinde beziehen. Dies wird dadurch erhärtet, dass die jenseits der 
Bahnstrecke sich ausbreitende neue Ansiedelung auf Löss angelegt ist, an 
den Lehnen der alten Gemeinde dagegen tritt nach jedem Schritt pan iro
nischer Ton zu Tage.

K a l e c s i n s z k y  1 hat der Feuerfestigkeit dieses Tones den II-ten 
Grad erteilt. Hier kann noch bemerkt werden, dass ein allmählich dich
ter, aber ganz grauer Ton auch in dem nach Ódombó führenden Elohl- 
weg aufgeschlossen ist

Nachdem am Hange durch den Pflug fortwährend roter und grauer 
Ton emporgehoben wird, ist sehr wahrscheinlich, dass dessen Menge auch 
hier bedeutend ist. Sofern die Länge des Gebietes 250—300 m, die Breite 
aber 200 m ausmacht, wird die zu erwartende Menge, bei einer durch-

1 A. Kalecsinszky: 1. c. 1896 , pag. 6 und 1. c. 1906, pag. 2 23.
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schnittlichen Mächtigkeit von 3.0 m, zwischen 120.000— 180.000. m3 
schwanken.

Nach den Angaben des Eigentümers wurde von diesem Fundorte, 
in einer kaum 1.0 Km ausmachenden Entfernung gegen O, Jahrzente 
lang ein Ton ähnlicher Qualität gewonnen.

Die Bahnstation liegt nächst der Gemeinde, deren Entfernung zum 
Fundort ist 1.5 Km.

*

An der Reihe der jenseits der Donau gelegenen Vorkommen wollen 
wir noch die geologischen Verhältnisse des nächst der Drau liegenden 
Fundorte näher betrachten.

Zákány (Komitat Somogy).

Der Schulinspektor D r. K. F e j e s  hat durch Einsenden einer Probe, 
die Aufmerksamkeit auf das angeblich feuerfeste Tonvorkommen dieser 
Gemeinde gelenkt. Es war dies ein hellgrauer, im trockenen Zustande 
sich fettig anfühlender, unter der Lupe dicht und homogen erscheinender 
Ton. Auf Grund dieser Eigenschaften ist eine eventuell höhere Feuer
festigkeit, wohl nicht ausgeschlossen, doch nicht zu erwarten.

Zwei Fundorte dieses feuerfest bezeichneten Tones sind in dieser 
Gemeinde bekannt. Der eine Fundort — wohin mich der Ofensetzer 
F r a n z  A r a d y  führte — liegt in dem von der Gemeinde sich nach O 
aüsbreitenden „Herrschaftlichen Walde“ ; wo er in dessen tiefem Tal, 
nächst dem im Sommer trockenen Strombette des Baches vorzufinden ist. 
Die hier aufgeschlossenen und ringsum klaffenden Tongruben sind die 
Beweise eines in ziemlich grossem Masse betriebenen, aber ganz planlosen 
Abbaues. Leider waren zufolge der grossen Regengüsse der letzten Tage 
nicht nur die Tongruben ersöffen, sondern auch das ansonsten trockene 
Strombett des Baches so überschwemmt, dass denselben nahe treten und 
deren Lagerungsverhältnisse näher zu beobachten vollständig unmöglich 
wrar. An der Oberfläche, sowie auch an mancher Halde konnte man soviel 
feststellen, dass der gewonnene Ton in einer Tiefe von 2—3 m, oder gar 
tiefer, von einem Kiesel führenden Sand überlagert wird.

Der Ton ist nach Angaben des obgenannten Ofensetzers hellgelb, 
plastisch, ausgebrannt aber nimmt er eine semmelgelbe Farbe an. Proben 
konnten nicht genommen werden.

Von hier gingen wir zum anderen Fundort, der an der Grenze zwi
schen Zákány und Őrtilos, nächst der Bahnstrecke liegt. Der als feuer
fest bezeichnete Ton — dessen Probe schon vorher in meinen Besitz kam
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— kommt am Grate des vom Drautal steil emporsteigenden Berges na
mens Földvár—Látóhegy vor. Dem Fundort nahe kommen ist des steilen 
Hanges und dichten Jungwaldes wegen nur mit grosser Mühe möglich. 
Im Aufschluss ist folgendes Profil zu beobachten: zuoberst lagert in einer 
Schichte von etwa 2.3 m ein rötlich-gelber, etwas lehmiger Ton. Darunter 
folgt gleich der feuerfest bezeichnete, graue Ton. Diese ziemlich homogen 
scheinende Schichte ist in ungefähr x.i — 1.2 m Mächtigkeit aufgeschlos
sen. Das Fallen ist in der Richtung 120— 1300 mit einem Winkel von io° 
gut messbar.

Obwohl es uns nicht geglückt, trotz längeren Suchen s darin Petre- 
fakten zu finden, unterliegt es keinem Zweifel, dass der Ton der panno- 
nischen Stufe angehört, — wie dies schon die österreichischen geologi
schen Aufnahmen des ganzen Hanges erhärten. Der im Hangenden vor
kommende röte Sand dagegen kann schon zum Pleistozän gerechnet 
werden.

Dieser blassgraue, fettige Ton tritt gegen O — soweit dies in dem 
dichten Gestrüpp, zufolge der schweren Bewegung möglich war fest
zustellen — an der Lehne, etwa 30—40 m weit vom Fundort, wieder zu 
Tage. Auch hier wird er von rötlich-gelbem Sand überlagert, worunter 
aber der in Rede stehende Ton nur mehr eine kaum 2— 3 Spannen breite 
Schichte bildet.

Es ist möglich, dass dieser für feuerfest vermutete Ton auch noch 
an mehreren Punkten des Hanges zu Tage tritt, dies konnte aber, teils 
zufolge des steilen Hanges, teils wegen des dichten Jungwaldes durch 
Begehung nicht festgestellt werden. Nachdem es also unmögch war in 
die Lagerungsverhältnisse, sowie in die unterirdische Ausbreitung weitere 
Einsicht zu schaffen, konnten die Mengenverhältnisse des Tones nicht ein
mal annähernd abgeschätzt werden.

Die Entfernung des Fundortes von der Bahnstation beträgt rund 
2.0 Km, jene der im „Herrschaftlichen Walde“  aufgeschlossenen Vorkom
men dagegen kann 5.0 Km ausmachen.

B. VORKOMMEN DES UNGARISCHEN HOCHLANDES.

Den grössten Teil der als feuerfest bekannten Ton- und Kaolinvor- 
kommen unseres verstümmelten Oberungarns hatte ich schon im Laufe 
der früheren Jahre Gelegenheit zu besuchen und über deren geologische 
Ergebnisse zu berichten. Es blieben von dem Eperjes-Tokajer Gebirgszug 
und dem Mátra-Gebirge bloss x—2 Vorkommen übrig, die würdig schei
nen einer geologischen Untersuchung unterzogen zu werden.
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i. DIE FU N D O RTE DES EPER JES-T O K A  JE R  GEBIRGES.

Die feuerfesten Ton- beziehungsweise Kaolinvorkommen des Eperjes- 
Tokajer Gebirgszuges sind — wie uns das schon aus den Berichten frühe
rer Jahre bekannt ist — an die Rhyolith- und Rhyolithtuffvorkommen 
des Gebirges gebunden. Die derzeit begangenen Fundorte sind folgende:

a) Felsőkéked (Komitat Abauj-Torna).

Auf das Kaolinvorkommen dieser Gemeinde hat der dortige Grund
besitzer Z. H  u s z die Aufmerksamkeit gelenkt. Nordöstlich von der 
Gemeinde tritt in dem an der Trianoner Grenze dahinzichenden Wasserris, 
Rhyolithtuff zu Tage. Ringsherum ist Löss in grösster oberflächlichen 
Ausdehnung ausgebildet, worunter an der rechten Lehne des Wasserrisses 
ein, wahrscheinlich schon der pannonischen Stufe angehöriger Schotter 
zu Tage tritt. Im tieferen Elorizont des Rhyolithtuffs kommt eine 
kaolmmässige, stark zersetzte Tuffart vor, die sich bei näherer Betrach
tung als ein magerer Kaolin erwiesen hat.

Im Aufschluss des Wasserrisses kann folgendes Profil beobachtet 
werden: zu oberst lagert in einer Mächtigkeit von 3— 5 m Löss. Darunter 
folgt Tuffschutt, der eine beinahe 1.0 m mächtige Schichte bildet. Zuletzt 
ist anstehend ein feinkörniger, stellenweise feingeschichteter, dann dichter 
und dem Diatomeenschiefer sehr ähnlicher, schneeweisser, leichter T uff 
vorzufinden.

Nach angabe des Grundbesitzers kommt das Kaolin noch bedeutend 
tiefer vor. Er liess einen 10— 12 m tiefen Schacht abteufen, um den Kaolin 
aufzuschliessen. In diesem Schacht konnte man dieser letzten schneeweissen 
Schichte — die im Profil des Wasserrisses in einer Mächtigkeit von etwa 
1.5—2.0 m erschlossen war — noch weitere 7.0 m, im ganzen also 9.0 m 
tief nachfolgen, bis endlich in dessen Liegendem eine 0.83 m schmale, 
bläuliche Sandschite, darunter aber das Kaolin folgt. Die Mächtigkeit 
des letzteren soll angeblich 2— 3 m betragen. Von dem Schacht wurde 
gegen N W  mit einer kleinen Neigung ein Stollen — wohl nur auf einige 
m — getrieben, der angeblich durchwegs Kaolin verquerte.

Der Schacht war zurzeit meiner Anwesenheit eingestürzt, warum 
auch die Probe nur aus dem an den Tag geförderten Vorrat gesammelt 
werden konnte.

Das Kaolin dieses Vorkommens wurde in der k. ung. Geologischen 
Anstalt durch den Chemiker-Ingenieur G. C s a j á g h y analysiert. Die 
chemische Zusammensetzung ist folgende:
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%
Siű. ...... ______________  ________  70.26
TiO. ......  ......  ... ... _________ 0,08
A I,0 3 ____  ________________  ... ... ... ... 13.46
Fe.Os ..... . ... ... ____ ___—  ... .. 1.35
Ca O  -  ___  .. ___ ___ _____  1.16
MgO ... ... ... ... ............ . ... ... 0.55
ICO ___ ____ _____ _____ _____  ... 4.71
NasO  ___  ______  ________  ... ... ... 1.07
Glühverlust ... ... ..... . ... ... ... ... ... 7,28

99.92

Feuchtigkeit ... ... ... ............................ ... ... 2.09

Rationale Analyse:
u/o

Ton ... -  .........  ........... . ... .................... 27
Feldspat . . .  ... ... ... ... ... .......... ... 58
Q u arz ......... ...  ... - .................... ... . . .  ................  15

Die Feuerfestigkeit ist •—- nachdem diesbezügliche Versuche nicht 
angestellt worden sind — zurzeit noch unbekannt.

Im Anschluss an dieses Vorkommen kann noch bemerkt werden, dass 
ein beinahe vollkommen ähnlicher, kaolinmässiger, stark zersetzter 
Rhyolithtuff auch in Alsókéked im Aufschluss der Landstrasse sichtbar 
ist, wo in diesen Keller gebaut sind. Ob nun in dessen tieferem Niveau 
auch Kaolin vorkommt, diesbezüglich entbehren wir jedweder näheren 
Angabe.

Die Mengenverhältnisse des obigen Kaolinvorkommens konnten 
wegen Mangels an Aufschlüssen nicht einmal annähernd abgeschätzt wer
den. Es ist aber nicht ausgeschlossen, dass — insofern der über dem Tage 
in ziemlich grosser Ausdehnung vorkommende Rhyolith-Tuff kaolin- 
mässig mehr oder minder umgesetzt ist — die Menge eventuell bedeutend 
sein kann.

Die nächste Bahnstation des Vorkommens ist Hidasnémeti, deren 
Entfernung ungefähr 18—20 Km ausmacht.

b) Tolcsva (Komitat Zemplén).

In der Gemarkung dieser Gemeinde ist Kaolin an mehreren Punkten 
aufgeschlossen. Nachdem der kaolinmässig mehr-minder umgesetzte 
Rhyolith-Tuff hier, von dem in grosser oberflächlichen Ausbreitung vor
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handenen Löss überlagert, so häufig ist, war das Vorkommen von Kaolin 
beinahe schon im voraus zu erwarten.

Der eine Fundort liegt nächst der nach Erdőbénye führenden Land
strasse, zwischen den Weinbergen Szöllőhegy und Előhegy, am Ackerfelde 
des G e o r g  M é s z á r  os. Schon im Strassengraben erscheint der weisse, 
umgewandelte Rhyolith-Tuff, der dann kaum einige Schritte weiter 
gegen N  zwecks Gewinnung von Kaolin durch einen mehrere Meter tie
fen Schacht erschlossen wurde. Der Schacht ist in der Nähe des 5.6 'Km 
anzeigenden Strassenpfeilers, an der nördlichen Seite der Landstrasse ab
geteuft. Derzeit ist er aber sorgfältig bedeckt und mit Erde zugescharrt. 
Wie tief und welche Schichten er aufschliesst, konnte wegen dessen Un
zugänglichkeit nicht erforscht werden. In dem hohlwegartigen. Teil der 
Strasse nahe dem Schachte ist dagegen folgendes Profil sichtbar: zuoberst 
lagert Löss, der in seinem oberen Teil humos, in unterem aber wenig tuft- 
grussführend ist. Darunter folgt sofort weisser, kaolinmässig stark zer
setzter Rhyolith-Tuff, der in einer Mächtigkeit von 0.75 in erschlossen 
ist. Der T u ff ist sehr gut geschichtet, worin, das reine Kaolin 3—4 finger
breite Streifen bildet, die gegen NO in der Richtung 45 — 50° mit einem 
Winkel von 5— io c einfallen. Ob nun das Kaolin mit der Tiefe des 
Schachtes in Mächtigkeit zunimmt, oder aber in mehreren Schichten aus
gebildet ist, das kann im besten Fall nur auf Grund der über den Tag 
geförderten grösseren Kaolinmenge vermutet werden. Eben darum konnte 
man sich über die Mengeverhältnisse — trotz der grossen Ausbreitung des 
Rhyolith-Tuffs — kein entsprechendes Bild schaffen.

Ein anderer Fundort des Kaolins ist in dem von vorigen weiter 
gegen N  gelegenen Weinberge des A. B e k é n y i vorzufinden. Hier 
wurde vor einigen Jahren in dem von Löss überlagerten, doch sehr oft 
an den Tag tretenden, umgewandelten Rhyolith-Tuff ein Schurfschacht 
abgeteuft. Seitdem wurde der Schacht teils mit Erde, teils mit Reben
abfällen vollgeschüttet, zufolge dem jetzt kaum mehr etwas vom A u f
schluss zu sehen ist. Soviel kann zweifelsohne festgestellt werden, dass 
die humose Lössdecke hier kaum 0.4 m mächtig ist, worunter in gleicher 
Mächtigkeit Rhyolith-Tuffgrus, nachher aber kaolinmässig stark um
gewandelter Rhyolith-Tuff folgt. Die in einer Mächtigkeit von 0.70 m 
erschlossenen Schichten des letzteren, fallen in der Richtung 220° gegen 
SW mit einem Winkel von 8— ro° ein.

Auch hier ist der Zwischenraum der Schichten mit 2— 3 Finger 
breiten Kaolinstreifen ausgefüllt. Ob nun der letztere in den tieferen 
Horizonten zu mächtigeren Schichten heranwächst und ob er in abbau
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würdiger Menge vorhanden ist, diesbezüglich konnten, zufolge Mangels 
an tieferen Aufschlüssen, nähere Angaben nicht eingeholt werden.

Ein weiterer Fundort ist an dem Henderke genannten Feldteil, in 
der Nähe des Weinberges von M a r i a  L á n y i  vorzufinden. Hier be
ginnt nämlich jener grosse und tiefe Wasserriss, der sich beinahe bis an 
die Gemeinde erstreckt. In diesem Wasserriss — der derzeit schon sehr 
verwachsen — ist der schon gänzlich oder aber zum grössten Teil in 
Kaolin umgestaltete Rhyolith-Tuff an mehreren Punkten aufgeschlossen. 
Dem Aufschluss nahe zu kommen, ist ungemein schwer und es gelang nur 
an i-—2 Stellen. In dem nächst des obgenannten Weinbaues gelegenen 
Aufschlüsse ist folgendes Profil sichtbar: unter der etwa 0.4 m mächtigen, 
humosen Lössdecke, ist anstehend eine kaolinmässig zersetzte Art des 
Rhyolith-Tuffs aufgeschlossen, deren Mächtigkeit kaum grösser ist, als 
die des vorigen. Im unteren Teil wird die Schichte stets mehr kaolin
haltig, bis endlich reiner Kaolin zum Vorschein tritt, der in handteller-, 
dann in spannenbreiten Schichten mit dem kaolinmässig zersetzten 
Rhyolith-Tuff mehrmal wechsellagert. Obwohl die Mächtigkeit, zufolge 
des Bergsturzes, nur bis etwa 0.6—0.7 m zu verfolgen war, weisen seine 
dünnen Schichten sehr gut messbares Fallen in der Richtung 330°, mit 
einem Winkel von 2on.

Wenn man sich in diesem Wasserriss tiefer niederlässt, steigt die 
Mächtigkeit des beinahe ganz zu Kaolin umgewandelten Rhyolith-Tuffs 
allmählich und übertrifft stellenweise auch die 3.0 m.

Die Qualität des Kaolins, beziehungsweise des in Kaolin umgesetzten 
Rhyolith-Tuffs ist in diesem Wasserriss sehr verschieden. So finden wir, 
dass das Gestein im Aufschluss nächst des Kellcrhauses genannten Wein
baues, zufolge atmosphärischer Wirkungen ganz locker und mürbe ist. 
An einem anderen Ort des Wasserrisses dagegen ist es dicht und hart.

Nach Angabe der hiesigen Arbeiter wurde vor Jahren eben aus 
diesem Wasserriss der Kaolin wagenweise an eine keramische Fabrik ver
frachtet. Der Abbauort ist gegenwärtig nicht mehr vorzufinden, weil 
er ausser dem Bergsturz auch noch mit dichtem Gestrüpp bewachsen ist.

Bezüglich der Mengenverhältnisse dieses Vorkommens kann be
merkt werden, dass dieselben wegen der unausreichenden Zahl der Auf
schlüsse und der schweren Zugänglichkeit, hauptsächlich aber wegen des 
dichten, jede ITeranrückung hindernden Gestrüpps, nicht einmal an
nähernd abgeschätzt werden konnten.

Ein vierter Fundort des Tolcsvaer Kaolinvorkommens ist noch in 
dem etwa 200 m weiter nördlich gelegenen Weinberge des E d m u n d  
P e t r ö c z y  vorzufinden. Genannter Eigentümer hat scheinbar auf

78
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Grund des soeben besprochenen Vorkommens, in seinem Weinberg einen 
Schurfschacht abteufen lassen um das Kaolin zu erschliessen. Das Wagnis 
hatte guten Erfolg, insofern aus dem Schacht ein schönes Kaolin 
gefördert worden ist. Der Schacht ist derzeit eingestürzt, weswegen man 
weder in dessen Tiefe, noch in dessen Aufschlussverhältnisse nähere Ein
sicht nehmen konnte. Laut den Angaben der hiesigen Arbeiter soll die 
Tiefe nur etwas über 3.0 m betragen, dagegen scheint die grosse Aus
dehnung der Halde, mehr als das Doppelte zu bezeugen.

An der Wand des Schachtes ist noch etwas vom Profil zu sehen, 
dies beschränkt sich aber nur auf die etwa 0.4 m mächtige, humose Löss- 
Schichte und den darunter gelagerten, kaolinmässig umgewandelten 
Rhyolith-Tuff. Letzterem kann man wegen des Bruches nur bis 1.0 m 
nacbfolgen. Das an der Halde in ziemlich grosser Menge vorhandene 
Kaolin gewährt den Schluss, dass es wohl in schmalen, aber wahrschein
lich mehrmal wechsellagernden Schichten vorkommt. Zugleich kann 
betont werden, dass an diesem Ort sowohl an der Oberfläche, als auch 
in dem an den Tag geförderten Kaolin viel Quarzit vorzufinden ist. Es 
ist wahrscheinlich, dass wie in Mád, auch hier die Stücke seiner zer
brochenen Schichte das Hangende des Kaolins bilden.

In Anschluss an die in grossen Zügen geschilderten Kaolinvorkommen 
von Tolcsva kann hervorgehoben werden, dass der eine Teil schon 
K  a 1 e c s i n s z k y,1 ja sogar M a t y a s o v s z k y 2 schon bekannt 
war. Nach den Aufzeichnungen des letzteren, kommt im oberen Teil des 
Ciröka genannten Tales ein als grünlich-weisser „Trachyt-Tuff“  ange
sprochener, kaolinmässig umgesetzter Rhyolith-Tuff vor, der ausge
brannt graulich-, dann gelblich-weiss ist. Das Vorkommen wurde von der 
Gemeinde an die Z s o l n a  y-sche Fabrik verpachtet und dessen Material 
nach Pécs geliefert. Eine von demselben Fundort stammende, im luft
trockenen Zustande weisse, gelbgefleckte Probe wurde auch von K a l e -  
c s i n s z k y untersucht, der dabei den I. Grad der Feuerfestigkeit fest
stellte. Diesen Fundort wussten mir die hiesigen Arbeiter nicht zu zeigen.

In der zitierten Arbeit A. K a l e c s i n s z k y ’s finden wir ferner 
die pyrometrischen Untersuchungen einer entlang der nach Erdőbénye 
führenden Landstrasse, in der Umgebung des Serédi szőlő genannten 
Weinberges gesammelten Probe, dann die einer anderen, deren Fundort 
in dem Feldteil namens Serédi dűlő liegt. Nach diesen Angaben ist die 
Feuerfestigkeit beider Proben von erster Güte, doch mit dem Unter-

1 A. R  a 1 e c s i n s z k y : 1. c. 1906, pag. 209— 210.
ä M a t y a s o v s z k y  — P e t r i k :  1, c. pag 56.
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schiede, dass die erste ausgebrannt grau-weiss, die zweite aber weiss bleibt. 
Dieses Vorkommen dürfte dem in obigem an erster Stelle besprochenen 
Fundort entsprechen.

K a l e c s i n s z k y  hat ausser den soeben aufgezählten Proben, auch 
den an Bergteil Henderke vorkommenden, im lufttrockenen Zustande 
weissen, mürben Ton untersucht, dessen Feuerfestigkeit er mit dem I-ten 
Grad bezeichnete. Ausgebrannt bei etwa 1200° C wird er hellgrau und 
glänzend, bei 1500° C aber schmilzt er zu einem grauen Email. Dieses 
Material scheint völlig mit jenem zu übereinstimmen, das wir schon aus 
dem Wasserriss nächst Henderke kennen gelernt haben.

Auf die Entfernung der bisher erörterten Kaolinvorkommen von 
Tolcsva übergegangen, kann bemerkt werden, dass der erste Fundort 
2 km, der zweite 2.5 km, der dritte 1.5 km und endlich der vierte 2 km 
weit von der Gemeinde liegt. Die nächste Bahnstation ist Olaszliszka, 
deren Entfernung von Tolcsva rund 3 km ausmacht.

c) Erdőhorváti (Komitat Zemplén).

Aus der Umgebung dieser Gemeinde führt K a l e c s i n s z k y 1 einen 
durch seine hohe Feuerfestigkeit ausgezeichneten lithoiden Rhyolith vom 
Paca-Berg an. Obwohl wir in Begleitung des dortigen Schullehrers L. 
C z i r á k y  den Kleinen und Grossen Paca-Berg und den dazwischen 
liegenden Wasserriss begangen haben, gelang es uns nicht den Fundort 
aufzufinden. Anstatt dessen konnten wir alleorts, wo mein genannter 
Führer das Vorkommen von kaolinmässig zersetztem Tufi, oder feuer
festem Ton vermutete, — nur grobkörnigen frischen Ryolith-Tuff kon
statieren.

d) Mád (Komitat Zemplén).

Ausser den aus dieser Gemeinde bisher schon bekannten Kaolinvor
kommen, hat J . B a r n a  unlängst in dem von der Gemeinde weiter gegen 
O gelegenen Bomboly genannten Feldtteil ein neues erschlossen. Der A u f
schluss liegt an der mit 264.4 m Höhenkote bezeichnten Anhöhe, die von 
der 355.8 m hohen Bergspitze, namens Kővágóhegy, gegen NW  etwa 
0.7-5 m entfernt ist, und zwar beinahe in der Mitte der mit den Höhen
koten 289 und 264.4 bezeichnten Kuppen. Flier ist Rhyolith-Tuff an
stehend, dessen verschieden grosse Ausbisse nehmen die ganze Berg- . « 
spitze ein.

1 A.  K a l e c s i n s z k y :  1. c. 1906, pag. 82. — 1. c. 1894, pag. (10), 21 1 .

7S‘
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Der Aufschluss wurde nach Abteufen mehrerer Schurfschächte an dem 
SÜ-Jichen Hange angelegt, um ein womöglich hohes Profil zu erreichen. 
Dieser Aufschluss besteht aus einem, etwa 15 — 17 m hohen, 30 m langen 
und ebenso breiten Tagbau, in dem der stellenweise ganz, stellenweise 
nur zum Teil zu Kaolin umgesetzte schneeweisse Rhyolith-Tuff treppen
förmig abgebaut wird. Das gewonnene Material ist zumeist ein kaolin- 
mässig stark zersetzter lockerer Rhyolith-Tuff, der so, wie in Ond, auch 
hier feinkörnige, dichte Struktur und schneeweisse Farbe zu eigen hat. 
Mehr untergeordnet kommt das ganz erdige, gleichwohl schneeweisse 
Kaolin vor. Letzteres ist besonders im NW-liehen Teile des Tagbaues vor
zufinden, wo es bis an die Sohle, ja sogar noch tiefer zu verfolgen ist.

Dem Kaolin wurde oberhalb der Sohle mit einem kurzen Schürf
stollen nachgeforscht, der durchwegs Kaolin erschlossen hat. Unterhalb 
der Sohle — wie das später eingehend beschrieben sein wird — gelang 
es, selbes mit einem von tiefere Stelle des Hanges getriebenen Stollen zu 
erreichen.

Wenn wir nun das Profil dieses Tagbaues näher betrachten, werden 
wir cs ziemlich abwechslungsreich finden,-insofern unter der kaum 50 cm 
mächtigen humosen Krume zuerst 1.5 m mächtiger Rhyolithtuff-Schutt 
lagert. Nachher folgt Rhyolith-Tuff, dessen Mächtigkeit 2 m beträgt. 
Zuletzt ist ein schöner schneeweisser, kaolinmässig stark zerzetzter Rhyolith- 
T u ff vorzufinden, der ohne bedeutender Veränderung bis an die Sohle des 
Tagbaues anhält. Ungefähr in der Mitte der gegen N  gerichteten Wand 
des Tagbaues ist in dem kaolinmässig zersetzten Rhyolith-Tuff ein cc. 
0 .7 — 0.8 m breiter aufrechter, dunkelbrauner Limonitgang aufgeschlossen. 
Die am O- und W-Rand allmählich bleichere Farbe dringt an beiden 
Seiten beinahe 2—2 m weit in das ansonsten schneeweisse Gestein.

In der Nähe der W-lichen Ecke des Tagaufschlusses ist schneeweisses 
Kaolin anstehend, dessen Dimensionen gegen die Sohle stets wachsen. Dem 
auf den W-Rand des Aufschlusses dahinziehenden Kaolin wurde im 
westlichen Teil des Tagbaues, mittels eines gegen N  getriebenen 5—6 m 
langen Schürfstollen nachgeforscht. Vorläufig wurde nur soviel fest
gestellt, dass der Stollen in seiner ganzen Länge Kaolin verquert.

Der unter die Sohle des Tagbaues dahinziehende Teil des Kaolins, 
wurde mittels eines am SO Hang etwas tiefer angelegten — und mit I 
bezeichnetem — Stollen erschlossen. Dieser beginnt zuerst mit einem in 
den Hang 30 m tief dringenden Einschnitt, worin vom Anfang bis zu 
3.7 m schuttführender Ton aufgeschlossen ist. Ah dieser Stelle lagert 
darunter Rhyolith-Tuff, der im Endpunkt schon 3 m hoch über die Sohle 
steigt. Im 24-ten m — vor dem Endpunkte — sind im W die Überreste
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eines Stolens sichtbar, die schon schneeweissen, im grossen Teil zu Kaolin 
umgesetzten Rhyolith-Tuff auisch Hessen. Der eigentliche Stollen beginnt 
erst im Endpunkt: in der Richtung gegen 270 30’ ist er in einer Länge 
von 8.4 m mit einer Neigung von 130 20’ getrieben. Anfangs ist das 
Stollenmundloch in rötlichen Rhyolith getrieben, welch letzterer 3.7 m 
anhält. An dieser Stelle ist er nur mehr an der First sichtbar, darunter 
lagert in der Stollenulm ein schon ganz zu erdigem Kaolin umgewandelter 
Rhyolith-Tuff. Das Liegende dieses letzteren ist wieder ein rosenroter 
Rhyolith. Der zu erdigem Kaolin zersetzte Rhyolith-Tuff hält nur bis 
■6.8 m an, hier ist er nur mehr an der First vorhanden, indem von der 
First bis an die Stollensohle nur Rhyolith aufgeschlossen ist.

Bei 22.8 m biegt die Richtung des Stollens etwas gegen N um, und 
reicht zuerst mit einem Steigen von + 3 0, bis 14.4 m, dann aber mit einem 
weiteren Steigen von + 190, bis 10.7 m. Im ersten Abschnitt ist in einer 
Länge von 3.10 m noch rosenroter Rhyolith aufgeschlossen, im zweiten 
Abschnitt aber ist bis zum Ende des Stollens ein schönes, weiches Kaolin 
erschlossen. Die Streckenlänge ist demnach — abgerechnet den zum 
Stollen führenden Einschnitt —  33.5 m, im Endpunkt ist das Tagstück 
des Stollens im offenen Abbau, in dessen Nähe das Kaolin schön blass 
rosenrot ist.

Übergehend auf den O-Teil des Tagbaues, werden wir konstatieren, 
dass darin ein, dem aus Ond bekannten ähnlicher, kaolinmässig zersetzter, 
schneeweisser Rhyolith-Tuff gewonnen wird. Letzterer ist stellenweise so 
locker und mürbe, dass er zwischen den Fingern leicht zerreibbar ist. Im 
Anschluss an diesen kann hervorgehoben werden, dass aus dem kaolin
mässig zersetzten Rhyolith-Tuff während des Abbaues stellenweise miss-, 
oder eigrosse Kugeln, Sphärolithe herausgerollt sind. Entzweigeschnitten, 
weisen sie keinen strahligen Bau auf. In ihrem von Löchern durchsetzten 
Material sind makroskopisch Bimsstein und Quarz, mikroskopisch aber 
in einer isotropen Grundmasse nur Quarz zu erkennen.

Von dem offenen Abbau etwa 50 m weiter gegen NO, wurde ein 
Schacht angelegt. Von dem ungefähr 14— 16 m tief gelegenen Schacht
sumpf wurde gegen NO ein 16 m langer, gegen SO ein 17 m und endlich 
gegen NW ein 32 m langer Stollen getrieben.

Die zwei ersten Stollen verqueren Rhyolith, der dritte ist dagegen 
in einen schneeweissen, kaolinmässig stark zersetzten Rhyolith-Tuff 
getrieben.

Bezüglich der Lagerungsverhältnisse dieser unterirdischen Auf
schlussarbeiten konnten ausser den oben angeführten, wörtlich erteilten
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Berichten nähere Angaben nicht eingeholt werden, da die Aufschlüsse 
zufolge der Regengüsse unzugänglich geworden sind.

Zuletzt kann noch bemerkt werden, dass ausser obigem Schacht am 
Osthange des Berges auch noch zwei Schurfschächte angelegt waren. 
Beide liegen von dem offenen Abbau in SW-licher Richtung, und zwar 
der nähere — mit II bezeichnete — in einer Entfernung von 52.4 m, der 
mit III bezeichnete weiter liegende aber vom II-ten in einer Entfernung 
von 44.10 m.

Der mit II bezeichnete Schurfschacht ist beinahe 8 m tief; darin ist 
bis 1.3 m Rhyolith-Schutt, dann in einer Mächtigkeit von 3 m Rhyolith- 
T uff und zuletzt in einer Mächtigkeit von 4.3 m kaolinmässig zersetzter 
Rhyolith-Tuff erschlossen. Der Rhyolith-Tuff fällt gegen S mit 30° ein.

Der mit III  bezeichnete Schurfschacht ist 5 m tief. Darin ist bis 
2.4 m schuttführender Ton, nachher bis ans Ende, d. h. in einer Mächtig
keit von 3.4 m, ausgelaugter, schneeweisser Rhyolith-Tuff aufgeschlossen.

In Anschluss an diesen Fundort soll noch erwähnt werden, dass das 
hier gewonnene Material in viererlei Qualität, mit entsprechenden Namen 
versehen dem Handel übergegeben wird, undzwar:

a) erstklassiges weiches Kaolin,
b) erstklassiges harter, kaolinmässig zersetzter Rhyolith-Tuff,
c) zweitklassiges weiches Kaolin,
d) zweitklassiges harter, kaolinmässig zersetzter Rhyolith-Tuff.
Die harten Abarten werden in der keramischen Industrie falsch als

Liparit angesprochen.
In die Gruppe des zweitklassigen weichen Kaolins wird gereicht: das 

am Ende des I-ten Stollens gewonnene, rosenrote Kaolin; in die Gruppe 
des zweitklassigen harten, kaolinisierten Rhyolith-Tuff wird gereiht: 
dessen gelbe, etwas verunreinigte Abart.

Bezüglich der Mengenverhältnisse des hier gewonnenen Materials, 
können dem Abschätzen folgende Angaben zu Grunde gelegt werden: die 
30 m- ausmachende Länge des Tagbaues, wozu noch die 50 m weite Ent
fernung des II-ten Schurfschachtes zugerechnet werden kann, in dem der 
kaolinmässig völlig umgewandelte Rhyolith-Tuff noch erschlossen ist. 
Demnach kann die Gesamtlänge mit 80 m in Rechnung gezogen werden. 
Die Breite dagegen kann angesichts dessen, dass das gewonnene Material 
auch in dem, vom Tagbau 40 m weit gelegenen Schurfschacht erschlossen 
ist — mit 40 m angenommen werden. Die Höhe des Aufschlusses beträgt 
15 m. Demnach ist die Gesamtmenge auf:

80X40X15=48,000 m3 zu setzen.
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Die Entfernung des Fundortes von der hiesigen Bahnstation macht 
3— 3.5 km aus.

Im Anschlüsse an das vorher Erörterte, möchte ich hier noch nach
träglich bemerken, dass mir seit dem Erscheinen meiner Arbeit über 
Kaolin,1 erst jetzt jener Teil der ausländischen Literatur zugänglich 
wurde, der die Ergebnisse der Untersuchungen des Kaolinvorkommens /on 
Sárospatak behandelt. Nach diesen wurde es röntgenologisch durch die 
Berliner Chemiker: E d . M a e g d e f  r a u  und LT. H o f m a n n,2 3 ferner 
durch U. H o f  m a n n  und K. E n d e 11 ' festgestellt, dass im kolloiden 
Teil des Kaolins von Sárospatak die Tonsubstanz ein glimmerartiges 
Mineral bildet. Die chemischen Untersuchungen aber haben es bewiesen, 
dass dessen Zusammensetzung dem Muskovit zunächst liegend ist. An
sonsten bildet es eine plastische Masse, die technisch als „Kaolin1' ver
arbeitet wird.

Prof. J a c q u e s  L a p p a r e n t  behauptet dagegen zufolge seiner 
Untersuchungen, die er an dem von der kgl. ung. Geologischen Anstalt 
ihm zugestellten Sárospataker Material durchgeführt hat, dass das 
Kaolin von Sárospatak aus einem Gemenge von Quarz, Kalifeldspat und 
Kaolinit besteht,4 und bewundert die Bestimmung der genannten Autorea, 
laut der dieses Kaolin ein glimmerartiges Mineral wäre.

2. DIE FUNDORTE DES M ÁTRA-GEBIRGES.

Obwohl im geologischen Aufbau des Mátra-Gebirges eruptive 
Gebilde: Andesite, Rhyolithe und deren Tuffe in bedeutendem Masse 
vertreten sind, sind deren chemische Umwandlungen solcher Natur, die 
Kaolin, oder irgendweich andere, für keramische Zwecke geeignete Pro
dukte erzeugt hätten, scheinbar ziemlich selten. Die in der Umgebung von 
Recsk und Mátraderecske aufgeschlossenen Kaolmvorkommen sind u.ts

1 L i f f a  A.: Die geologischen Verhältnisse einiger Ungarländischer Vorkomm
nisse von Kaolin u. feuerfestem Ton. (Jahresber. der k. ung. Geolog. Anstalt 
r933—35-)

2 E d . M a e g d e f  r a u  u. U. H o f  m a n n :  Glimmerartige Mineralien als Ton
substanzen. (Zeitschr. für Kristallographie. Bd. 98, Leipzig 1938, pag. 31 — 59.)

3 U. H o f  m a n n  u. K.  E n  d e l i :  Glimmerartiges Tonmineral von Sárospatak. 
(Beiheft No. 35, 1939 der Zeitschr. des Vereines Deutscher Chemiker.)

4 J . L a p p a r e n t :  Briefliche Mitteilung. — Z. 655/1938.
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schon aus dem vorjährigen Bericht bekannt. Derzeit wurden nur die nach
folgenden, als feuerfest bezeichneten Tonvorkommen einer näheren Unter
suchung unterzogen.

a) Pásztó (Komitat Heves).

In der Gemarkung dieser Gemeinde soll angeblich als feuerfest 
bekannter Ton in dem Wasser riss des Berges Tepke Vorkommen. Den 
angegebenen Fundort in Begleitung des hiesigen Notars, namens L. 
F e k e t e  begehend, konnten wir nirgends feuerfesten Ton entdecken.

Was uns als solcher gezeigt worden ist, das war ein mit sarmatischen 
Kalkbrocken, dann mit Fragmenten von Petrefakten, nämlich von Ce- 
rithium pictum und rubiginosum gemengter, ganz mürber, sandiger Ton, 
von sehr kalkreichem Anschein. Dieser wurde unmittelbar vom Löss 
überlagert, worunter das Ausgehende des Vorigen an manchen Punkten 
zu beobachten war.

b) Szurdokpüspöki (Komitat Heves).

In der Gemarkung dieser benachbart gelegenen Gemeinde wurde 
uns der Fundort des feuerfesten Tonvorkommens in dem, von der 
Gemeinde O-lich angelegten Steinbruch gezeigt. In diesem Steinbruch 
aber ist Diatomaceenschiefer aufgeschlossen, der bereits seit einem hal
ben Jahrhundert in Betrieb steht.

Bei näherer Untersuchung dieses beinahe 20 m hohen Aufschlusses, 
ist vor allem ersichtlich, dass er ringsum von Andesitergüssen umgeben 
und von einer zwischen 0.5— 5.0 m wechselnden humusführenden Löss- 
Schichte überlagert ist. Unter der Lössdecke folgt eine stark gefaltete, 
dann zerbrochene Schieferschichte, die mit ihrem Hangenden den 1-ten 
Horizont bildet. Das Material dieser — etwa 5 m mächtigen Schichte ist 
weiss, seine Struktur feinkörnig. Darunter folgen zwei Schichten des 
II-ten Horizontes: die obere ist gemäss der vorigen weniger gefaltet, mas
sig gewellt. Die Struktur ihres erdigen Materials gewährt schon gröbere 
Körner zu erkennen; die Farbe ist in grubenfeuchtem Zustande etwas 
gelb, lufttrocken aber weiss. Die Mächtigkeit beträgt j m. Das Liegende 
dieser Schichte bildet eine 15 —20 cm mächtige, schwarze Feuerstein
schichte, die unter der bisherigen Schichtenreihe entlang des ganzen, etwa 
xoo m langen Aufschlusses zu verfolgen ist. (Siehe Profil im ungarischen 
Text.)

Die untere Schichte des II-ten Horizontes ist kaum etwas gefaltet, 
ihre diatomaceenführende Erde is grobkörnig und etwas tonig beschaffen.
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Sie wird in grösseren Stücken gewonnen. Die Mächtigkeit dieser Schichte 
beträgt 3 m. Das Liegende bildet, wie vorher, auch hier eine schwarze 
Feuersteinschichte, die sich entlang des ganzen Aufschlusses hindurchzieht.

Der darunter folgende 111-te Horizont beginnt mit einer beinahe 
2 m mächtigen, stark verkieseiten, weissen, harten Schichte, worunter 
dann schön und ruhig geordnet, der feinkörnige, etwas tonige Kiesel- 
schiefer lagert, — in einer Mächtigkeit von 7— 8 m. In Bezug auf letzteren 
kann noch bemerkt werden, dass dessen Liegendes ein ungefähr spannen
breiter, brauner, dann schwarzer — dem Anschein nach, bituminöser — 
Diatomeenschiefer bildet, der ansonsten von erster Güte ist.

Der nun folgende IV-te Horizont ist schon die Sohle des Stein
bruches. Ungefähr 0.5—0.6 m hoch oberhalb der letzteren kann das 
Fallen des ganzen darüber gelagerten Schichtenkomplexes sehr gut 
gemessen werden; der Winkel desselben wechselt gegen SO in der Rich
tung 130°, von 10— 14 0. Gleichzeitig möcht ich nur noch bemerken, dass 
das abgebaute Material bevor es zur Fracht hergestellt wäre, zuerst auf 
dem umfangreichen Hof des Steinbruches getrocknet wird.

Dieses schon längst bekannte Vorkommen des Diatomeenschiefers 
hat A. K a l e c s i n s z k y  pyrometrisch untersucht1 und ihm den I-ten 
Feuerfestigkeitsgrad erteilt. Demgegenüber ist es erwähnungswert, dass 
laut der Versuche des betriebleitenden Ingenieurs, der Schiefer für feuer
unbeständig befunden worden ist.

Das Material dieses Vorkommens hat A. K a l e c s i n s z k y 2 che
misch untersucht. Demnach ist dessen Zusammensetzung:

“ /0
SiO» ... ............. ......  .....
A12Ös ... ................................. . . .............. ....
FesO a...  .... -...........-......
CaO ... ................. ...... .
M g O ... ........ .............. ... ...
M n O ....... ..... ... ...... ......
Hygroskopisches Wasser ....... ......
Gebundenes Wasser und organische Substanzen

70-97
10-22
1-86
1-08
0'92
0‘27~
5-63
8-68

Alkalien Spuren

99-63

1 A. K a l e c s i n s z k y :  1. c. 1906, pag. 202.
2 A. K a l e c s i n s z k y :  Mitteilungen aus dem chemischen Laboratorium der 

kön. ung. geologischen A nstaÜ- (Jahresbericht der kgl. ung. Geologischen Anstalt für 
1892. Budapest, 1894, pag. 199.)



1244 LIFFA

Um die Mengenverhältnisse zu beurteilen, muss hervorgehoben 
werden, dass sich das Gebiet des Vorkommens auf 18— 20 Joch erstreckt, 
was bei der 100 m ausmachenden Länge und 20 m betragenden Höhe des 
jetzigen Aufschlusses einer Menge von etwa V2 Million ms entsprechen 
dürfte.

Das gewonnene Material wird von dem ziemlich weit entlegenen 
Abbauort mittels einer direkt zu diesem Zwecke errichteten Werkbahn 
in die nächst der Bahnstation erbauten Fabrik gefördert.

An Ort und Stelle wurde mir berichtet, dass ähnliche Kieselgur
vorkommen auch noch an anderen Punkten der nächsten Umgebung vor
zufinden sind, nämlich in der Gemarkung der Gemeinde Hasznos, ferner 
in den Gemeinden Ecseg und Kozárd. Die Untersuchung dieser Fundorte 
musste jedoch, teils wegen Zeitmangel, teils wegen dem ständig anhalten
den Regenwetter unterbleiben.



JELENTÉS A M. KIR. FÖLDTANI INTÉZET IGAZGATÓSÁGÁNAK 
RENDELETE ÉRTELMÉBEN SIMA, ERDŐBÉNYE ÉS SZEGILONG 
KÖZÖTT AZ 1937. ÉVBEN VÉGZETT KAOLIN KUTATÁSRÓL.

írta: F ö l d v á r i  A l a d á r  dr.

Az utasításban felsorolt valamennyi területet bejártam és mindegyik
ről mintákat is gyűjtöttem, azonban az idő rövidsége miatt csak a simái 
előfordulásokat tudtam aknákkal feltárni, összesen 17 mesterséges fel
tárást készíttettem (13 aknát és 4 bevágást). Mielőtt a jelentésem tulajdon
képpeni részére térnék, különös köszönetemet kell kifejeznem L i f f a  
A u r é l  m. kir. földtani intézeti ny. igazgató úrnak azért a szívélyes, 
minden részletre kiterjedő útbaigazításért, mellyel nagymértékben elősegí
tette munkámat; továbbá R o z l o z s n i k  P á l  m. kir. földtani intézeti 
h. igazgató úrnak, ki helyszíni látogatásával tisztelt meg és tanácsaival 
támogatott.

W e i n  G y ö r g y  dr.  kartársam, akit a m. kir. Földtani Intézet 
igazgatósága hozzám segítségül beosztott, az aknázásokat és azok bemé
rését végezte. Két térképvázlatát mellékelten közlöm.

A felvett terület túlnyomóan kitörésbeli kőzetekből áll. A legidősebb 
képződmény Erdőbénye déli végén, az andezit kőbányával szemben lévő 
Barnamáj-hegyen található homokos agyag. Ez az agyag piroxénandezit- 
tel érintkezik és az andezitnél idősebb, mivel az érintkezési felületen 
néhány cm vastagságban kontaktushatás, pörkölés figyelhető meg. Az 
agyagban szarmatakori Cardiumok találhatók. Az agyag felett az idő
rendben következő képződmény, durva horzsakőtartalmú, laza, réteg- 
zetlen riolittufa fekszik. Ilyen laza horzsaköves riolittufa található a 
Mondoha-hegy déli oldalán is, ahol 10— 12 méter mély barrancoszerű 
vízmosások tárják fel keresztrétegzésű padjait. A ravaszmájhegyi riolit
tufa fejtőben a puhább tufában egy kemény kovasavval átitatott függő
leges riolittufa telér van, melynek csapása 10— 190°.
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A riolittufa kovasavval átitatott kvarcittá vallott módosulata Erdő- 
bénye fürdő mellett nagyobb tömegben található. Ez a kvarcittá alakult 
riolittufa nagyobb lakkoiit köpenyén keletkezett.

• A simái medencében a riolittufa rétegei között kvarcitok, diatomá- 
ceás palák, kaolin és bentonitszerű agyagok .találhatók. Ezek közt helyen
ként a régóta ismert szarmatakori növénylenyomatokat tartalmazó réte
gek is meg vannak.

Ezek a kvarcitok, kaolin és agyagfélék riolittufákból keletkeztek a 
simái medencében rendkívül erősen jelentkező posztvulkános hatásokra. 
A  posztvulkáni jelenségek utolsó nyoma a simái medence északnyugati 
peremén az andezit határhoz közel riolittufában mélyített aknákban ész
lelhető CO2 szivárgás.

A riolittufák lerakodását követték az andezit erupciók. Kétféle ande
zitet különítettem el a bejárt területen. Az idősebbik amfibolos piroxén 
andezit, mely csupán a Mondoha-hegy 497 m-es csúcsának délnyugati 
lejtőjén található. Ugyanitt a kőzet agglomerátuma is kimutatható, mely
nek repedéseiben hyalitopál erek találhatók.

Az összes többi andezitet piroxén andezit név alatt foglaltam össze.

Részletesebb kőzettani vizsgálat alapján bizonyára több típus külön
böztethető meg a piroxén andezitek között, azonban földtani szempont
ból mindenesetre egységes csoportot alkotnak.

Kémiai és ennélfogva ásványtani összetételük, szinük elég változatos. 
Közös vonásuk, hogy mindben együtt található a hipersztén és az augit, 
azonban e két ásvány közti arány minden előfordulásban más. E kőzet
csoport legbázisosabb tagja az erdőbényei Szokolya 610 m csúcsának 
kőzete, melynek leírásával L i f f a  A u r é l  dr. műegyetemi rk. tanár úr 
foglalkozik.

A piroxén andezitek csoportjába foglaltam bele azokat a vörösbarna 
színű kőzeteket is, melyek végleges hovatartozását csak részletes vegyi és 
kőzettani vizsgálat döntheti el. Makroszkóposán csak földpátlécek figyel
hetők meg, színes elegyrészek szabad szemmel jóformán egyáltalán nem 
láthatók. Mikroszkóp alatt rendesen erősen üveges alapanyagúak, szöve
tük a piroxén andezitek szövetétől eltérő, inkább a riolitokhoz hasonló, 
a szines elegyrészek közül piroxén található bennük. Ilyen kőzetek az 
erdőbényei Mulató-hegy tetején, a Barnamáj-hegy tetején, az erdőbénye- 
fürdői Halásztető 369 m csúcsától délre lévő völgyben és a Várhegy 
vonulatában találhatók, továbbá a szegi Poklos-hegy csúcsától délre. 
Ugyancsak hasonló kőzet van a Nagy-Ösztövéren is.
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Mivel az előfordulások túlnyomó részén ezek a kőzetek szoros érint
kezésben vannak a piroxénandezitekkel, továbbá a mikroszkóppal fel
ismerhető színes elegyrészük augit, pontosabb vizsgálatok hiányában a 
piroxénandezitek színes elegyrészben szegényebb fajtájának tekintem őket.

A piroxénandezitek zöldkövesedett pirittartalmú változata az Erdő- 
bénye-abaujszántói út nagy kőhídja mellett riolittufában lakkolit for
májában jelenik meg.

Általában véve az andezitek fellépési formája a Hegyaija területén 
gyakran kimutathatóan a lakkolit forma (ilyen pl. a tokaji Nagy-hegy 
kvarctartalmú andezitje is).

A piroxénandezitek agglomerátuma kisebb területen található, sok
szor nagyon nehéz eldönteni, hogy lávával vagy agglomerátummal van-e 
dolgunk.

A piroxénandeziteknél fiatalabbnak látszik morfológiai helyzeténél 
fogva a Mondoha-hegy riolit kőzete. Ezen a riolit vulkánon még hatá
rozottan észrevehető, hogy a kulminációs pont tájékáról lávaárakat 
bocsátott a riolittufa és andezit előtérre. Különösen jól észlelhető a Fel- 
hegy-csúcstól délnyugat felé lejtő lávaár, mely mintegy 500 m t. sz. f. 
magasságból 220 m t. f. sz. magasságig ereszkedik le. Perlit előfordulás a 
Mondoha Hidegoldal felé eső lejtőjén, továbbá a Nagy-Meszes és Szár
hegy közti gerincen van.

Legfiatalabb kőzet az a hatalmas hidrokvarcit takaró, mely Simától 
délkeletre található. A  Csonkáson növényi szárak lenyomatát lehet a 
hidrokvarcitban találni, e leletek alapján kovasavtartalmú vizű tavak 
lerakódásaként foghatók fel a hidrokvarcitok és már valószínűleg a 
pliocén-korszakban keletkeztek.

Ezeket a hidrokvarcitokat meg kell különböztetni a riolittufákból 
keletkezett kvarcitokcól, melyek a mélységben keletkeztek a lakkolitok 
szegélyén.

Figyelmet érdemelnek a posztvulkános jelenségeknek azok a nyomai, 
melyek a simái medence északnyugati peremén Aranyosfürdő és Sima 
közt a Fekete-hegy, Kőkorsó-hegy piroxénandezitjének szélén észlelhetők. 
A piroxénandezit repedéseiben számtalan opállal és kvarccal kitöltött 
telér, a simái vízvezeték forrása táján elbontott, opálosodott kloritosodott 
andezit, Sima faluban mélyített aknákban opállal átitatott és kloritoso
dott andezit mutatják a posztvulkános hatásokat.

Kétségtelen, hogy a simái medence a harmadkor végén poszt
vulkános kovasavas hőforrás működésének és CO2 feltöréseinek helye 
volt. Ezek hatására képződtek a megfelelő összetételű lyukacsos riolit- 
tufából a kaolin- és bentonitszerű agyagelőfordulások.
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(Megjegyzem, hogy az újabb vegyi és röntgenspektrográf iái vizs
gálatok szerint a Hegyaljáról régebben leírt kaolin előfordulásoknak leg
alább is egy része muszkovitagyagnak bizonyult.)

AZ ELŐFORDULÁSOK ISM ERTETÉSE.

/. Sima. A falu területén fekvő kaolin-medence.

Ez a kaolinelőfordulás andezit közelében riolittufáhan van a 
templom és a tanítói ház között. Felszínre seholsem bukkanik, csak a 
faluban ásott kutak és a most telepített aknák segítségével tudtam az elő
fordulás körülményeit tisztázni. A kaolinos rétegcsoport fedője itt egy 
homokszerű andezit málladék (andezit dara). Alatta riolittufa és hidro- 
kvarcit rétegekkel váltakozó fehér és halvány rózsaszínű agyag (kaolin?) 
következik. Bányanedves állapotban jól látható a régi tufa szövete, 
amelyből ez az agyag keletkezett. A telep közvetlen fekvőjét nem tudtam 
az aknákkal elérni, a geológiai viszonyok alapján azonban a fekvő nem 
lehet más, mint a környező andezit.

A fehér agyag (kaolin?) vastagsága (a közbetelepült egyéb rétegek 
leszámításával) 6.70 m. A  valódi vastagság azonban kétségkívül nagyobb, 
mivel az általam' telepített legmélyebb akna csak 13.50 m volt, holott 
a falu kútjai még 18—20 m mélységben is fehér agyagot találtak. A  fehér 
agyag (kaolin?) az andezit fekvőnek egy kis medencéjét tölti ki. A me
dence ellipszisalakú, hosszabbik átmérője északkelet-délnyugat irányú és 
190 m hosszú, rövidebb átmérője 100 m hosszú. Az ellipszisalakú medence 
területe 14915 m2.

A feltárt anyag mennyisége tehát kereken 100000 m3 (cca 200000 
tonna). A  remélhető mennyiség a falubeli kutak szerint a megadott 
mennyiségnek a kétszerese is lehet.

A későbbi laboratóriumi vizsgálatok fogják tisztázni, hogy ez a 
fehér agyag valóban kaolin-e és hogy kerámiai célokra felhasználható. 
A szegilongi kaolinnal összehasonlítva megállapítható, hogy a simái 
kaolin ú. n. zsíros (fetter) agyag, míg a szegilongi száraz (mager) agyag. 
Ezért külsőleg a két anyag nem azonos, ha a szegilongi valóban kaolin, 
úgy a simái valószínűleg más agyag ásvány lesz.

Az előfordulás kitermelés szempontjából nem valami kedvező, te
kintettel arra, hogy legnagyobb része a falu házai és főútja alatt van. 
A  bányászást sőt még a kutatást is rendkívül megnehezítik a telep» fedőjé
ben és magában a telepben is megtalálható 0.5 —1.0 m vastag hidro-
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kvarcit rétegek. Az. aknák mélyítésekor is helyenkint csak robbantással 
tudtam ezeket a kvarcit rétegeket áttörni.

A szállítás legcélszerűbben Abaújszántó vasútállomásra történhetik, 
mely a teleptől 1 1  km-re van. Ebben az irányban az út végig lejt, emel
kedés nincs. Mivel a falu az erdőbénye-abaújszántói műútról csak 1.5 km 
távolságban van és ez a 1.5 km is jókarban tartott út, a szállítás teher
autókkal is történhetik.

2. Sima. A községtől délkeletre a Sas-patak völgyében fekvő fullerföid-
szerű agyagelőfordulás.

Ez a sárgásfehér színű riolittufából képződött agyag (fuller-föld?), 
andezit közelében, riolittufa és diatomapala rétegekben van. Az agyag
réteg a Sas-patak medrében egy ponton a felszínen is megtalálható. 
A  fedője riolittufa, diatomapala és hidrokvarcit. Fekvőjét az aknák 
seholsem érték el, a geológiai viszonyok alapján a fekvő a környező 
andezit lesz. Az agyag nem teljes egészében fehérszínű, hanem sok helyen 
a repedései mentén sötétbarna vagy fekete színű, a színeződést valami 
organikus anyag okozza. (Talán szenesedett növényi maradványok). Az 
agyagban. 10—20 cm vastag kovasavval átitatott növénylenyomatos 
diatomapala rétegek vannak.

Az agyag (fuller-föld?) feltárt vastagsága (a közbetelepülések leszá
mításával 5.5 m.

Az aknázással feltárt terület eddig mintegy 75X200 m = 15000 m2.
A jelenleg feltárt mennyiség tehát kereken 80000 m3 (cca 150000 

tonna).
A  telep folytatását részben a mostani aknáktól, délnyugat felé a Sas

patak mentén kell keresni. Mivel a rétegek dőlése itt délnyugati, ebben 
az irányban a telepet mindig mélyebben lehet csak megtalálni és fedőjé
ben egyre vastagabb hidrokvarcit réteggel kell számolni. A  telep csapás
irányban való folytatását a Sas-pataki felszíni kibúvásnál a fedő hidro
kvarcit réteg alatt délkeleti irányban telepített táróval lehetne feltárni. 
Mindezek a feltárások már komoly bányamunkálatokat kívánnak, egy
szerű fúróberendezéssel a hidrokvarcit és a kovasavval átitatott diatoma
pala rétegek miatt nem lehet boldogulni. A szállítás innen is Abaújszántó 
felé történhetik, azonban az erdőbénye-abaújszántói műútig a Sás-patak 
mentén mintegy 1200— 1300 m utat kellene készíteni. Ebben az irányban 
az abaújszántói vasútállomásig a műúton 1 1  km-es távolságra kellene az 
anyagot szállítani.
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Természetesen itt is a későbbi laboratóriumi vizsgálatok hivatottak 
megállapítani, hogy valóban iparilag is felhasználható fuller-föld-e az itt 
leírt agyagelőfordulás.

j .  Erdobénye N  agy-Mond oh a-h egy déli oldalának árkai. (Fuller-föld
szerű agyagelőfordulás).

A Sima és Erdobénye közti Nagy-Mondoha-hegy legnyugatibb völ
gyében, mely a Sas-patakkal párhuzamosan, tőle keletre mintegy i km-re 
az erdőbénye-abaújszántói műét nagy hídjától a hegy nyugati végéhez 
vezet, a hídtól mintegy i km távolságban íuller-földszerű agyaggá elvál
tozott riolittufa található. Minősége megegyezik a Sas-patak hasonló 
agyagjával, a saspataki előfordulás csapásában van és így kétségkívül 
annak a folytatása. Fedője itt is hidrokvarcit, diatomapala és riolittufa. 
Fekvője riolittufa.

Amennyiben a saspataki és a mondohahegyi előfordulás a két völgy 
közti hegyhát hidrokvarcit takarója alatt megszakítás nélkül folytatódik 
egymásba, úgy ez az i km csapáshosszú előfordulás komoly értékű lehet.

Az összefüggés kimutatása csak komoly bányaműveletekkel lehet
séges, mert az ismeretlen, esetleg nagy vastagságú hidrokvarcit takaró 
egyszerű fúróberendezéssel vagy aknákkal nem törhető át.

Az előfordulás anyagát a völgy nyugati oldalán, a domboldal 
rossz szekérútjain, mintegy 800 m-t kellene szállítani az erdőbénye- 
abaújszántói műútig. A műúton célszerűbb lenne az anyagot Erdobénye 
felé szállítani a vasúthoz, mivel Abaújszántó felé erős emelkedés van. 
A műúton az erdőbényei kőbánya MÁV vasúti rakodójáig 15 km távol
ságba kellene az anyagot szállítani.

A Nagy-Moncioha-hegy többi völgyében csupán kőporszerű riolit
tufa van, hasznosítható anyagot nem találtam.

E helyen kell rámutatnom arra az összefüggésre, mely a hidro- 
kvarcitok (tehát posztvulkános hatások) és a hasznosítható anyagok 
között (látható. Simáitól a Mondohia-hegyig, ameddig a hidrokvarcit takaró 
terjed, mindenütt hasznosítható anyagok (kaolin, fuller-földszerű tufa, 
diatomapala) kísérik. Amint a hidrokvarcit előfordulás megszűnik, a 
hasznosítható anyagok is eltűnnek.

4. Erdobénye. tíarnamájhegyi Bakó szöllő kaolinelőfordulása.

A hegytetőn lévő pincében riolittufa van feltárva, melynek egyik- 
másik rétegében a földpátok kaolinná alakultak át és így a tufa több-

79



1252 FÖLDVÁRT

kevesebb kaolint tartalmaz. Mivel Németországban kaolinos kötőanyagú 
homokkövekből kitermelik iszapolással a kaolint, itt is lehetne a laza 
tufa iszapolásával kaolint termelni. Ezeknek a félméter vastagságú kao
linos rétegeknek az iszapolása azonban még a közeli Holt-patak vizéneK 
felhasználása esetén sem biztosíthatna rentábilis termelést.

Megemlíthetem azonban, hogy a Bakó-féle szöllőben közvetlenül a 
lakóház mellett egy lejtős akna és ebben egy kút is ..van, melyből 28 m 
mélységből a tulajdonos kaolint termelt ki és ezt el is adta egy vállal- 
kozónak. Jelenleg a kút és az akna betömve és víz alatt áll, úgyhogy 
csak a bejáratnál lévő bombákkal teli horzsaköves riolittufát tudtam 
megfigyelni.

A Bakó szöllőtől a Várhegy felé terjedő lankás hegyoldalban a Vár
hegy északi oldalán lévő kelet-nyugat irányú völgyig mintegy negyed 
négyzetkilométer területen a nyirokkal fedett felszín alól kis gödrökből 
diatomapala került elő. Ezt a területet érdemes lenne aknákkal átkutatni, 
mivel ezen a Bakó szöllőnél sokkal mélyebben fekvő területen- remélhető, 
hogy aránylag kis mélységben megtalálható az esetleges kaolin-réteg. 
Mivel ez 'a terület részben szöllő, számítani kell arra, hogy a kutató 
aknák által okozott kárt meg kell téríteni.

j .  Erdöbényefürdő. Kápolna melletti tárna.

A tárnában végig riolittufa van feltárva, melyben helyenkint kao
linos tufa, timsós kék agyag és fehér agyaggá változott tufa van.

E rétegek fedője kvarcittá átalakult tufa, fekvője feltárva nincs. 
Mivel ez alatt a táró alatt a völgyben egy másik tárna is van, mely 
szulfátos" vízzel van tele és ezek a szulfátos vizek a hajdani ércbánya 
szulfidos andezitjéből képződtek, valószínűnek tartom, hogy a kaolinos 
tufák fekvője ez az andezit

A felső táróból három mintát gyűjtöttem, a bejárattól számítva 
8.70 m, 40.70 m, 48.50 m mélységből. A laboratóriumi vizsgálat fogja 
eldönteni, hogy ezek az anyagok valóban kaolinok-e és iparilag haszno- 
síthatók-e? A tárnában látott tiszta anyag minősége azonban nagyon 
kevés; legnagyobbrészt vasoxiddal és különféle szulfátokkal szennyezett 
rétegek találhatók. Egyes' rétegekben gipsz is van apró kristályok alak
jában.

Egészben véve ezen a területen a további kutatás már fsak a fürdő 
miatt is igen költséges és körülményes lenne (pl. jogi és gazdasági jellegű
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viták a fürdő védőterülete miatt). A jelenlegi feltárás nem sok remény
nyel biztat nagyobb mennyiségű tiszta kaolin kitermelésére.

6. Szegilong. Kaolinbánya.

A kaolin előfordulást kelet felől a Poklos és Hosszumáj hegyek 
andezitje, nyugatról a Cigány-hegy mellékgerincének andezit és andezit- 

breccsa vonulata határolja. A kettő közti keskeny, nyirokkal fedett 
medencét a mesterséges feltárások szerint riolittufa alkotja. A  kaolin 
ebben a 750X250 m nagyságú medencében közelítőleg észak-déli irányú 
tömeget alkot. A  kaolin és a kőporszerű riolittufa minden átmenet nélkül 
folytatódik egymásba. A bányászat jelenleg négy szintben folyik.

A feltárt kaolin mennyiségét, mivel sem térkép nem állott rendel
kezésemre, sem felmérést nem végezhettem, csak becsléssel állapíthattam 
meg. Eszerint jelenleg a feltárt kaolin mintegy 150—-200 m hosszú, 20 m 
széles és 38 m vastag telepet alkot (kereken 150000 m3). A telep fekvőjét 
még nem érték el, úgyhogy a telep vastagsága nagyobb mint a megadott 
38 m.

A kaolin teljesen fehér, tiszta száraz (mager) agyag, mely egészen 
eltér az eddig felsorolt többi zsíros (fetter) agyagoktól.

A  kaolin-telep és andezit kontaktusán néhány m vastag vörösagyag 
található, melyben andezittömbök vannak. A vörösagyag felszíni ki
búvását egy ponton megtaláltam.

A telep folytatását csak mesterséges feltárásokkal lehetne meg
keresni, mivel a hegyoldalakba bevágódott árkokban csak vastag nyirok 
található. Csupán néhány andezit és riolittufa kibúvást tudtam a nyirok 
alatt megtalálni.

A bánya távolsága a vasútállomástól 3 km.

Az aknák és bevágások szelvénye.

I. akna. Simái templom udvara.
0.00—0.20 m húmuszos nyirok,
0.20—0.80 m piroxénandezit. . . . .

II. akna. Sima, Ligetmajör felé vezető út mellett, Roth. János telkén.
0.00— 1.70 m húmuszos nyirok,
1.70— 2.40 m nyirok legömbölyödött andezit darabokkal,
2.40-—4.30 m teljesen elmállott andezit,
4.30— 5.45 m piroxénandezit, • - ~ - ■
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III. akna. Sima, Csonkás északkeleti lejtője, Horváth József földjén, 

o.oo— 1.20 m humuszos nyirok,
1.20- —4.80 m szerkezetnélküli sárgásrózsaszínű nyirok (andezit

málladék),
4.80— 9.20 m rózsaszínű mállott andezitdara.

IV. akna. Sima, Sas-patak, Hess András földje.

0.00— 1.50 m humuszos nyirok,
1.50—  2.40 m plasztikus szürkeagyag kvarcit törmelékkel,
2.40— 4.50 m átázott bentonit,
4.50—  5.80 m száraz bentonit,
5.80— 6.10 m diatomaceás pala,
6.10—6.85 m bentonit,
6.85—7.00 m diatomaceás pala,
7.00—7.20 m bentonit,
7.20— 7.40 m diatomaceás pala,
7.40—  8.60 m bentonit (tufaszövet maradványaival),
8.60— m diatomaceás pala.
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V. akna. Sima, Soltész József földje az iskola kertje mögött.

0.00— 1.80 m humuszos nyirok,
1.80— 3.50 m nyirokká mállott andezit,
3.50— 3.70 m mállott andezit épebb piroxénandezit darabokkal.

VI. akna. 
földjén.

Sima, Sas-patakhoz vezető árokban, Merényi Dániel

0.00— 1.00 
1.00— 1.85 
1.85— 3.50 
3.50— 3.60

3.60—3.65

m humuszos nyirok,
m szürke zsírosagyag kvarcit törmelékkel, 
m rozsdabarna színű nyirokká mállott andezit, 
m fekete színű mangánoxidos nyirok (az andezitszövet 

megmaradt nyomaival), 
m nyirokká mállott andezit.

V II. akna. Sima, Hess Lajos udvara, az iskolától északra.

0.00—3.90 m humuszos nyirok (0.50 m prehisztorikus cserép- 
töredékek),

3.90—6.80 m sárga nyirokká mállott andezit (az andezitszövet 
megmaradt nyomaival),

6.80—9.30 m nyirokká mállott andezit.
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V i l i .  akna. Sima és Sas-patak közt fele úton, Breitenbach József 
íjén.

o.oo— 1.30 m humuszos nyirok,
1.30—  2.70 m átmosott nyirok, legömbölyített kvarcit és andezit

darabokkal, alján szürke agyag.
2.70—  j.40 m nyirokká mállott andezitdara,
5.40— 5.70 m zöldszínű tömött, bentonitszerű agyag,
5.70—  7.90 m zöldes színű laza iimonitos bentonitszerű agyag.

Ettől a mélységtől kezdve fúrással feltárva.
7.90—  8.80 m zöldes színű laza Iimonitos bentonitszerű agyag,
8.80— n .8 o m  barnaszínű mállott andezit.

IX . akna. Simától délkeletre mintegy 100 m-re, Kienes János földje.

0.00— 1.50 m húmuszos nyirok,
1.50—  2.00 m mállott andezit.

X . akna. Sas-patak mellett IV. aknától mintegy 100 m-re délre.

0.00— x.oo m húmuszos nyirok,
1.00—  2.50 m szürke plasztikus agyag nagy andezit és kvarcit

tömbökkel,
2.50— 3.70 m átmosott nyirok, kvarcit, andezit és diatomaceáspala

törmelékkel,
3.70—  5.10 m átmosott barnaagyag,
j . io —7.30 m szürkeagyag diatomaceáspala törmelékkel,
7.30—  7.90 m zöldszínű bentonitszerű agyag,
7.90—  8.10 m fehérszínű bentonit,
8.10—9.50 m laza szerkezetű keveredett bentonit.

X I. akna. Sima, Fő-utcán, iskolával szemben.

0.00— 3.70 m húmuszos nyirok,
3.70—  5.00 m kvarcitosodott riolittufa (kevésbé kemény),
5.00—  6.00 m kvarcit,
6.00—  6.15 m átmeneti réteg kvarcit és kaolin közt,
6 .15—7.60 m nagyszemű szürke, néhol rózsaszínű kaolin jól látható 

tufaszövettel (átalakult riolittufa),
7.6o— 7.80 m fehér tömött kaolin,

7.80—7.90 m rózsaszínű tömött kaolin,
7.90—  8.90 m fehér puha kaolin,
8.90—  11.9 cm  nagyszemű fehér kaolin, jól látható tufaszövettel

(átalakult riolittufa),
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1 1.90— 12.50 m rózsaszínű kvarcitosodott riolittufa,
12.50—  13.50 m rózsaszínű kaolin, jól látható tufaszövettel (átala

kult riolittufa),
CO2 ömlés,

13.50—  14.00 m kvarcit.

X II. bevágás. Sas-patakban andezit feltárás mellett IV. aknától 
északkeletre.

0.00— 1.25 m humuszos nyirok andezit és kvarcit törmelékkel.

X III. bevágás. Sas-patakban andezit és bentonit feltárás között 
kvarcit pad felett

0,00—0.80 m humuszos, nyirok,
0.80—2.20 m patakhordalék, szürkeagyag, andezit, kvarcit, diato- 

maceás pala törmelékkel.

X IV . bevágás. Sas-patak bentonit feltárás.
0.00—0.70 m kvarcit,
0.70— 0.90 m diatoma-föld,
0.90— 1.25 m zsíros agyagos zöldszinű bentonittá alakult riolittufa, 
1.25— r.35 m agyagba ágyazott töredezett diatomaceás pala,
1.35— 1.45 m bentonittal kevert agyag,
1..45— 1.55 m diatomaceás pala,
1.55— 1.60 m bentonittal kevert agyag,
1.60— 1.85 m diatomaceás pala,
1.85— 2.25 m zsíros agyaggá alakult riolittufa,
2.25 — 3.90 m bentonit.

X V . akna. Sas-patak jobboldalán.
0.00— 1.20 m humuszos nyirok,
1.20—  2.90 m nyirok, nagy andezit és kvarcit tömbökkel és

kavicsokkal,
2.90— 3.20 m sárgászöld homokos agyag,
3.20—  3.70 m fehérszínű nyugat felé kiékelődő bentonit,
3.70—4.30 m zöldszínű kvarcitosodott riolittufa,
4.30— 5.00 m sárgaszínű szennyezett bentonit.

X V I. bevágás. Erdőbénye-abaújszántói műút kőhícPjához 
patak diatomaceás pala feltárásánál.

0.00— 1.00 m törmelék, alatta humuszos nyirok,
1.00— 1.90 m riolittufa, diatoma-föld vékony rétegeivel,

vezető
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1.90— 2.00 m fehér diatoma-föld,
2.00—2.80 m barnaszínű kvarcit (májopál),
2.80— 3.65 m laza, durvaszemű riolittufa, 
3.65— 3.90 m repedezett kvarcit pad,
3.90—  5.40 m horzsaköves riolittufa.

X V II. akna. Erdőbénye-abaújszántói 
bentonit feltárása mellett.

műút kőhídjához vezető patak

0 00— 1.00 m nyirok,
1.00— 2.50 m nyirok diatomaceás pala törmelékkel,
2.50— 3.20 m kvarcit,
3.20— 5.70 m bentonit.

Függelék.

G r o f c s i k  J á n o s  felsőipariskolai tanár űr néhány gyűjtött 
mintát megvizsgált kerámiai szempontból. Vizsgálatainak eredményét 
az alábbiakban állította össze:

I. minta. Erdőbénye-fürdő kápolna feletti táróból a táró szájától 
■ 8.70 m-re. Fehérszínű, zöldes és barna színnel tarkázva. Könnyen őröl
hető, vízzel könnyen beázik, eléggé képlékeny.

05a. Segerkupnál kiégetve világosvörös (rózsaszínű). Nem tűzálló. 
Gyakorlati értéke nincs.

I I . minta. Erdőbénye-fürdő kápolna feletti táróból, a táró szájától 
40.70 m-re. Légszáraz állapotban könnyen törhető, zöldesszürke agyag, 
barna foltokkal, vízzel könnyen beázik, képlékeny.

05a. Segerkupnál kiégetve sárgásvörös színű. Nem tűzálló. Gyakor
lati értéke nincs.

III. minta. Erdőbénye-fürdő kápolna feletti táróból, a táró szájától
48.5 m-re. Zöldesfehér színű barna foltokkal. Nehezen aprítható. Vízzel 
beáztatva képlékeny és ragadós.

05a. Segerkupnál kiégetve világosvörös színű (rózsaszínű). Nem 
tűzálló. Gyakorlati értéke nincs.

IV. minta. Szegilong, kaolinbánya. Szép fehérszínű, könnyen beáz
tatható, beáztatva sovány, alig formálható.

05 a. Segerkupnál égetve sárga. A kiégetett próbalap tele van repe
déssel. Tűzállósága 34—35 Segerkup. A kaolinbánya mintáit L i f f a  
A u r é l  dr. 1935. évben begyűjtötte, erről szóló vizsgálati jelentésünkben 
használhatóságáról részletes véleményt adtunk. Különben a kitermelt 
kaolint finomítóban a „Kaolinművek R.-T.“  iszapolja és forgalomba
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hozza, főleg mint papírgyártásnál használható kaolint. Az iszapolt kaolin 
finom kerámiai célokra nem alkalmas.

V. minta. Sima X I. ákna Fő-utcában, iskolával szemben: 6.00—7.60 
m mélységből. Szürkésfehér színű, vízzei könnyen beázik. Sovány, 
nehezen formálható.

05a. Segerkupnál kiégetve sárgaszínű. Nem tűzálló. Gyakorlati 
értéke nincs.

VI. minta. Sima IV. akna, Sas-patak mellett 4.50— 5.80 m mély
ségből. Szürkésfehér színű, könnyen aprítható, vízzel könnyen beáztat
ható. Nagyon sovány, alig formálható.

05a. Segerkupnál sárgaszínűre ég, tűzállósága 3 1— 32 Segerkup. 
Kerámiai célra nem használható, mert ilyen alacsony tűzállóságú agyag
ból van hazánkban elég olyan, amely ennél sokkal képlékenyebb.



SIMA, ERDÓBÉNYE ÉS SZEGI KÖZTI TERÜLET 
FÖLDTANI TÉRKÉPE
Felvette: Dr. FÖLDVÁRI ALADÁR

GEOLOGISCHE KARTE DES GEBIETES ZWISCHEN SIMA, ERDŐBÉNYE UND SZEGI
A u f g e n o m m e n  v o n  Dr .  A. F Ö L D V Á R I

Az Aranyosfürdő, Ligetmajor és Simamajor közti rész Dr. LIFFA AURÉL felvétele.
Das Gebiet zwischen Aranyosfürdő, Ligetmajor und Sima wurde von Dr. A. LIFFA kartiert.

JELMAGYARÁZAT: — ZEICHENERKLÄRUNG:

Alluvium.
Alluvium.

Nyirok, talajtakaró.
Nyirok, Schlich Humusdecke.

Vörösagyag andezit és kaolin érintkezésén.
Roter Ton an der Berührungsstelle von Andesit und Kaolin.

Hidrokvarcit.
Hydroquarzit.

Riolit.
Rhyolit.

Piroxénandezit agglomerát.
Pyroxenandesit-Agglomerat.

Piroxénandezit.
Pyroxenandesit.

Amfibolos piroxénandezit agglomerát. 
Amphibolführendes Pyroxenandesit-Agglomerat.

Amfibolos piroxénandezit.
Amphibolführender Pyroxenandesit.

Andezittől megpörkölt riolittufa.
Durch den Andesit angebrannter Rhyolittuff.

Elkovásodott riolittufa.
Silifizierter Rhyolittuff.

Riolittufa.
Rhyolittuff.

Andezittől megpörkölt szarmatakori tengeri agyag.
Von Andesit angebrannter sarmatischer mariner Ton.

Szarmatakori köyületes tengeri agyag.
Sarmatischer mariner Ton mit Petrefakten.



SIMA KÖRNYÉKÉNEK FÖLDTANI TÉRKÉPE
Felvette: Dr. WEIN GYÖRGY 

GEOLOGISCHE KARTE DER UMGEBUNG VON SIMA
A u f g e n o m m e n  von Dr. G. W E I N



BERICHT ÜBER DIE ZWISCHEN SIMA, ERDŐBÉNYE 
UND SZEGILONG IM JAHRE 1937. DURCHGEFÜHRTEN 

KAOLINFORSCHUNGEN.

V o n  D r. A. F ö l d v á r i .

Sämtliche in der Verordnung angeführte Gebiete beging ich und 
von allen, sammelte ich Proben. Doch da meine Zeit nur kurz bemessen 
war, konnte ich nur die Vorkommen von Sima durch Schächte aufschlies- 
sen. Ich liess insgesamt 17 künstliche Aufschlüsse verfertigen (13 Schächte 
und 4 Einschnitte). Bevor ich aber meinen eigentlichen Bericht beginne, 
möchte ich meinen besonderen Dank Herrn A u r e l  L i f f a  für seine 
herzlichen, auf alle Einzelheiten eingehenden Anleitungen, durch die er 
meine Arbeit wesentlich erleichterte, ferner Herrn P a u l  R o z l o z s n i k ,  
der mich mit seinem Besuch beehrte und mit seinem Rat unterstützte, 
ausdrücken.

Herr Kollege D r. G. We i n ,  der mir von der Direktion der K. 
Ung. Geol. Landesanstalt zugeteilt wurde, verrichtete die Abteufung und 
Messung der Schächte. Seine beiden Kartenskizzen; sind beigelegt.

Auf dem aufgenommenen Gebiete herrschen Eruptivgesteine vor. 
Die älteste Bildung des Gebietes ist der sandige Ton des Barnamáj' 
Berges, gegenüber dem Andesitsteinbruche am Südende der Ortschaft 
Erdőbénye. Dieser Ton steht mit Pyroxenandesit in Berührung, doch ist 
er älter als dieses Eruptivgestein, da auf der Kontaktfläche die Kontakt' 
Wirkung einige cm mächtig zu* beobachten ist. Im Tone sind sarmatische 
Cardium-arten zu finden. Über dem Tone folgt die nächstälteste Bildung: 
lockerer, ungeschichteter Rhyolittufr mit grobkörnigem Bimsteingehalte, 
Dieser tritt auch am S-abhange des Mondoha-Berges auf, wo seine kreuz' 
geschichteten Bänke durch 10— 12 m tiefe, barrancoartige Schluchten auf
geschlossen werden. Im Rhyolittuffsteinbruche des Ravaszmáj-Berges 
tritt im weicheren Tuffgestein ein härter, saigerer, mit Kieselsäure durch- 
tränkter Rhyolittuffgang mit dem Streichen 10— 190 auf. Die mit Kiesel
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säure durchtränkte, zu Quarzit umgewandelte Abart des Rhyolittuffs 
tritt in der Umgebung der Ortschaft Erdőbénye in grösserer Menge auf. 
Dieser metamorphe Rhyolittuff entstand im Mantel eines grösseren 
Lakkoliths.

Im Simaer Becken treten zwischen den Schichten des Rhyolittuffs, 
Quarzite, Kieselguhr, Kaolin und bentonitartige Tone auf. Zwischen die
sen befinden sich stellenwéise Schichten, welche die seit langem bekann
ten sarmatischen Pflanzenabdrücke enthalten. Diese Quarzite, Kaoline 
und Tone entstanden aus Rhyolittuffen, infolge der im Simaer Becken 
sehr heftig auftretenden postvulkanischen Prozesse. Als letzte Spur dieser 
postvulkanischen Prozesse ist jene Kohlsäurensickerung zu betrachten, 
welche am NW-Ran de des Simaer Beckens in Rhyolittuff abgeteuften 
Schächten zu beobachten war. Die Eruptionen des Andesits folgten der 
Ablagerung der Rhyolittuffe.

Auf dem Aufnahmegebiete konnten wir zweierlei Andesitse unter
scheiden: i. Den älteren amphibolhaltigen Pvroxenandesit, der nur am 
SW-Abhange des 497 m hohen Mondohaberges auf tritt. Da lässt sich 
auch das A.gglomerat des Gesteins mit Hyalitopaladern in den Gestein
spalten nach weisen. Die übrigen Andesite fassten wir unter der Bezeich
nung. 2. Pyroxenandesite zusammen. Auf Grund eingehender petrogra- 
phischer Untersuchungen lassen sich gewiss mehrere Pyroxenandesittypen 
aufstellen, doch bilden sie eine vom geologischen Stanpunkte aus ein
heitliche Gruppe. Ihre chemisch-mineralogische Konstution und Farbe 
ist demzufolge ziemlich variabel. Ihr gemeinsames Merkmal ist dass 
Hypersthen und Augit zusammen in ihnen auftreten, doch wechselt das 
Mengenverhältnis bei den verschiedenen Vorkomnissen. Das an Kiesel
säure ärmste Glied dieser Gesteinsgruppe ist das Gestein der 66 m hohen 
erdőberényer Sokolyspitze. Mit der eingehenden Beschreibung dieses 
Gesteines befasst sich Herr Prof. D r. A. L i f f  a.

In die Gruppe der Pyroxenandesite reihten wir auch jene rotbraun 
gefärbten Steine ein, deren genauere Einteilung nur durch eingehende 
chemische und petrograpische Untersuchungen zu entscheiden ist. Makros
kopisch sind nur Feldspatleisten zu beobachten, farbige Komponenten 
sind mit freiem Auge sozusagen überhaupt nicht wahrzunehmen. Mikros
kopisch weisen sie eine stark glasige Grundsubstanz auf. Die Textur 
weicht von jener der. Pyroxenandesite ab, und nähert sich eher den Rhyo- 
liten. Von den farbigen Gemengteilen ist in ihnen Pyroxen zu finden.. 
Solche Gesteine sind auf der Spitze des erdőbényeer Mulato-Berges, an 
der Spitze der Barnamáj-Berges, im Tale südlich der 369 m hohen
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Halász-Spitze von Erdőbénye, im Zuge des Vár-Berges, sowie südlich der 
Spitze des Poklos-Berges von Szegi zu finden. Ähnliches Gestein tritt 
auch am Nagyösztöver-Berge auf.

Da in den meisten Vorkomnissen diese Gesteine in enger Verbin
dung mit den Pyroxenandesiten stehen, und ihre mit dem Mikroskop 
erkennbare farbige Komponente Augit ist, betrachten wir diese Gesteine 
als eine an farbigen Gemengteilen ärmere Abart des Pryoxenandesits.

Eine pyrithältige, propylitisierte Abart der Pyroxenandesite tritt ne
ben der grossen Steinbrücke des Weges Erdőbénye-Abaújszántó in Lakko- 
litform im Rhyolittuffe auf. Allgemein ist die öfterste auftretende geolo
gische Erscheinungsform der Andesite des Tokajer Gebirges die lakkoli- 
tische. Auch der Quarzandesit des Tokajer Nagy-Berges ist ein Lakkolit. 
Das Agglomerat des Pyroexnandesits ist nur auf einem kleineren Gebiete 
anzutreffen. Olt ist schwer zu entscheiden, ob man mit Lava oder mit 
Agglomeraten zu tun hat.

Das Alter des Rhyolitgesteins am Mondoha-Bcrge scheint infolge der 
ntorphologischen Lage jünger als das der Pyroxenandezite zu sein. — An 
diesem Rhyolitvulkán erkennt man noch, dass er von der Gegend des K u l
minationspunktes Lavaströme auf das aus Rhyolittuffen und Andesiten 
bestehende Vorland herunterströmen liess. Besonders gut ist der von der 
Felhegy-Spitze nach SW abdachende Lavastrom zu beobachten. Dieser 
sinkt von cca 500 m bis 220 m Meereshöhe ab. Perlitvorkommen sind am 
gegen den Hidegoldal fallenden Abhange des Mondoha Berges, sowie am 
Berggrate zwischen dem Nagymeszes- und Szárhegy bekannt.

Das jüngste Gestein ist jene mächtige Hydroquarzit-Decke, welche 
südöstlich der Ortschaft Sima zu finden ist. Auf dem Csonkás lassen 
sich Pflanzenabdrücke im Hydroquarzit finden. Auf Grund dieser Funde 
lässt sich diese Bildung als Ablagerung kieselsäurehaltiger Seen auffassen. 
Das Alter dieser Bildung muss schon für pliozän angesprochen werden.

Beachtenswert sind jene Spuren der postvulkanischen Tätigkeit, die 
am NW-Rande des Simaer Beckens zwischen den Ortschaften Aranyos
fürdő und Sima am Rande des aus Pyroxenandesit bestehenden Fekete
und Kőkorsó-Berges zu beobachten sind. Die Spalten des Pyroxenande- 
sits mit unzähligen Opal- und Quarzadern gefüllt. In der Gegend der 
Quelle der Wasserleitung der Ortschaft Sima ist zersetzter, ldoritisierter 
und opalisierter Andesits zu beobachten. In den Schächten, die in der 
Ortschaft Sima abgeteuft worden sind, zeigt der von Opal durchtränkte 
und kloritisi-erte Andesit klar die post vulkanischen Wirkungen an.
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Es steht ausser Zweifel, dass das Simaer Becken am Ende des Ter- 
ziär der Schauplatz kieselsäurehaltiger postvulkanischer Thermalwasser- 
und Mofettentätigkeit war. Diese erzeugten aus den geeignet zusammen
gesetzten porösen Rhyolittuffen die Kaolin und bentonitartigen Tonvor
kommnisse.

(Es ist zu bemerken, dass nach neueren chemischen und röntgen- 
spektrographischen Untersuchungen wenigstens ein Teil der bisher be
schriebenen Kaolin Vorkommnisse des Tokajer Gebirges sich als Musko- 
vitton erwies.)

DIE BESCH REIBU N G DER VORKOM M NISSE. 

i. Sima. Das im Gebiete des Dorfes liegende Kaolinbecken.

Dieses Kaolinvorkommen liegt im Rhyolithtuff in der Nähe des 
Andesits, zwischen der Kirche und dem Dorflehrerhause. Da es nirgends 
an die Oberfläche tritt, konnte ich die Umstände des Vorkommens nur 
mit Hilfe der im Dorfe erbohrten Brunnen und der neu verfertigten 
Schächte klären. Das Hangende des Kaolin bildet hier ein sandartiger 
Andesitgrus. Unter ihm folgt ein mit Rhyolithtuff und Hydroquarzit 
abwechselnder weisser oder blassrosagefärbter Ton (Kaolin?). In gruben
feuchtem Zustande ist die Textur des ehemaligen Tuffes, aus dem dieser 
Ton entstand, gut sichtbar. Das unmittelbare Liegende des Lagers konnte 
ich mit den Schächten nicht erreichen, auf Grund der geologischen Ver
hältnisse kann aber dieses nur der umgebende Andesit sein.

Die Mächtigkeit des weissen Tones (Kaolins?) beträgt — die da
zwischengelagerten andersartigen Schichten abgerechnet — 6.70 m. Die 
wirkliche Mächtigkeit ist aber wahrscheinlich grösser, denn der von meinen 
Arbeitern verfertigte tiefste Schacht war nur 13.50 m, dagegen, weisen die 
Brunnen des Dorfes noch in 18—20 m Tiefe weissen Ton auf. Der weisse 
Ton (Kaolin?) füllt ein kleines Becken des Andesitliegenden aus. Das 
Becken ist ellipsenförmig, der längere Durchmesser streicht von Nord
osten nach Südwesten und ist 190 m, der kürzere Durchmesser 100 m 
lang. Die Oberfläche des ellipsenförmigen Beckens beträgt 14.915 m3.

Die Menge des aufgeschlossenen Materials ist also rund 100.000 m* 
(ungefähr 200.000 Tonnen). Die in Aussicht stehende Menge kann, wie 
die Brunnen des Dorfes zeigen, auch die Doppelte der angegebenen sein.

Die späteren Laboratoriumsuntersuchungen werden die Klärung 
bringen, ob dieser weisse Ton wirklich Kaolin ist und ob er zu kera
mischen Zwecken geeignet ist. Ein Vergleich mit dem Kaolin von



SIMA, ERDŐBÉNyE UND SZEGILONG 1263

Szegilong lässt feststellen, dass der Kaolin von Sima sog. fetter, der von 
Szegilong ein magerer Ton ist. Da also sich die beiden Materiale dem 
Äusseren nach nicht gleichen und der von Szegilong wirklich Kaolin ist, 
dann wird der von Sima wahrscheinlich ein anderes Tonmineral sein.

Das Vorkommen ist vom Gesichtspunkte der Ausbeutung nicht be
sonders günstig, weil der grösste Teil unter den Häusern und unter der 
Hauptstrasse des Dorfes liegt. Abbau und Aufforschung wird ausser
ordentlich erschwert durch die im Hangenden und auch im Lager selbst 
befindlichen 0.5 — 1.0 m mächtigen Hydroquarzitschichten. Bei der Ver
tiefung der Schächte konnte ich manchmal nur mit Sprengung diese 
Quarzschichten durchbrechen.

Das Material kann am zweckmässigsten auf der Bahnstation Abauj- 
szántó verfrachtet werden, welche von der Lagerstätte n  km entfernt 
liegt. Die Strasse zeigt in dieser Richtung fortwährendes Fallen, Er
höhungen gibt es nicht. Da das Dorf von der Landstrasse zwischen 
Erdőbénye—Abaujszántó nur 1.5 km entfernt liegt und diese 1.5 km 
Strecke auch ein gut gepflegter Weg ist, kann der Transport auch mit 
Lastautos geschehen.

2. Sima. Das fullererdeartige Tonvorkommen südöstlich von der 
Gemeinde, im Tale des Sas-Baches.

Dieser aus gelblichweissem Rhyolithtuff entstandene Ton (Füller- 
erde?) liegt in der Nähe des Andesits, in Rhyolithtuff- und Diatomeen
schieferschichten. Die Tonschicht ist in dem Bette des Sás-Baches an 
einer Stelle auch obertägig vorzufinden. Das Hangende ist Rhyolith- 
tuff, Diatomeenschiefer und Hydroquarzit. Das Liegende wurde in 
Schächten nirgends erreicht, doch wird, auf Grund der geologischen Ver
hältnisse, das Liegende der umgebende Andesit sein. Der Ton ist nicht 
überall weiss, sondern an mehreren Stellen, entlang der Risse dunkel
braun oder schwarz. Die Verfärbung stammt von irgendeinem orga
nischen Stoff (vielleicht verkohlte Pflanzenreste). In dem Ton zwischen
gelagert sind 10— 20 cm mächtige, kieselsäuredurchgetränkte, Pflanzen
abdrücke zeigende Diatomeenschieferschichten.

Die aufgeschlossene Mächtigkeit des Tones (Fullererde?) beträgt, die 
Zwischenlagerungen abgerechnet, 5.5 m.

Das durch Schächte erschlossene Gebiet beträgt ungefähr 75X200 
m =  15.000 m2, die Menge ist also rund So.000 m3 (ungefähr 150.000 
Tonnen). Die Fortsetzung des Lagers ist teilweise südwestlich der jetzi
gen Schächte, entlang des Sas-Baches zu suchen. Da die Schichten hier
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nach Südwesten einfallen, können wir in dieser Richtung das Lager nur 
immer tiefer finden und müssen im Hangenden mit immer mächtigeren 
Hydroquarzitschichten rechnen. Die der Streichrichtung folgende Fort
setzung des Lagers konnte man mit einem unter die deckende Hydro- 
quarzitschicht getriebenen Stollen am Sas-Bache aufschliesscn. All diese 
Aufschhessungen fordern schon ernste Grubenarbeiten, mit einfachen 
Bohreinrichtungen kann man wegen den Hydroquarzit- und den mit 
Kieselsäure durchgetränkten Diatomeenschieferschichten nichts erreichen. 
Das Material kann auch von hier in der Richtung von Abaujszántó be
fördert werden, aber man müsste bis zur Landstrasse zwischen Erdő- 
benye Abaujszantó, entlang des Sas-Baches einen ungefähr 1200— 1300 
m langen Weg bauen. In dieser Richtung müsste man das Material bis zu 
der Eisenbahnstation Abaujszantó 1 1 km weit transportieren.

Natürlich sind auch in diesem Falle die späteren Laboratoriums
untersuchungen berufen, festzustellen, ob das hiesige Ton Vorkommen 
auch wirklich eine industriell brauchbare Fullererde ist.

3- Erdőbénye. Die südlichen Täler des Nagy-Mondoha Berges 
(Fullererdeartiges Tonvorkommen).

In dem zwischen Sima und Erdőbénye liegenden westlichsten Tale 
des Nagy-Mondoha Berges, der parallel mit dem Sas-Bache, von diesem 
ötslich ungefähr 1 km entfernt liegt und von der grossen Brücke der 
Landstrasse Erdőbénye—Abaujszantó zum westlichen Ausläufer des Ber
ges führt, finden wir, ungefähr in 1 km Abstand von der Brücke, 
einen, zu fullererdeartigen Ton umgewandelten Rhyolithtuff. Seine 
Qualität ist dieselbe, wie die des gelblichen Tones des Sas-Baches. Auch 
hegt er in der Streichrichtung des Vorkommens vom Sas-Bache und 
ist daher zweifellos die Fortsetzung desselben. Das Hangende ist auch 
hier Hydroquarzit, Diatomecnschiefer und Rhyolithtuff, das Liegende 
Rhyolithtuff.

Wenn das Vorkommen vom Sas-Bache - und Mondoha-Berge sich 
unter der Hydroquarzitdeoke des zwischen den beiden Tälern liegenden 
Bergrückens ohne Unterbrechung fortsetzt, so muss dieses 1 km Streich
länge besitzende Vorkommen ernst bewertet werden.

Der Beweis eines Zusammenhanges ist nur durch Grubenarbeiten 
möglich, da die unbekannte, vielleicht grosse Mächtigkeit besitzende 
Hydroquarzitdecke mit einfachen Bohreinrichtungen oder Schächten 
nicht durchzubrechen ist.
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Das Material dieses Vorkommens müsste man auf den schlechten 
'Wegen des wetlichen Hügelabhanges ungefähr Soo m weit bis zu der 
Landstrasse Erdőbénye—Abaujszántó fördern. Zweckmässiger wäre es 
die Förderung' auf der Landstrasse nach Erdőbénye zur Eisenbahnstation 
einzustellen, weil in der Richtung Abaujszanto eine starke Erhöhung 
sich bemerken lässt. Man müsste das Material auf der Landstrasse bis 
zu der Einbahnladungstelle des Erdőbényeer Steinbruches 1 5 km weit 
liefern.

In den übrigen Tälern des Nagy-Mondoha Berges kommt nur reib
sandartiger Rhyolithtuff vor, nutzbares Material habe ich nicht ge
funden.

Ich muss hier auf den Zusammenhang, welcher zwischen den 
Hydroquarziten (also postvulkanischen Einflüssen) und den nutzbaren 
Materialen besteht, hinweisen. Von Sima bis zu dem Mondoha-Berg, 
d. h. im Areal der Hydroquarzitdecke, wird sie überall von nutzbaren 
Materialien (Kaolin, fullererdeartiger Tuff, Diatomeenschiefer) begleitet. 
Wo das Hydroquarzitvorkommen sein Ende nimmt, verschwinden auch 
diese.

4. Erdőbénye. Das Kaolinvorkommen des Bakó-Weingartens auf dem
Barnamáj-Berge.

In dem auf dem Berggipfel liegenden Keiler ist Rhyolithtuff auf
geschlossen. ln einigen Tuffschichten verwandelte sich Feldspat in Kaolin 
und so enthält der T uff mehr oder weniger Kaolin. Da man in Deutsch
land'von kaolinischen Bindstoff enthaltenden Sandsteinen das Kaolin 
durch Schlämmen gewinnt, könnte man auch hier mit dem Schlämmen 
des leckeren Tuffs Kaolin bekommen. Aber das Schlämmen dieser Vr m 
mächtigen Kaolin durchwobenen Schichten könnte auch im Falle, dass 
das Wasser des nahen Holt Baches dazu benutzt würde, keine rentable 
Produktion sichern.

Erwähnungsvrürdig ist aber, dass in dem Bakó-Weingarten un
mittelbar neben dem Wohnhause ein Schrägstollen und darin ein Brunnen 
sich befinden, aus dem der Besitzer aus 28 m Tiefe Kaolin ausbeutete 
und einem Unternehmer verkaufte. Jetzt steht der Brunnen und auch 
der verstopfte Schacht unter Wasser, so, dass ich nur den bei dem Ein
gang liegenden, lapillivollen, bimssteinartigen Rhyolithtuff beobachten 
konnte.

An dem sich von dem Bakó-Weingarten dem Varhegy zu er
streckenden sanften Bergabhange bis zu dem auf der nördlichen Seite
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des Várhegy liegenden, in őst—westlicher Richtung streichenden Tale 
kam auf einer ungefähr lU km2 grosser Fläche unter der mit „Nyirok“ 
bedeckten Oberfläche, aus kleinem Gruben, Diatomeenschiefer hervor. 
Es wäre der Mühe wert, dieses Gebiet mit Schächten durchzuforschen, 
weil auf diesem viel tiefer als der Bakó-Wein garten liegenden Terrain 
die eventuelle Kaolinschicht schon in verhältnissmässig minderer Tiefe 
Vorkommen kann. Da dieses Gebiet teilweise aus Weingärten besteht, 
muss damit gerechnet werden, dass der durch die Forschsc'nächfe verur
sachte Schaden Schadenersatz erfordert.

y. Erdőbényefürdő. Der Stollen neben der Kapelle.

In dem Stollen ist überall Rhyolithtuff aufgeschlossen, welcher 
stellenweise kaolinischen Tuff, alaunhältigen blauen Ton und in weissen 
Ton verwandelten T uff enthält.

Das Flangende dieser Schichten ist in Quarzit verwandelter Tuff, 
das Liegende ist nicht aufgeschlossen. Da in dem Tale unter diesem 
Stollen noch ein anderer Stollen liegt, welcher voll ist mit sulfathaltigem 
Wasser und diese Wässer aus dem sulfidhältigen Andesit der einstigen 
Erzgrube entstanden, halte ich es für wahrscheinlich, dass dieser Andesit 
das Liegende der kaolindurchsetzten Tuffe ist.

Im oberen Stollen sammelte ich drei Proben, vom Stollenmund aus 
gerechnet in 8.70, 40.70 und 48.50 m Tiefe. Die Laboratcriumsunter- 
suchung wird entscheiden, ob diese Stoffe wirklich Kaoline und auch 
industriell brauchbar sind. Die Menge des in dem Stollen gesehenen 
Materials ist aber sehr gering; grösstenteils sind mit Eisenoxyd und mit 
verschiedenen Sulfaten verunreinigte Schichten zu finden. In einieen 
Schichten kommt auch, in kleinen Kristallen, Gips vor.

Im ganzen wäre auf diesem Gebiete die weitere Forschung schon 
wegen dem Bade sehr kostspielig und umständlich. (Z. B. juristische 
und ökonomische Fragen im Schutzgebiet des Bades.) Der heutige Auf
schluss gibt nicht viel Hoffnung, dass Kaolin rein und in grösseren 
Mengen ausgebeutet werde.

6. Szegilong. Kaolingrube.

Das Kaolinvorkommen wird im Osten vom Andesit der Poklos- 
und Hosszumáj-Berge, im Westen von dem Andesit- und Andesitbrek- 
zien-Zuge des Nebengrates des Cigány-Berges begrenzt. Das zwischen 
den beiden liegende schmale, mit „Nyirok“  bedeckte Becken besteht auf
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grund der künstlichen Aufschlüsse aus Rhyolithtuff. Der Kaolin bilder 
in diesem 750X250 m grossen Becken eine annähernd von Norden nach 
Süden streichende Masse. Kaolin und der reibsandartiger Rhyolithtuff 
setzen ohne jeglichen Übergang ineinander über. Der Bergbau ist derzeit 
in vier Stufen im Gange.

Die Menge des aufgeschlossenen Kaolins konnte ich, da mir keine 
Karte zur Verfügung stand und ich keine Messungen machen konnte, 
nur durch Schätzung feststellen. Laut dessen bildet jetzt der aufgeschlos
sene Kaolin ein ungefähr 150—200 m langes, 20 m breites und 38 m 
dickes Lager (rund 150.000 m3). Das Liegende des Lagers wurde noch 
nicht erreicht, so, dass die Dicke des Lagers grösser als die angegebenen 
38 m ist.

Das Kaolin ist ein ganz weisser, rein magerer Ton, welcher völlig 
von den bis jetzt auf gezählten fetten Tonen ab weicht.

Am Kontakte des Kaolinlagers und des Andesits ist ein einige m 
mächtiger, roter Ton zu finden, der Andesitblöcke enthält. Das ober
tägige Ausstreichen des roten Tones konnte ich an einem Punkte auf- 
finden.

Die Fortsetzung des*Lagers könnte man nur mit künstlichen Auf
schlüssen aufsuchen, weil in den, in die Bergabhänge sich einschneidenden 
Gräben nur dicker „Nyirok“ zu finden ist. Nur an einigen Stellen tritt 
der Andesit und der Rhyolittuff unter dem „Nyirok“  hervor.

Die Grube liegt nur 3 km von der Eisenbahnstation entfernt. '

Profile der Schächte und der Einschnitte.

I. Schacht. Hof der Simaer Kirche.
0.00— T.20 m humoser Andesitnyirok,
0.20—0.80 m Pyroxenandesit.

II. Schacht. Sima, auf J . R o t h s  Grundstück, neben dem Wege 
nach Ligetmajor.

0.00— 1.70 m humoser Andesitnyirok,
1.70—2.40 m Andesitnyirok mit abgerundeten Andesitblocken,
2.40—4.30 m gänzlich verwitterter Andesit,
4.30— 5.45 m Pyroxenandesit.

III . Schacht. Sima, nordwestlicher Abhang des Csonkás auf dem 
Grundstück J. H o r v a t h s .

c.oo— 1.20 m humoser Andesitnyirok,
1.20—4.80 m strukturloser gelblich rosiger Andesitnyirok,
4.80—9.20 m rosiger verwitterter Andesitgrus.

80
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IV . Schacht. Sima, Saspatak Grundstück A. H  e s s‘s. 
o.oo— 1.50 m humoser Andesitnyirok,
1.50—  2.40 m plastischer grauer Ton mit Quarzitschutt,
2.40— 4.50 m durchfeuchteter Bentonit,
4.50—  5.80 m trockener Bentonit,
5.80— 6.10 m Diatomeenschiefer,
6.10—6.85 m Bentonit,
6.85— 7.00 m Diatomeenschiefer,
6.00— 7.20 m Bentonit,
7.20— 7.40 m Diatomeenschiefer,
7.40—  8.60 m Bentonit (mit Spuren einer tuffigen Textur),
8.60— m Diatomeenschiefer.

V. Schacht. Sima, Grundstück J. S o l t é s z ,  hinter dem Schulgarten, 
0.00— 1.80 m humoser Andesitnyirok,
1.80— 3.50 m zu Mulm verwitterter Andesit,
3.50—  3.70 m verwitterter Andesit mit frischen Pyroxenandesit-

stücken.

VI. Schacht. Sima, im zum Sas-Bache führenden Graben am Acker 
D. M e r é n y i-s.

0.00— 1.00 m humoser Andesitnyirok,
1.00—  1.85 m grauer fetter Ton mit Quarzitschutt,
1.85—  3.50 m rostbrauner, zu Mulm verwitterter Andesit,
3.50— 3.60 m schwarzer, MnO enthaltender Mulm (mit Spuren

der Andezittextur),
3.60—  3.65 m zu Mulm verwitterter Andesit.

V II. Schacht. Sima, H of L. H e s s ’ nördlich der Schule.
0.00— 3.90 m humoser Andesitschlick (in 0.50 prähistorische

Scherben),
3.90—:6.8o m zu gelbem Mulm verwitterter Andesit (mit Spuren 

der Andesittextur),
6.80—9.30 m zu Mulm verwitterter Andesit.

V III. Schacht. Auf halbem Wege zwischen Sima und Saspatak am 
Acker J. B r e i t e n b a c  h-s.

0.00— 1.30 m humoser Andesitnyirok,
x.30—2.70 m durchgewaschener Mulm, abgerundeter Quarzit und 

Andesit,
2.70— 5.40 m zu Mulm verwitterter Andesitgrus,
5.40— 5.70 m grüner dichter Bentonitartiger Ton,
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5-7o—-7.90 m grünlicher lockerer, limonithaltiger, bentonitartiger 
Ton. Von dieser Teufe an durch Bohrung auf
geschlossen,

7.90— 8.80 m grünlicher, lockerer, limonitischer, bentonitartiger 
Ton,

8.80— 11.80 m brauner verwitterter Andesit.

IX . Schacht, cca 100 m südöstlich von Sima, Acker J. K  1 e n c s’s. 
0.00— 1.50 m humoser Andesitnyirok,
1.50— 2.00 m verwitterter Andesit.

X. Schacht. Sima, cca 100 m südlich der Schacht Nr 4, neben 
dem Saspatak.

0.0c— 1.00 m humoser nyirok,
1.00— 2.50 m grauer plastischer Ton mit grossen Andesit Quarzit

blöcken,
2.50—  3.70 m durchgewaschener Mulm, mit aus Quarzit-, Andezit

und Diatomeenschieferstücken bestehendem Schutt,
3.70—  j.ro  m durchgewaschener brauner Ton,
5.10— 7.30 m grauer Ton mit Diatomeenschiferschutt,
7.30— 7.90 m grüner bentonitartiger Ton,
7.90—  S. 10 m weisser Bentonit,
8.10— 9.50 m lockerer, gemischter Bentonit.

X I. Schacht. Sima, Hauptstrasse gegenüber dem Schulgebäude, 
c.oo— 3.70 m humoser Nyirok,
3.70—  j.oo m verquarzter Rhyolittuff (weniger hart),
5.00— 6.00 m Quarzit,
6.00— 6.15 m Übergangsschicht zwischen Quarzit und Kaolin,
6 . i j— 7.60 m grobkörniges graues, stellenweise rosenrotes Kaolin

mit gut sichtbarer Tufftextur (umgewandelter 
Rhyolittuff),

7.60— 7.80 m weisses, dichtes Kaolin,
7.80—7.90 m rosiges, dichtes Kaolin,
7.90—  8.90 m weisses, weiches Kaolin,
8.90—  x 1.90 m grobkörniges, weisses Kaolin mit gut sichtbarer T u ff

textur (umgewandelter Rhyolittuff),
11.90— 12.50 m rosiger, verquarzter Rhyolittuff,
12.50— 13.50 m rosiges Kaolin mit gut sichtbarer Tufftextur (unge- 

wandelter Rhyolittuff). Kohlensäureausströmung.
13-50— 14.00 m Quarzit.

80ä
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X II. Einschnitt. Im Sas-Bache neben einem Andesitaufschlusse nord
östlich der Schacht N r 4.

0.00— 1.2$ m humoser Nyirok mit Andesit- und Quarzitschutt.

X III . Einschnitt. Im Sas-Bache, zwischen einem Andesit und Ben- 
tonitaufSchlüsse, über einer Quarzitbank.

0.00—0.80 m humoser Nyirok,
0.80—2.80 m Bachschutt, grauer Ton mit Andesit-, Quarzit- und 

Diatomeenschief erschutt.

X IV . Einschnitt. Sas-Bach, BentonitaufSchluss.
0.00—0.70 m Quarzit,
0.70—0.90 m Kieselguhr,
0.90— 1.25 m Fetter, toniger, zu grauem Bentonit umgewandelter 

Rhyolittuff,
x.25— 1.35 m in Ton gelagerter zerbrochener Diatomeenschiefer,
1.35 — 1.45 m mit Bentonit gemischter Ton,
1.45 — 1.53 m Diatomeenschiefer,
1.55— 1.60 m mit Bentonit gemischter Ton,
1.60— 1.85 m Diatomeenschiefer,
1.85— 2.25 m zu fettem Ton umgewandelter Rhyolittuff,
2.25— 3.90 m Bentonit.

X V . Schacht. Auf der rechten Seite des Sas-Baches.
0.00— 1.20 m humoser Andesinyirok,
1.20— 2.90 m Nyirok mit grossen Andesit- und Quarzitblöcken und

-Kiesen,
2.90— 3.20 m gelblich-grüner sandiger Ton,
3.20—  3.70 m weisser nach westen auskeilender Bentonit,
3.70—4.30 m grünlicher, verquarzter Rhyolittuff,
4.30— 3.00 m gelber, unreiner Bentonit.

X V I. Einschnitt. Beim Diatomeenschiei er auf Schlüsse des zu der 
Steinbrücke des Erdőbénye-Abaujszántóer Weges führenden Baches.

0.00— 1.00 m Schutt mit humosen Andesitnyirok,
1.00—  1.90 m Rhyolittuff mit dünnen Kieselgurschichten,
1.90— 2.00 m weisser Kieselgur,
2.00— 2.80 m brauner Quarzit (Leberopal),
2.80— 3.65 m lockerer, grobkörniger Rhyolittuff,
3.6 j— 3.90 m Quarzitbank mit Sprüngen,
3.90—  j.40 m bimsteinhaltiger Rhyolittuff.

FÖLDVÁRI
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X V II. Schacht. Neben dem Bentonitaufschluss des zu Steinbrücke 
des Weges Erdőbénye—Abaujszántó führenden Baches,

o.oo— x.oo m Andesitnyirok,
1.00—2.jo m Nyirok mit Diatomeenschieferschutt,
2 .jo — 3.20 m Quarzit,
3.20— j.70 m Bentonit.

Anhang.

Herr J . G r o f  c s i k, Professor der Obergewerbeschule untersuchte 
einige Proben aus keramischem Gesichtspunkte. Die Resultate seiner 
Untersuchungen sind im Folgenden dergestellt:

I. Probe. Aus dem Stollen über der Kapelle des Kurortes Erdőbénye
8.70 m von Eingänge des Stollens. Die Probe ist weiss, grün und braun 
meliert, leicht zu mahlen. Einfeuchtung mit Wasser leicht. Ziemlich 
plastisch.

Bei o ja  Seger ausgebrannt weist sie hellrote (rosarote) Färbung auf. 
Nicht feuerfest. Keine praktische Verwertbarkeit.

II. Probe. Aus demselben Stollen 40.70 m vom Eingänge des Stollens 
entfernt.

Im lufttrockenen Zustande leicht brechbarer, grünlich-grauer Ton 
mit braunen Flecken. Mit Wasser leicht einfeuchtbar, plastisch.

Bei o ja  Seger gebrannt gelblich rot. Nicht feuerfest. Keine prak
tische Bedeutung.

III. Probe. Aus demselben Stollen 38.J m vom Eingänge entfernt.
Grünlich-weiss mit braunen Flecken. Schwer zerstückelbar, mit

Wasser eingeweicht plastisch und klebrig
Bei 05a Seger gebrannt hellrot (rosafarben). Nicht feuerfest, keine 

praktische Bedeutung.
IV . Probe. Szegilong. Kaolingrube.
Die Probe ist schön weiss, leicht einzuweichen. Eingeweicht ist sie 

mager, schwer zu formen.
Bei o ja  Seger gelb. Die ausgebrannte Probe ist voller Sprünge. Feuer

festigkeit, 34— 3j Seger. Die Proben der Kaolingrube wurden von Herrn 
Prof. Dr. A. L i f f a  im Jahre 1935 eingesammelt. In unserem dies
bezüglichen Untersuchungsberichte gaben wir eine eingehende Begut
achtung ihrer Brauchbarkeit.

Übrigens wird das ausgebeutete Kaolin im Kaolinverfeinerungs
werke neben der Bahnstation Szegilong durch die „Kaolinwerke A. G.“  
geschlämmt, und auf den Markt gebracht. Dieses Kaolin wird haupt
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sächlich in der Papierfabrikation angewandt. Das geschlämmte Kaolin 
ist für feinkeramische Zwecke unbrauchbar.

V. Probe. Sima, Schacht Nr u .  der Schule gegenüber, aus Teufe
6.00—7.60 m.

Graulichweiss, mit Wasser leicht einzuweichen. Mager, schwer 
formbar.

Bei 05a Seger ausgebrannt gelb. Nicht feuerfest, praktisch wertlos.
VI. Probe. Sima, Schacht Nr IV. neben dem Sas-Bache aus 4.50— 5.80 

m Teufe. Graulich-weiss, leicht aufzuteilen und mit Wasser einzuweichen. 
Sehr mager, kaum formbar.

Bei 05a Seger gelbe Färbung. Feuerfestigkeit 31 — 32 Seger. Zu 
keramischen Zwecken ungeeignet, da bei dieser geringen Feuerfestigkeit 
Tone genug in Ungarn existieren, die eine viel grössere Plastizität auf
weisen.



FÖLDTANI KUTATÁSOK GYŐRÖTT S KÖZVETLEN KÖRNYÉKÉN.

Irta: S ü m e g h y  J ó z s e f  dr.

I. A kutatófúrásokban feltárt rétegek ismertetése.

Régi vágya Győr városának a természetes melegvíz megszerzése. 
Melegvízzel szeretné pompás fürdőéletét gazdagítani. A város már 1929- 
ben tervbevette az altalajában feltételezhető melegvíz feltárását. Az 
ajánlott mélyfúrással együttjáró földtani vizsgálatok eredményeit az 
alábbiakban foglalom össze.

Győr sz. kir. város jelenkori, folyami üledékekre épült. A tervezett 
mélyfúrás pontosabb helyének kijelölése csak úgy történhetett meg, hogy 
előzőleg a város altalajának a szerkezetét is megismerhettem. Szerkezeti 
adatokat viszont csak a holocén takaró alatt fekvő, pannóniai rétegektől 
várhattam, s ezekhez csak kutatófúrásokkal férhettem hozzá.

összesen 10 kutatófúrás létesült, a következő helyeken: az első a 
győrszabadhegyi téglagyár (Kovács-féle) anyaggödrében az ú. n. I. számú 
fúrás a szabadhegyi vasúti állomás előtt, a köztemető mellett; a II. számú 
a Külső Baross-úton, a gőzmosóda közelében; a III. számú a Zrínyi- és 
a Soproni-utca sarkán; a IV. a városi uszodában; az V. a Közép-utca 
végén, a soproni vasúti töltés alatt; a VI. és V II. a városi uszodában; a 
V III. a Richards-gyár kertjében; a IX . pedig Ásvány község közvetlen 
szomszédságában, az Öreg-Duna védőtöltésén belül készült.

A Kovács-téglagyárban készült kutatófúrás 10 m, az

I. sz. =  50.80 m
II. sz. =  50.92 m

III. ,sz. =  60.17 m
IV. sz. =  62.00 m
V. sz. =  50.09 m

VI. sz.' =  50.16 m
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VIT. sz. =  50.18 m 
V III. sz. =  50.14 m 

IX . sz. =  50.14 m mélységre hatolt le.

Az I. sz. fúrás a II-tól =  1027, a II. a III-tól =  1060.80, a Ili. 
a IV-től =  1072, az V. a V lII-tól pedig 1446 m távolságnyira létesült. 
A IV., VI. és V II. számú kutatófúrásokat a városi uszodában, egymás
hoz közel, egymástól 44.20, 44.30, illetve 53 m távolságnyira telepítet
tem, hogy a velük bezárt, háromoldalú hasábot felépítő rétegek hely
zetét, fekvését teljes pontossággal meg lehessen állapítani.

A létesített kutatófúrások két, egymást metsző vonal mentén helyez
kedtek el. Az I., II., III., IV., VI., VH. és ÍX . számú a győri köz
temető s Ásvány község: ÉÉN y—DDK-i irányú vonalába, az V. és 
V III. számú pedig N yK -i irányú vonal mentén készült.

A Kovács-féle téglagyárban lemélyesztett kutatófúrás a fenti vona
lak egyikébe se esik bele s célja az volt, hogy az ott nagyobb tszf. ma
gasságban felszínre került, 50—60 cm vastag lignitréteg s az azt bezáró 
pannóniai rétegek párhuzamba állítása a többi fúrás azonos képződmé
nyeivel megkísérelhető lehessen.

Az egyes fúrások a következő rétegeket tárták fel:

1. A  győrszabadhegyi Kovács-féle téglagyár telkén létesített
kutatófúrásban: 

0.00— 0.20 m közt sárga homokos agyag,
0.20— 0.60 m 11 agyagos lignit,
o.ö'o— 2.03 m 11 kékesszürke, csillámos, iszapos homok,
2.05 — 2.20 m 11 sárgásszürke agyagos homok,
2.20— 2.60 m 11 lignites szürke agyag.
2.60— 3-1° m J 1 zöldesszürke homokos agyag,
3.10— 4.12 m 11 zöldesszürke kissé homokos agyag,
4 .12— 4.90 m 11 szürke agyagos márga,
4.90— 5.80 m 11 szürke agyagos homok,
5.80— 6.20 m 11 szürke homokos agyag,
6.20— 7.10 m 11 szürke kissé homokos agyag,
7.10— 7.92 m 11 szürke agyagmárga,
7.92— 8.00 m 11 sárgászöld agyag,
8.00— :10.00 m 11 sárga agyagos homokot találtam.

2. Az I. számú kutatófúrás rétegsora a következő: 
0.00— 0.55 m húmuszos öntéshomok,
0.55— 2.ro m szürke homok apró kaviccsal,
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2.10— 2.9O m 
2.90— 4.50 m 
4.50— 6.17 m 
6.17— 11.87 111 

11.8 7— 19 .17  m 
I9-Í7—-Í9-45 m 
19.45—22.ro m 
22.10—23.25 m

23.25—29.37 m 
29.37—29.85 m 
29.85— 30.00 m 
30.00—33.20 m 
33.20— 36.6c m 
36.60— 36.78 m 
36.78— 50,80 m

szürke homok apró kaviccsal, 
szürke homok kevés kaviccsal, 
durva kvarc kavics kevés homokkal, 
szürke homokos agyag,
szürkéssárga, sárgásszürke, helyenkint homokos agyag, 
sötétszürke iszapos, homokos lignit, 
világosszürke márgás agyag,
sötétszürke, iszapos homokos agyag, sok szerves 
anyaggal,
szürke, helyenként homokos márga,
barnásszürke agyag,
rozsdabarna összeálló homok,
sárga agyagos homok,
szürke homok,
szürke, kemény homokkő,
világosszürke, helyenként homokos márga.

3. A  II. számú kutatófúrás rétegsora a következő:
0.00— 0.30 m sötétszürke húmuszos vályog,
0.30— 0.80 m szürkéssárga homokos lösz,
0.80— 2.40 m szürke és sárgásbarna öntés homok, homokos agyag, 

agyagos öntésiszap, •
2.40— 5.70 m sárgásszürke iszapos homok kvarckaviccsal,
5.70— 6.22 m zöldesszürke márgás agyag,
6.22— 6.87 m durva kvarckavics, iszapos homokkal,
6.87— 9.82 m szürke márga,
9.82— 11.96 sötétbarna, homokos, lignites agyag, benne:

Unió atavus P a r t s c h;
Viviparus semseyi H  a 1 a v á t s;
Viviparus lóczyi H  a 1 a v á t s;
Melanopsis sp;
Planorbis sp;

11.96— 13.46 m sötétbarna lignit, alsó része lignites homok,
13.46— 24.65 m szürke agyagmárga, helyenként iszapos és homokos,
24.65—24.85 m zöldesszürke homokos agyag ligniterekkel,
24.85—28.90 m szürke márga,
28.90— 29.46 m sötétszürke lignites agyag,
29.46—  32.ic  m szürke agyagmárga,
32.10—33.00 m vörhenyes-barna agyag, sok szerves anyaggal,
33.00— 34.42 m szürke márga,



1 2 7 6 SÜM EGHy

34.42— 34.56 m rozsdabarna, szürke agyag, szerves anyaggal,
34.56— 39.40 m szürke márga,
39.40'—4 2 .11 m szürkésszöld homokos márga,
4 2 .1 1— 42.35 m sárgásszürke, kissé homokos agyag,
42.35—43.25 m zöldesszürke márga,
43.25—44.68 m csillámos sárga homok,
44.68—44.8c m sárga, homokos agyagos iszap,
44.80—45.16 m sötétszürke agyagos lignit,
45.16—45.96 m szürke agyagmárga,
45.96— 46.oS m sötétszürke agyagos lignit,
46.08—46.40 m barnásszürke, sok szerves anyagú, iszapos homok, 
46.40— 50.92 m szürke márga.

4. A  III. számú kutatófúrás a következő rétegeken hatolt át: 
0.00— 0.45 m mesterséges feltöltés,
0.45— 1.02 m sötétszürke humuszos, kavicsos, iszapos öntéshomok, 
x.02— 2.49 m sárga és szürkéssárga öntéshomok,
2.49— 5.01 m sárgásszürke homokos kavics,
5.0t— 6.60 m zöldesszürke öntéshomok,
6.60— 7.71 m durva kvarc kavics homokkal,
7.71 — 10.56 m szürke márga,

10.56— 11.00  m sötétszürke zsíros agyag,
11.0 0 —  17 .0 0 'm szürke márga, helyenként iszapos és homokos,
17.00—  17.42 m szürke agyagos homok lignit-erekkel,
17.42—  19.62 m szürke márga,
19.62— 21.04 tn sárgásszürke homok,
21.04— 22.38 m sárgásszürke iszapos homok,
22.38— 24.08 m sárga agyag,
24.08— 26.30 m sárga, csillámos homok,
26.30— 27.98 m szürke márga,
27.98— 28.12 m sötétszürke homokos agyag lignittel,
28 .12— 29.29 m szürke márga,
29.29— 29.52 in sárga homok,
29.52— 29.68 m sárgásszürke homokos márga,
29.68— 30.42 m zöldesszürke iszapos homok,
30.42—  30.87 m sötétszürke agyagos homok lignittel,
30.87— 32.61 m szürke márga, alul homokos,
32.61 — 34.18 m szürke homok,
34.18— 34.49 m sötétszürke, homokos agyag lignittel,
34.49— 40.55 m szürke márga,
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40.55—40.78 m 
40.78—42.48 m 
42.48—42.98 m 
42.98— 56.20 m 
56.20— 56.74 m

lignites agyagos homok, 
barnásszürke márgás homok, 
feketésbarna lignites, agyagos homok, 
szürke márga,
szürke finom homok, benne:
Melanopsis pygmaea M. H ö r  n, 
Víviparus sp.,

56.74— 57.10 m 
57.10—-57.87 m 
57.87— 60.17 m 
60.17— • m

szürke márga, 
sötétbarna lignites agyag, 
zöld és szürke márga, 
szürke márga.

5. A IV. számú kutatófúrás rétegsora:

0.00— 0.30 m mesterséges feltöltés,
0.30— 3.38 m szürke kavicsos homok,
3.38— 12.65 m sárgásszürke homokos öntésiszap,

12.65 — -r3-92 m szürke, durva kvarc kavics homokkal,
13.92— 26.12 m szürke és zöldesszürke márga, helyenként homokos,
26.12—26.42 m fekete agyagos lignit,
26.42— 29.89 m szürke agyagmárga,
29.89— 30.59 m barnásfekete tőzeg,
30.59—  33.37 m szürkészöld agyagmárga,
33.37—  34.99 m szürkészöld agyagmárga, benne:

Unió atavus P a r t s c h,
Viviparas sp.,
Melanopsis sp.,

34.99— 37.15 m zöldesszürke márga,
37.15 — 37.85 m szürke agyag, lignitfoltokkal,
37.85— 38.59 m sárgásszürke homokos márga,
38.59— 42.38 m csillámos, szürke homok,
42.38— 42.68 m agyagos lignit,
42.68— 44.11 m szürke márga,
44.1 r—45.82 m élesszemű szürke homok,
45.82—48.05 m szürke és zöldesszürke márga,
48.05-—48.45 m zöld zsíros agyag, sok szerves anyaggal,
48.45—49.68 m szürke márga,
49.68—  50.01 m szürke homok,
50.01 — 51 . 1 1  m szürke márga,
5 1 .t i— 54.61 m szürke homok,
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54.61 — 55.09 m szürke márga,
55.09— 5 5-39 m barnásszürke agyag lignites foltokkal, benne:

Unio Neumayri P e n e c k e;
Coretus cornu mantelli ( D u n k le r ) ;

53.39—  56.21 m fehér mészmárga,
56 .2 1— 56.98 m barnászöld agyag sok szerves anyaggal,
56.98—  60.xr m szürke márga és agyag,
60.x i— 62.00 m szürke homok.

6. Az V. számú kutatófúrás a következő rétegeket tárta fel 
0.00—  1.26 m húmuszos öntésiszap és agyag,
1.26— 3.74 m szürke homok apró kaviccsal,
3.74—- 6.82 m szürke, részben márgás homok,
6.82— 7.96 m szürke márgás homok,
7.96— 12.45 m szürke és sárga agyagmárga,

12.45 — 13-58 m szürke, kissé márgás homok,
13 .58 — 14.70 m szürke, meszes, márgás homokkő 
14.70— 15.05 m világosszürke márga,
15 .05— 15.56 m sötétbarna tőzeges agyag,
15.56—  17.04 m világosszürke, meszes homokkő,
17.04—23.54 m sárga agyagos homok,
23.54—  23.64 m sárgásszürke márgás agyag,
23.64— 23.98 m barna lignites agyag,
23.98—  26.34 m világosszürke márga,
26.34— 26.54 m barna lignites agyag,
26.54—  28.62 m szürke márga,
28.62—  31.28 m szürke homok,
3 1.28 —  33.05 m szürke márga,
3 3-05— 33-45 m bgnites agyag,
33.45— 36.28 m világosszürke márga,
36.28—  37.15  m világosszürke márgás homok,
37 .15 — 38.52 m világosszürke homok,
38.52— 39.29 m világoisszürke mészmárga,

39.29—  39.63 m fekete lignit,
39.63— 40.56 m világosszürke márga,
40.56— 41.98 m világosszürke homok,
41.98— -42.39 m sötétbarna lignites agyag,
42.39— 45.26 m világosszürke márga,
45.26—45.56 m kissé lignites agyag,
45.56—  50.09 m világosszürke márga.
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7. A  VI. számú kutatófúrás rétegsora a következő:

0.00— 3.35 m mesterséges feltöltés,
3.35— .11.07 m szürke homokos öntésiszap,

11.0 7 — T2.28 m homokos apró kavics,
12.28 —13-72 m szürke homok,
13.72— 14.65 m világosszürke márga,
14.65 — 15.08 m sötétbarna lignites agyag,
15.05—  16.48 m szürke márga,
16.48— 17.05 m szürke márgás homok,
17.05—  18.61 m szürke márga,
18 .6 1—21.34 m szürke márgás homok,
21.34— 24.76 m világosszürke márga,
24.76—24.94 m barnás-szürke lignites agyag,
24.94—26.60 m világosszürke márga,
26.60— 26.82 m agyagos lignit,
26.82-—29.54 m világosszürke márga,
29.54— 29.86 m agyagos lignit,
29.86—  30.16 m szürke márga,
30.16—30.66 m sötétbarna lignit,
30.66— 32.18 m világosszürke márga,
32.18— 32.52 m sötétbarna lignit,
32.52—33.04 m zöldesszürke márgás agyag,
33.04— 37.54 m szürke márga, alul kissé homok,
37.54—  38.30 m barnásszürke, kissé lignites márga,
38.30—43.09 m világosszürke márga,
43.09—44.17 m szürke márgás homok,
44. t7—44.41 m ligniteres szürke agyag,
44.4t—45.2t m agyagos tőzeg,
4 5 .2 1—50.16 m világosszürke márga, legalul kissé homokos, közben 

agyagerek.

8. A V II. számú kutatófúrás rétegsora:

0.00— 3.60 m mesterséges feltöltés,
3.60— 6.02 m barna öntésagyag,
6.02— 11.20 m szürke homokos öntésiszap,

11.2 0 — 12.24 m durva kvarc kavics kevés homokkal,
12.24— 13.34 rn világosszürke márga,
13.34—  13.86 m barna lignites agyag,
13.86—  15.01 m világosszürke márga,
15 :0 1— 16.46 m szürke, kissé márgás homok,
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16.46— 18.49 m szürke márga,
18.49— 20.24 m szürke, kissé márgás homok,
20.24— 22.64 m világosszürke márga,
22.64— 23.66 m szürke márgás homok,
23.66—  23.86 m barna agyag sok szerves anyaggal,
23.86— 25.85 m világosszürke márga,
25.85—  26.20 m sötétbarna lignit,
26.20— 28.55 m világosszürke márga,
28.55— 28.85 m sötétbarna lignit,
28.85—  29.22 m szürke, márgás anyag,
29.22—  29.66 m sötétbarna lignit,
29.66—  30.76 m zöldesszürke márgás agyag,
30.76— 3 1.14  m sötétbarna lignites agyag,
3 1 .14 — 34.13 m szürke márga,
34 .13— 37*04 m szürke homok,
37.04— 38.45 m szürke márga,
38.45—41.85 m világosszürke márgás homok,
41.85—  42.42 m szürke márga,
42.42— 43-44 m sötétbarna tőzeg,
43.44— 43-94 m sötétbarna lignites agyag,
43.94— 44.12 m feketésbarna lignit,
4 4 .12—46.85 m világosszürke márga,
46.85— 47.97 m zöld agyag,
47.97— 48.97 m világosszürke márga,
48.97— 49.17 m barnásszürke agyag, sok szerves anyaggal,
49 .17— 50.18 m világosszürke agyagmárga.

9. A  V III . számú kutatófúrás rétegsora a következő:

0.00— 2.00 m mesterséges feltöltés,
2.00— 3.05 m sárgásszürke homokos öntésiszap,
3.05— 6.22 m durva kavics kevés homokkal,
6.22— 7.20 m élesszemű, szürke homok,
7.2c— 8.71 m zöldesszürke homokos iszap,
8.71 — 11.0 4  m zöldesszürke márkás agyag,

11.0 4  — i i . 19 ni sötétbarna lignit,
1 1 . 1 9 — 13.02 m szürke homokos iszap,
13.02— 14.60 m világosszürke márga,
14 .60— 15-99 m szürkészöld agyag,
15.99— 17-69 m szürke homokos iszap,
17.69— 18.87 m világosszürke márga,
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18.87—20.09 m szürke márgás homok,
.20.09—20.67 m barna lignites agyag,
20.67— 21.45 m világosszürke márga,
20.67— 21.45 m szürke márgás homok,
22.67— 23.12 m barna agyagos lignit,
2 3 .12 — 23.73 m zöldesszürke márga,
23.73— 2.5-37 m szürke márgás homok,
25.37—26.14 1X1 szürke éles homok,
26.14—26.46 m barna agyagos lignit, benne:

Unio atavus P a r t s c h.
Melanopsis decoilata S t o 1 i c z k a.

26.46—26.88 m barnásfekete lignit, benne:
Coretus cornu mantelli ( D u n k le r ) .

2 6.88;—27.48 m szürkészöld, márgás agyag,
27.48—  28.08 m zöldesszürke homokos márga,
28.08— 33-05 m zöldesszürke márga,
33.05— 34.08 m szürke agyag,
34.08—  34.35 m barna agyagos lignit.
34.35—  3J-I2 m szürke márga,
35 .12— 36.73 m szürke márgás homok,
36.73— 37.39 m szürke homok,
37.39— 38.10 m szürkészöld márga,
38.10— 38.48 m sötétbarna agyag, sok szerves anyaggal,'
38.48— 39-36 m zöld agyag,
39.36— 43.27 m szürke homok,
43.27—43.53 m szürke agyag,
43.53—44.38 m világosszürke (márgás) homokos iszap,
44.38—43.35 m világosszürke iszapos homok,
45.35— 46.21 m sárgászöld agyagmárka,
46.21—47.03 m sötétbarna márgás agyag, szerves anyaggal,
47.03—48.96 m világosszürke márga,
48.96— 50.14 m szürke homok.

10. A IX . számú (ásványi) kutatófúrás rétegsora:
0.00— 3.45 m szürke öntés-iszap,
3.45— 8.55 m szürke homokos öntésiszap,
9.55 — 14.25 m durva kvarc kavics,

14.25— 15.68 m szürke, éles homok, apró kaviccsal,
15.68—20.80 m szürke, durva kvarckavics,
20.80—22.26 m éles, szürke homok, apró kaviccsal,
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22.26—26.56 m szürke, durva kvarckavics,
26.56—30.72 m éles, szürke homok,
30.72—34.41 m szürke, durva kavics,
34.41— 37.62 m szürke, éles homok,
37.62—39.87 m szürke, durva kavics,
39.87—40.21 m szürke homok, apró kaviccsal,
40.21—44.54 m szürke, durva kavics,
44.54—45.91 m szürke homok,
45.91—46.80 m szürke, durva kvarckavics,
46.80—47.12 m szürke, durva homok,
47.12— 50.28 m szürke, durva kvarckavics.

A  10 új kutatófúráson kívül felhasználtam még a városban ismert 
mélyfuratú kutak s a város régebbi kutatófúrásainak földtani adatait is 
s segítségükkel összesen 8 földtani szelvényt készítettem. A földtani 
szelvények közül az I., II. és a IV. számú D D K—ÉÉNy-i, a III. 
D K —ÉNy-i, az V. és a V III. É K —DNy-i, a V I. és a V II. K É K — 
N yD N y-i irányban mutatja be az altalajt.

Az egyes szelvényekbe eső kutatófúrások a következő képződmé
nyeket tárták fel:

a) Legfiatalabb a holocén öntésiszapból, öntéshomokból, öntésisza
pos agyagból, futóhomokból s löszös homokból (silt-féle) álló üledékek 
rétege. A  felszín is ezekből áll Győr belső területén s távolabbi kör
nyékén. De amíg Győrtől ÉNy-ra és É-ra elterjedésük általános, addig 
a Marcal—öregrába—Gyirmót — a nádorvárosi Külső-szállás — a 
városi köztemető — Győrszabadhegy—Győrszentiván vonálától DK-re 
és D -re kezdődő s a Kis-Alföld síkjából — átlag — 10 m-el kiemel
kedő terrasz lábán túl, sehol se lépnek fel. Ez a vonal egyúttal a Rába 
s Mosoni-Duna eredeti jobb partja is e vonaltól N y, ÉN y és É-ra te
rítette szét a két folyó széles árterületén az öntésföldeket.

Az öntésföldek rétegének vastagsága változó s 0.30 m-től 12.5cm  
vastagságig terjed az. A  földtani szelvényekből világosan kivehető, hogy 
az eredeti Rába—Duna jobbpart előtt, általában 1 — 2 m vastagságú. 
De minél jobban haladunk É, illetve ÉN y felé, annál jobban elvékonyo
dik az s a várost keresztülszelő bécs—budapesti vasútvonal mentén a 
legvékonyabb 30—40 cm. Még tovább haladva É felé, az említett vasút
vonal s a Rába—Duna vonala közt hirtelen vastagodni kezd s mire a 
két folyómederhez ér, eléri a 12 m vastagságot. A  Moson—Győr— 
Duna s az Öreg-Duna közén a réteg vastagsága változó ugyan, de a



G y ő R 1283

io— íz  métert itt se haladja meg. Az ásványi fúrásban is io m a vas
tagsága.

b) Az öntésföldek alatt húzódik az ó-holocén kavicsréteg. A  Mo
son—Győri-Duna rakta le régi, szélesebb medrében. Helyenként homok- 
lencsék ülnek benne. Elterjedési határa összeesik a felette levő öntési öl- 
dekével s ennek is az ősi Rába—Duna jobbpartja a D-i és DK-i határ
vonala. Déli határvonalától É és ÉN y felé haladva, az ősi Rába-—Duna 
vonalában, medrében ez is több méter vastag, de épp úgy, mint az ön
tésföldek, Győr alatt ez is elvékonyodik s körülbelül ugyancsak a becs— 
budapesti vasútvonal mentén a legvékonyabb. A vasútvonal és a győri 
Duna közt vastagsága növekszik s a Duna vonalában hirtelen erősen 
megvastagszik s az V. számú szelvényben, Sáráspuszta—Pinnyéd közt a 
fenekét már csak 32— 34 m mélységben érték el. A Bácsa, Kisbajcs, 
Győrújfalu környékén létesített kincstári, 30 m mélységig lehatoló fúrá
sok már mindenütt ebben a kavicsrétegben maradtak.1 A IX . számú 
ásványi, 50 m mély kutatófúrás se tudta átfúrni. Ásványon ugyanolyan a 
kavics, mint a magyaróvári mélyfúrás 200 m vastag kavicsrétegének 
felső, 110  rn-es része: vagyis homokos, durvaszemű és szürke, vasoxid- 
kéreg nélküli. Fel kell tételezni, hogy az ó-holocén kavicsréteg a Moson— 
Győri-Dunától É-ra és ÉNy-ra, nagymértékben megvastagszik. Győrtől 
Ny-ra, Abda, öttevény irányában a kavicsréteg kivastagodása — úgy 
látszik — nem megy oly hirtelen végbe, mint Győrtől É-ra. Legnyuga
tibb kutatófúrásunkban, a 20. számúban u. i. 17.20 m mélységben már 
elérték a kavics lenekét.

c) Az I., II. és III. számú földtani szelvény DK-en a győrszabad- 
hegyi dombokon végződik. A  dombok tetején, a 120 m-nél magasabb 
részeken sárga, vasoxidbevonatú durva kavicsréteg ül. Ez a kavics a 
Duna ú. n. városi-terrasz kavicsa s Győr határában csak a szabad
hegyi dombokon van meg. Az előbb tárgyalt ó-holocén Duna-kaviccsal 
semmiféle összefüggésben sincs s annál idősebb, pleisztocén-kori.

d) Győr altalajában a legidősebb, földtani szempontból a legfonto
sabb képződmények: pannóniai korúak. A pannonhalmi dombok felől 
ereszkednek lépcsős felszínükkel Győr felé s a szabadhegyi lapos dom
bokon, több helyen felszínre is kerülnek. Az ősi Rába—Duna jobbpartja 
előtt azonban hirtelen eséssel eltűnnek a már ismertetett öntésiöldek és 
ó-holocén Duna kavicstakarója alatt.

1 P a n t ó  D. : A dunai aranymosás kérdése. — Földtani Közlöny. LXV. K.
7—9. f. — Budapest, 1935.
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A szabadhegyi feltárásokban, kutatófúrásokban s a győri mély- 
furatú kutak szelvényeiben az ismert legnagyobb mélységig: 250 m méte
rig, mint agyag, márga és homok s ezek változataiként van jelen a pan- 
nóniai rétegcsoport. Feltárt felső részében, kb. 50—60 m mélységig a 
homokrétegek rovására az agyagos s márgás rétegek jutnak túlsúlyba, 
azon túl azonban a vastagabb homokrétegek válnak gyakoriabbakká.

A  Győrött feltárt pannóniai rétégek korát a szabadhegyi Kovács 
téglagyár agyaggödreiből s a II., III., IV., valamint a V III. számú 
kutatófúrásból előkerült fauna pontosan meghatározza. A  Congeria cí. 
balatonié a P a r t s  eh, Unió atavus P a r t s c h, Pisidium aequale 
N e u m ;  Melanopsis decollata S t o l i c z k a ;  Coretus cornu mantelli 
( D u n k l e r )  Gyraulus (Gyraulus) micromphalus Fu ch . s ;  Viviparus 
semseyi H a l a v á t s ;  Valvata ((cinéinna) variábilis variábilis F u c h s ;  
Prososthenia sepulcralis sepulcralis ( P a r t s c h ) ;  Limnaea sp., Patula sp. 
fajokból álló, Kovács téglagyári fauna azonos a kutatófúrásokban s a 
győrszentmártoni, már az irodalomból is ismert faunákkal2 s bezáró 
rétegeiket a felső pannóniai emelet Congeria balatonica-s szinttájába 
utalják. Itt jegyzem meg, hogy. az azonos fauna Győrszentmártonban 
165, a Kovács téglagyárban 118,  a mélyfúrásokban pedig 100— 102, 
7<?'—80 s 56—57 tszf. magasságban elhelyezkedő rétegekből került elő.

II. Az altalaj szerkezete.

Az egyes rétegcsoportok ismertetése után vizsgáljuk meg a szer
kezeti viszonyokat is annak eldöntésére, vájjon az egyes rétegcsoportok 
egyenletesen, nyugodtan települtek-e, vagy kéregmozgások következté
ben törések, vagy hajlások mutathatók-e* ki bennük?

Először is kétségtelenül megállapítható a győrkörnyéki, a pannon
halmi, a csanaki és a szemerei dombvonulatok s a szabadhegyi feltárá
sok dőlési adatai alapján, hogy az ottani pannóniai rétegek ÉN y felé 
dőlnek 2— 3°-kal.

Ugyanerre az eredményre jutott legújabban P a n t ó is a győr
környéki pannóniai rétegek vizsgálatánál, amikor is kimutatta, hogy e 
rétegek a győri iparcsatorna, azután Kisbajcs—Bácsa és Győrszentiván 
közt ÉN y felé mindinkább meredekebbé váló dőlésűek. A  Gönyű—

2 V id  Gy. G .: Pannonhalma földtani viszonyai. — Földtani Közlöny. X L VIII.
S ü m e g h y  J.: Adatok a Kis Alföld keleti öble pliocaen kavicstakarójának

ismertetéséhez. Acta litteraum ac Scienctiarum stb. II. k. 2, f. Szeged, 1926. 
k. Budapest, 19 iS.
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Nagyszentjános közt feltárt pannóniai rétegek a legmeredekebbek s 
3.5°-kal dőlnek 2 ih-nak.3

Győr környékén a pannóniai rétegek tekintélyes vastagságban kint 
vannak a felszínen s szerkezeti adataik megfigyelése aránylag könnyeb
ben keresztülvihető. De Győr belső területén, ahova a tervezett mély
fúrást mégis csak a legcélszerűbb lenne elhelyezni, a szerkezeti adatok 
összegyűjtése, megbízható kutatófúrások nélkül, jóformán lehetetlen a 
felszín mindenütt vastagon beborító, Duna-Rába laza hordaléka miatt. 
A  fedő holocén-pleisztocén rétegek erre módot nem nyújthatnak.

Éppen ezért csak feltételesen fogadhattam el a Pannonhalma kör
nyékén Vid Gy. G. által kimutatott DK-ÉNy, illetve DNy-ÉK-i irányú 
törésrendszer jelenlétét Győr belső területének altalajában is.4 A  győr- 
környéki rétegek elhelyezkedésében inkább egy másik vonás ismerhető 
fel, és pedig az, hogy a pannóniai rétegek ÉNy felé dőlnek, tehát eredeti 
helyzetükből már bizonyos .fokig szárnyként kimozdultak, amikor a fel
tételezett és előbb említett törésrendszer esetleg kialakult rajtuk. Ez a 
föltevés a győri kutatófúrásokkal nyert szerkezeti adatok alapján be
igazolódott.

Az I., II. és III. számú földtani szelvényünk DK-en a győrszabad- 
hegyi dombokról indul ki s onnan halad tovább ÉNy-felé. Ez a három 
szelvény Szabadhegyen felül terrasz kavicsot, alul pannóniai rétegeket 
tüntet fel. A pannóniai rétegek felszíne itt — átlag — 120 m tszf. ma
gasságban terül el. A pannóniai üledékekben két lignitréteg is végigvonul 
s közülük a felső felszíne 116.65 m tsz -̂ magasságban húzódik, a Ko
vács téglagyárban nyert mérési adatok alapján.

A terrasz kavics Szabadhegynél megszűnik s tovább É-felé foly
tatása nincs. A  pannóniai üledékek s a beléjük zárt lignitrétegek azon
ban É, azaz Győr belső része felé is továbbterjednek, de amint már em
lítettem, olyanformán, hogy a kb. DNy-ÉK-i irányban haladó, győr- 
szabadhegyi Fő-utca vonalában hirtelen elszakadnak s egy lépcsőfokkal 
lesüllyednek. De nem tűnnek el véglegesen, mert É, azaz Győr belső 
része felé tartó folytatásuk ott van több kutatófúrás szelvényében, azon
ban jóval mélyebben.

A pannóniai üledékek felszíne a szabadhegyi átlagos 120 m-ről pl. 
az I. számú szelvény I. számú fúrásában 106.86, a legközelebbi fúrások 
közül a 2. számúban 107.70 m, a 3. számúban 104.70, a 4. számúban

3 P a  ni tó  D.: L. idézett munkáját!
4 V id  Gy. G.: L. idézett munkáját! .
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, 106.61, az 5. számúban 106.92, a 6. számúban 106.66, a 7. számúban 
104.71, a 9. számúban pedig 105.70 m mélységű szintre szállt alá.

A szabadhegyi pannóniai rétegek közt 116.65 m tszf. magasságú 
szintben húzódó, felső lignitréteg ÉNy-felé irányuló folytatása ugyan
csak a legközelebbi fúrások közül, az I. számúban 93.86, a 2. számú 
fúrásban 107, a 4. számúban pedig 105.61 m-re lezökkent szintbe került.

Az egyes szelvényekben tovább ÉNy-felé haladva az I. sz. szelvény 
93.86 m tszf. szintjében elért szabadhegyi felső lignitréteg a II. sz. fúrás
ban 90.70, a 111-ban 87.43, a VI-ban 76.65 s a IV-ben 77.50 m tszf.-i 
magasságú szintre szállt alá.

A  II. számú szelvény 2. számú fúrásában 107.30, az 1. számúban 
106.70, a B. számúban 99.50 , az A. számú fúrásban pedig 99.80 m-es 
szintben találtam a szóbanforgó lignitréteg felszínét.

A III. számú szelvény 3. sz. fúrásában 103.20, a grábgyáriban 
98.60, a V i l i .  sz. fúrásban 76 m mélységben találtam ugyanazt a lignit- 
felszint.

Ha a VI. sz. szelvényben, amely szelvény az I., II. és III. számú, 
vizsgált szelvényeket is keresztezi, ugyanennek a lignitrétegnek el
helyezkedését követjük, akkor azt látjuk, hogy annak DNy-felé is van 
kisebbfokú lejtése. Ugyanezt a jelenséget figyelhetjük meg a V III. sz. 
szelvényben is, ahol ugyanez a lignitréteg a szelvény ÉK-i végén létesí
tett 2. sz. fúrás 107.30 tszf. magasságú szintjéről, mire a szelvény DNy-i 
végére ér, az I. sz. fúrásban a 93.86 m-es, mélyebb szintre száll alá.

A V II. szelvény az Öreg-Rábát keresztezi. Ennek a szelvénynek 
ix., 12. és 13. sz. fúrása a folyó jobb-, a 14. sz. fúrása pedig a bal
partján tárt fel — a pannóniai rétegek közt —egy lignitréteget is. Ez 
a lignitréteg az Öreg-Rába jobb partján, vagyis a 1 1 .,  12. és a 13. sz. 
fúrásokban az átlag 109 méteres szintről, az Öreg-Rába balpartjához 
egészen közel létesített, 14. sz. fúrásban 104.66 m-re szállt le. A 13. és 
14. számú fúrások közt, azaz az Öreg-Rába vonalában a pannóniai 
rétegek ÉN y felé éppúgy levetődtek, mint Győrszabadhegynél.

A  szelvényekben több, egymás alatt húzódó lignitréteget tártak fel 
a fúrók. Ezek mind kivétel nélkül azonos helyzetűek a szelvényekoen 
végig kísért, ú. n. felsőlignit rétegével s hűen mutatják a többi, bezáró 
pannóniai rétegek helyzetét is.

Eszerint a pannóniai rétegek felszíne, Győr város belső területén 
enyhén, 1 — 2°-kal lejt ÉNy-felé. A pannóniai üledékcsoportot felépítő 
egyes rétegek azonban már valamivel meredekebb dőlésűek, bár az 
általános dőlési irány ezeknél is ÉNy-i.
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Az I., II. és VI. számú szelvényekben még az ú. n. felső lignit- 
rétegek felett is találtam i —2 lignitréteget. Ezek azonban nem azono
síthatók a szabadhegyi felső lignitréteggel, mert ennél magasabb hely
zetű képződmények.

A  szabadhegyi, Kovács-téglagyári, felső lignitréteget — jóformán 
egyedül — csak azért lehetett jól követhető, jól azonosítható vezérlő 
szintül felhasználni, mert a fedőjében lévő homokos agyagréteget is, de 
főleg az abba zárt, jellegzetesebb faunát is, több fúrás szelvényében 
azonosítani lehetett. Megjegyzem, hogy az ú. n. felső lignitréteg hori
zontális kiterjedése se lehet olyan nagymérvű, hogy az egy, Szabad
hegytől a Győri-Dunáig érő, összefüggő egészet alkotna. Inkább olyan, 
kisebb-nagyobb foltokban szétterülő lencsés réteg ez, amely azt a haj
dani, egyszintű mocsaras felszínt, amelyen keletkezése végbement, jól 
meghatározza még ma is, miután eredeti, vízszintes helyzetéből ÉNy- 
felé billent.

összefoglalva a fent elmondottakat, látjuk azt, hogy Győr terüle
tén a pannóniai rétegsor nem egyenletesen, nyugodtan települt, hanem 
eredeti helyzetéből ÉK-DNy-i irányú törésrendszer mentén ÉNy, a Kis 
Alföld belseje felé süllyedt le. A Pannonhalma felől lépcsős felszínnel 
Győrnek tartó pannóniai üledékcsoport egyik jól kinyomozható lezökke- 
nési vonala a Győrszabadhegy előtti, a másik pedig az Öreg-Rába 
medrében húzódó törési vonal. Ebben a két vonalban a pannóniai réte
gek megszakadtak s önálló táblában lejjebb süllyedtek s süllyedésük 
közben ÉNy-nak billentek. Hogy az Öreg-Rába vonalában kezdődő s 
ugyancsak ÉNy-i szárnyú pannóniai üledékcsoportnak a Győri-Duna 
vonalában van-é letörési szegélye, avagy nincs, pontosabban megállapí
tani nem tudtam. Csak feltételezem, hogy valahol a Győri-Duna és a 
Nagy-Duna között, de inkább közelebb a Győri-Dunához, vagy éppen 
ennek vonalában keresendő az Öreg-Rába vonalában kezdődő, lezök
kent másik tábladarab ÉN y felé néző szegélyvonala is. Erre a feltevésre 
vallana az a jelenség, hogy az öntésföldek, valamint az ó-holocén Duna- 
kavics rétege éppen a Győri-Duna vonalában vastagszik meg hirtelen 
s a pannóniai rétegek ÉNy, a Kis-Alföld belseje felé tartó esése is ebben 
a vonalban válik nagyobbmértékűvé.

ÉN y-DK-i irányú törési vonalakat, amelyek mentén a pannon
halmi hármas dombvonulat s a köztük húzódó völgyek kialakulását is 
feltételezték, Győr város altalajában kimutatni nem tudtam. Minden
esetre szembetűnő, hogy a Rába vonalában húzódó, DNy-ÉK-i irányú
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törésvonal éppen Győrnél válik mindjobban N y-K -i irányúvá s ez a 
tendencia bizonyos mértékig mutatja az ÉNy-DK-i irányit törési vona
lakat.

///. A tervezett mélyfúrás helyének kijelölése.

Győr altalajában z kinyomozott és i feltételesen meghúzható 
törési vonalat mutattam ki. Az első a szabadhegyi főutca, a második 
az Öreg-Rába, a harmadik, a feltételes pedig a Győri-Duna vonalába 
esik. A három vetődési vonal közül az első kettő egymással párhuzamo
san .D N y-ÉK-i irányban halad, a harmadik is nagyjában azonos futású 
az első kettővel, csak azoktól kissé elhajlik DK-felé. A  három vetődési 
vonal közül az első 2 olyan, a Kis-Alföld belseje felé billent rögöt határol, 
amelyek ismeretlen szögnagyságú vetődési síkokon süllyedtek le.

Több vetődési vonalat Győr belső területén kimutatni nem tudtam. 
Ez a körülmény azonban, tekintve a kutatófúrások kis számát, még nem 
zárja ki annak a feltevését, hogy Győr belső részén több vetődési vonal 
ne lenne. Akárhogy is áll ez a dolog, a kinyomozott vetődési vonalak 
jelenlétét a tervezett győri mélyfúrás helyének kijelölésénél feltétlenül 
tekintetbe kell venni. Fontosságuk abban rejlik, hogy a vetődési síkok 
esetlég nagyobb mélységig lenyúlhatnak, különösen abban az esetben, 
há a kinyomozottak, elsőrendű vetődési síkot képviselnek. Elsőrendű- 
ségük esetében u. i. nagyobb a lehetősége annak, hogy azok mentén, ha 
nem is nyílt repedés, de legalább is olyan, szélesebb zónában összezúzott, 
lazább összetételű üledékfelhalmozódás helyezkedik el, ahol a nagyobb 
mélységekben rejtőzködő meleg víznek az útja fölfelé szabadabb lehet.

A Rába vonalában húzódó törési vonal elsőrendűsége mellett tör 
pálcát több régi kutató s a legújabb időkben különböző kutatási mód
szerekkel nyert vizsgálati eredmények is azt mutatják, hogy a Rába 
vonalában olyan elsőrendű törési vonal húzódik, mely mentén a Kis- 
Alföld lesüllyedése végbement.

Ha el is fogadom, hogy a szabadhegyi, vagy az Öreg-Rába medré
ben végigfutó törési vonal elsőrendű, a tervezett mélyfúrás helyiét még 
mindig nem tudom pontosan megjelölni, mert nem ismerem a z vonal 
vetődési síkjának szögnagyságát. Ha az ilyen esetben szokásos 45°-os: 
középértékű dőlésszöget venném alapul, akkor a szóbanforgó törés
vonalaktól ÉN y felé olyan vonalakban kellene a fúrást elkezdenem, 
amelyek a törési vonalakkal párhuzamosak s azoktól 8oo— iooo m 
távolságnyira haladnák, mert ilyen mélységűre terveztem a mélyfúrást, 
hogy az 50—60° C-os hőmérsékletű vizet adjon. A pannóniai rétegek 
azonban nem kemény, merev, hanem laza és lágyabb összetételű kőzetek-
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bői épültek fel. Az ilyen laza kőzetüledékek levetődése pedig — legalább 
is — 70—-8o°-os dőlési sík mentén mehetett végbe. Épp ezért a tervezett 
mélyfúrás helyét egészen közel, néhány száz méternyire kell a törési 
síkok előtt elhelyezni.

Ez a körülmény pedig azt jelenti, hogy a szabadhegyi törési vonalat 
tekintetbe véve, a fúrás helyét abba a vonalba kell elhelyezni, amely a 
szabadhegyitől ÉNy-ra, D N y—ÉK-i irányban néhány 100 m-nyire húzó
dik, azzal párhuzamosan. Az Öreg-Rába vonalát tekintetbe véve a hely
zet ugyanaz. Ha a győri Duna vonalát is elfogadjuk törési vonalnak, 
akkor a fúrást ugyancsak az attól néhány száz méternyire É-ra fekvő, 
vele párhuzamos vonalban kell elhelyeni.

Ilymódon azonban nem a városi partfürdőbe kerülne a tervezett 
mélyfúrás, holott a város vezetősége alkalmas és célszerű helyül ezt 
óhajtaná. Az Öreg-Rába medrében húzódó törésvonal ÉK-felé a nádor
városi Külsőszállás, Városi közkórház irányában halad, tehát a városi 
partfürdőtől messze, legalább is 2 km-nyire; a szabadhegyitől — termé
szetszerűleg — még messzebbre. Amidőn a fúrás helyének kijelölésénél a 
kimutatott törési vonalak követelte helyzethez ragaszkodom, ugyan
akkor nem zárom ki annak a lehetőségét sem, hogy a városi part
fürdőn létesítendő mélyfúrással, megfelelő mélységben is feltárhatok 
meleg vizet. Csak azt állítom, hogy a kimutatott törési vonalak előtt 
néhány 100 m-rel húzódó vonalakban biztosabban érem el a meleg vizet 
s ez nagyobb hőfokú lesz.

Akárhol is készül el a győri mélyfúrás, a meleg vizet vezető rétegek 
kőzettani minőségével, porozitásúval számolni kell. A  felsőpannóniai réte
gekből Győr altalajában hiányzik az a mintegy 150 m vastag, felül túl
nyomóan homokos, alul túlnyomóan homokos-agyag sorozat, amely a 
pannonhalmi hármasdombsor 150-től 300 m tszf. magasságig terjedő 
szintjei közt -még megvan. Ez a pannóniai rétegsor még a győri pannóniai 
táblák lezökkenése előtt pusztult el Győr altalajából, s ezt a hiányzó 
150 m vastag rétegsorozatot leszámítva, még mindig 700— 800 m vastag 
felső pannóniai rétegsorozatra számíthatunk, amit a tervezett mélyfúrás 
keresztezne. Az alsópannónikum vastagsága is legalább 500— 800 m-nyire 
becsülhető. A  felsőpannónikumban gyakori homokos üledékek a megfelelő 
mélységben meleg vizet feltétlen nyújtanak majd, de az alsópannóniai 
rétegsorozatban is több meleg vízvezető, homokos rétegre számíthatunk.

Ha Győr városa az eredetileg kívánt meleg vízen kívül még gázok 
és esetleg petróleum feltárását is tervbe venné, kívánatos volna a ter
vezett mélyfúrást legalább is 1500—2000 m mélységig lehajtani. A  leg-
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újabb, dunántúli, geológiai kutatások, fúrások gázra, petróleumra is 
sikeresnek mutatkoznak s egyáltalában nincs kizárva, hogy a győri mély
fúrás ezek valamelyikét fel ne tárhatná.

Ha a tervezett mélyfúrást az utóbb ajánlott, 1500— 2000 m mély
ségig hajtanák le, akkor annak helyéül a városi partfürdőt is merném 
ajánlani, mert ebben az esetben ez a mélyfúrás az Öreg-Rába törési 
síkja felett elhelyezkedő melegvizes zónát ott már elérné.



A GYŐRI KUTATÓFÚRÁSOK FÖLDTANI SZELVÉNYE
DIE GEOLOGISCHEN PROFILE DER SCHÜRFBOHRUNGEN VON GYŐR

Felvette: —  Aufgenommen: Dr. SÜMEGHY JÓZSEF



GEOLOGISCHE UNTERSUCHUNGEN IN DER STADT GYŐR 
UND DERER UNMITTELBARER UMGEBUNG.

Von Dr. J . S ü m e g h y .

I. Beschreibung der in den Schürfbohrungen aufgeschlossenen Schichten.

Ein altes Verlangen der Stadt Győr ist die Beschaffung natürlicher 
Thermalgewässer, um dadurch ihre prächtig entwickelte Badekultur zu 
bereichern. Der Magistrat beschloss schon im Jahre 1929 die Auf
schliessung des in ihrem Untergründe annehmbaren Thermalwassers.

Die Ergebnisse der mit der empfohlenen Tiefbohrung verbundenen 
geologischen Untersuchungen sind in folgendem kurz z'usammengefasst.

Die Freistadt Győr ist auf Alluvialablagerungen der geologischen 
Gegenwart gebaut. Eine genauere Bestimmung des Ortes der geplanten 
Tiefbohrung konnte nur durch ein vorhergehendes Studium des Stadt
untergrundes unternommen werden. Tektonische Daten konnten nur 
von den pannonischen Schichten im Untergründe der Holozändecke er
wartet werden. Diese konnten nur durch Schürfbohrungen gewonnen 
werden. Es wurden 10 Schürfbohrungen an folgenden Stellen abgeteuft: 
in der Tongrube der Kovács’schen Ziegelei von Győrszabadhegy, die 
sog. Bohrung Nr. I. vor der Bahnstation Szabadhegy in der Nähe des 
Friedhofes; die II. Bohrung an der Külső Baross-Strasse, in der Nähe 
der Dampfwäscherei; Nr. III. Ecke Zrinyi-Strasse—Soproner-Gasse Nr.
IV. in der Städtischen Schwimmschule Nr. V. am Ende der Közép- 
Gasse; Nr. VI. und V II. in der Städtischen Schwimmschule Nr. V III. im 
Garten der Fabrik Richards; Nr. IX . in der unmittelbaren Nähe der 
Gemeinde Ásvány innerhalb des Dammes der Öreg-Duna.

Teufen der Schürfbohrungen:
Bohrung der Kovács’schen Ziegelei 10 m,
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Bohrung Nr. I 50.80 m,
„  Nr. II 50.92 m,
„ Nr. III 60.17 m5
„ Nr. IV  62.00 m,
„ Nr. V 50.09 m,
„ Nr. V I 50.16 m,
„ Nr. V II 50.18 m,
„ Nr. V III 50.14 m,
„ Nr. IX  50.14 m.

Entfernung der Bohrung Nr. I von Nr. II ist 1027 m. Entfernung 
der II. und III. Bohrung ist 1060.80 m. Entfernung der III. und IV. 
Bohrung ist 1072 m. Entfernung der V. und V III. Bohrung 1446 m.‘ 
Die Bohrungen Nr. IV, V I und V II wurden in der Städtischen 
Schwimmschule — also nahe einander — angelegt in den Entfernungen, 
von 44.20 m, 44.30 m bzw. 53 m, um die Lage der durch sie einge
schlossenen, ein dreiseitiges Prisma aufbauenden Schichten genau be
stimmen zu können.

Die abgeteuften Schürfbohrungen liegen an zwei einander sich 
kreuzenden Linien. Die Bohrungen Nr. I, II, III, IV , V I, VII und IX. 
liegen in der N N W —SSO gerichteten Linie zwischen dem Stadtfriedhof 
von Győr und der Gemeinde Ásvány. Die Bohrungen Nr. V  und V III 
wurden entlang einer W—O gerichteten Linie plaziert.

Die in der Kovács’schen Ziegelei abgeteufte Schürfbohrung fällt 
in keine der obenerwähnten Richtungen. Sie bezweckte die an dieser 
Stelle bei grösserer Meereshöhe an die Oberfläche tretende, 50—60 cm 
mächtige Lignitschicht und die diese Schicht einschliessenden pannoni- 
schen Schichten mit den ähnlichen Bildungen der anderen Bohrungen 
zu parallelisieren.

Die einzelnen Bohrungen schlossen die folgenden Schichten auf:

r. In der Kovács’schen Ziegelei von Gyor-Szabadhegy: 
0.00— 0.20 m gelber, sandiger Ton,
0.20— 0.60 m toniger Lignit,
0.60— 2.03 m blaugrauer, glimmeriger schlammiger Sand, 
2.03— 2.20 m gelblichgrauer toniger Sand,
2.2c— 2.60 m lignithaltiger grauer Ton,
2.60— 3.10 m grünlichgrauer, sandiger Ton,
3.10— 4.12 m grünlichgrauer, -wenig sandiger Ton,
4 .12— 4.90 m grauer, toniger Mergel,
4.90— 5.80 m grauer, toniger Sand,
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5.Sc— 6.20 m grauer, sandiger Ton,
6.20— 7 .xo m grauer, wenig sandiger Ton,
7.10— 7.92 m Tonniergel,
7.92— 8.00 m gelblichgrüner Ton,
8.00-—10.00 m gelber, toniger Sand.

2. Profil der Schürfbohrung Nr. I:

o.co-—• 0.55 m humoser Aufschüttungssand,
0.55— 2.10 m grauer Sand mit kleinen Kieseln,
2.10— 2.90 m grauer Sand mit kleinen Kieseln,
2.90— 4.50 m grauer Sand mit wenig Kies,
4.50— 6.17 m grober Quarzschotter mit wenig Sand,
6.17— 11.87 m grauer, sandiger Ton,

11.8 7—  19 .17  m graulichgelber, gelblichgrauer, stellenweise sandiger
Ton,

19 .17— 19.45 m dunkelgrauer, schlammiger, sandiger Lignit,
19.45— 22.10 m hellgrauer, mergeliger Ton,
22.10— 23.25 m dunkelgrauer, schlammiger, sandiger Ton mit vielen 

organischen Einschlüssen,
23.25—29,37 m grauer, stellenweise sandiger Mergel,
29.37—29.S5 m braungrauer Ton,
29.85— 30.00 m rostbrauner, kompakter Sand,
30.00—33.20 m gelber, toniger Sand,
33.20— 36.60 m grauer Sand,
36.6c— 36.78 m grauer, harter Sandstein,
36.78— 58.80 m hellgrauer, stellenweise sandiger Mergel.

3. Profil der Schürfbohrung Nr. II:

0.00— 0.30 m dunkelgrauer, humoser Tegel,
0.30— 0.80 m graugelber, sandiger Löss,
0.80— 2.40 m grauer und gelbbrauner Aufschlämmungssand, sandiger 

Ton, toniger Alluvialschlamm,
2.40—- 5.70 m gelblichgrauer, schlammiger Sand mit Quarzschotter, 
5.70— 6.22 m grünlichgrauer, mergeliger Ton,
6.22— 6.87 m grober Quarzschotter mit schlammigem Sande,
6.87— 9.82 m grauer Mergel,
9.82— 11.96 m dunkelbrauner, sandiger, lignithaltiger Ton mit Resten 

von Unió atavus P a r t s c h ,  Viviparus semseyi Ha-  
1 a v  á t s, V  iviparus lóczyi H a l a v á t  s, Melanopsis 
sp., Planorbis sp.
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i i .96— 13.46 m dunkelbrauner Lignit, der Sohlenteil lignithaltiger 
Sand,

13.46— 24.65 m grauer , stellenweise schlammig-sandiger Tonmergel,
24.85— 24.90 m grünlichgrauer, sandiger Ton mit Lignitadem,
24.90—  28.90 m grauer Mergel,
28.90— 29.46 m dunkelgrauer, lignithaltiger Ton,
29.46—  32.10 m grauer Tonmergel,
32.10—  33.00 m rötlichbrauner Ton mit vielen organischen Resten,
33.00—  34.42 m grauer" Mergel,
34.42— 34.56 m rostbrauner, grauer Ton mit reichlichen organischen 

Einschlüssen,
34.56—  39.40 m grauer Mergel,
39.40—42.11 m graulichgrüner, sandiger Mergel,
4 2 .1 1— 42.35 m gelblichgrauer, etwas sandiger Ton,
42.35—43.25 m grünlichgrauer Mergel,
43.25—44.68 m glimmeriger, gelblicher Sand,
44.68—44.80 m gelber, sandig toniger Schlamm,
44.80—45.16 m dunkelgrauer, toniger Lignit,
45.16—45.96 m grauer Tonmergel,
45.96—46.08 m dunkelgrauer, toniger Lignit,
46.08— 46.40 m braungrauer, viele org. Einschlüsse erhaltender schlam

miger Sand.

4. Profil der Schürfbohrung Nr. III :

0.00— 0.45 m künstliche Auffüllung,
0.45— 1.02 m dunkelbrauer, humoser, Schotter- und schlammhaltiger 

Alluvialsand,
1.02— 2.49 m gelber und graugelber Alluvialsand,
2.49— 5.01 m gelblichgrauer, sandiger Schotter,
5.01— 6.60 m grünlichgrauer Alluvialsand,
6.60— 7.71 m grober sandiger Quarzschotter,
7.71 — 10.56 m grauer Mergel,

10.56—  i i . 00 m dunkelgrauer, fetter Ton,
11.00—  17.00 m stellenweise sandiger und schlammiger, grauer Mergel,
17.00—  17.42 m grauer, Lignitadern erhaltender toniger Sand,
17.42— 19.62 m grauer Mergel,
19.62—21.04 m gelblichgrauer Sand,
21.04—22.38 m gelblichgrauer schlammiger Sand,
22.38—24.08 m gelber Ton,
24.08—  26.30 m gelber, glimmerhaltiger Sand,
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26.30—27.98 m grauer Mergel,
27.9S—28.12 m dunkelgrauer, sandiger Ton mit Lignit,
28.12— 29.29 m grauer Mergel,
29.29—29.52 m gelber Sand,'
29.52—29.68 m gelblichbrauner, sandiger Mergel,
29.68— 30.42 m grünlichgrauer, schlammiger Sand,
30.42—  30.87 m dunkelgrauer, toniger Sand mit Lignit ,
30.87—  32.61 m unten sandiger, grauer Mergel,
32.61— 34.18 m grauer Sand,
34.18—34.49 m dunkelgrauer, sandiger, lignithaltiger Ton,
34.49—40.55 m grauer Mergel,
40.55—40.78 m lignithaltiger, toniger Sand,
40.78—42.48 m braungrauer, mergeliger Sand,
42.48—42.98 m dunkelbrauner, lignithaltiger, toniger Sand,
42.98—  56.20 m grauer Mergel,
56.20— 56.74 m grauer, feiner Sand mit Melanopsis pygmea M. H ö r n  

und Viviparus sp.
56.74— 57. xo m grauer Mergel,
57.10—57.87 m dunkelbrauner, lignithaltiger Ton,
57.87— 60.17 m grüner und grauer Mergel,
60.17—? rn grauer Mergel,

I
5. Profil der Bohrung Nr. IV :

0.0c— 0.30 m künstliche Auffüllung,
0.30— 3.38 m grauer, schotteriger Sand,
3.38— 12.65 m gelblichgrauer, sandiger Alluvialschlamm,

12.65 — 13-92 m grauer, grober Quarzschotter mit Sand,
13.92—26.12 m grauer und grüngrauer, stellenweise sandiger Mergel,
26.12— 26.42 m schwarzer, toniger Lignit,
26.42— 29.89 m grauer Tonmergel,
29.89— 30.59 m braunschwarzer Torf,
30.59—  33.37 m braunschwarzer Torf,
30.59—  33.37 m graulichgrüner Tonmergel,
33.37—  34.99 m graulichgrüner Tonmergel mit den Resten von Unio

atavus P a r t s c h, Viviparus sp. und Melanopsis sp.,
34.99—  37.15 m grünlichgrauer Mergel,
37 .15— 37.85 m grauer Ton mit Lignitflecken,
37.85—38.59 m gelblichgrauer, sandiger Mergel,
38.59— 42.38 m glimmeriger, grauer Sand,
42.38— 42.68 m toniger Lignit,
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42.68— 44.11 m grauer Mergel,
4 4 .11— 45.82 m scharfkörniger, grauer Sand,
45.82— 48.05 m grauer und grünlichgrauer Mergel,
48.05—48.45 m grüner fetter Ton mit reichen org. Einschlüssen,
48.45— 49.68 m grauer Mergel,
49.68—  50.01 m grauer Sand,
50.01— 5 1 .1 1  m grauer Mergel,
51 . 1 1  — 54.61 m grauer Sand,
54.61 — 55.09 m grauer Mergel,
55.09— 55.39 m braungrauer Ton mit Lignitflecken und Resten des Umo 

Neumayri P e n e c k e und Coretus cornu mantelli 
( D u n k l e r ) ,

55.39— 56.21 m weisser Kalkmergel,
56.21 — 56.98 m braüngrüner Ton mit reichem Organismengehalt
56.98—60.11 m grauer Mergel und Ton,
60 .11— 62.00 m grauer Sand,

6. Profil der Bohrung Nr. V :

0.00— 1.26 m humoser Alluvialschlamm und Ton,
1.26— 3.74 m grauer Sand mit feinkörnigem Schotter,
3.74— 6.82 m grauer, weissmergeliger Sand,
6.82— 7.96 m grauer, mergeliger Sand,
7.96— 12.45 m grauer und gelber Tonmergel,

12.45—  13.58 m grauer, wenig mergeliger Sand,
13.58— 14.70 m grauer, kalkiger, mergeliger Sandstein,
14.70— 15.05 m hellgrauer Mergel,
15.05 — 15.56 m dunkelbrauner, torfiger Ton,
15.56—-17.04 m hellgrauer, kalkiger Sandstein,
17.04—23.54 m gelber, toniger Sand,
23.54— 23.64 m gelblichgrauer, mergeliger Sand,
23.64—23.98 m brauner, lignithaltiger Ton,
23.98—26.34 m hellgrauer Mergel,
26.34—25.54 m brauner, lignithaltiger Ton,
26.54— 28.62 m grauer Mergel,
28.62—31.28 m grauer Sand,
31.28— 33.45 m lignithaltiger Ton,
33.45— 36.28 m hellgrauer Mergel,
36.28—  37.15 m hellgrauer mergeliger Sand,
37 .15— 38.52 m hellgrauer Sand,
38.52— 39.29 m hellgrauer Kalkmergel,
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39.29—  39-63 m schwarzer Lignit,
39.63—40.56 m hellgrauer Mergel,
40.56— 41.98 m hellgrauer Sand,
41.98—42.39 m schwarzbrauner, lignithaltiger Ton,
42.39—45.26 m hellgrauer Mergel,
45.26—45.56 m schwach lignithaltiger Ton,
45.56—  50.09 m hellgrauer Mergel.

7. Profil der Bohrung Nr. V I:

0.00— 3.35 m künstliche Auffüllung,
3.35— 11.07 m grauer, sandiger Alluvialschlamm,

1 1.07—  12.28 m sandiger, feinkörniger Schotter,
12.28— 13.72 m grauer Sand,
13.72-—-14.65 m hellgrauer Mergel,
14.65—  15.08 m dunkelbrauner, lignithaltiger Ton,
15.08—  16.48 m grauer Mergel,
16.48— 17.05 m grauer mergeliger Sand, . .
17.05— i8.6r m grauer Mergel,
18 .6 1— 21.34 m grauer mergeliger Sand,
21.34—24.76 m hellgrauer Mergel,
24.76— 24.94 m bräunlichgrauer, lignithaltiger Tön,
24.94—26.60 m hellgrauer Mergel,
26.60—26.82 m toniger Lignit,
26.82—29.54 m hellgrauer Mergel,
29.54— 29.86 m toniger Lignit,
29.86—30.16 m grauer Mergel,
30.16—  30.66 m dunkelbrauner Lignit,
30.66—  32.18 m hellgrauer Mergel, ,
32.1.8—  32.52 m dunkelbrauner Lignit,
32.52— 33.04 m grünlichgrauer, mergeliger Ton,
33.04— 37.54 m grauer, unten schwachsandiger Mergel,
37.54—  38.30 m braungrauer, schwach lignithaltiger Mergel,
38.30— 43.09 m hellgrauer Mergel,
43.09—44.17 m grauer, mergeliger Sand,
44.17— 44.41 m grauer, lignitadernführender Ton,
44.41—45.21 m toniger Torf,
45.21— 50.16 m hellgrauer, an der Sohle schwachsandiger Mergel mit 

zwischengelagerten tonigen. Adern.
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8. Profil der Bohrung Nr. V II: 
o.oo— 3.60 m künstliche Auffüllung,
3.60— 6.02 m brauner Alluvialton,
6.02— 11.20  m grauer, sandiger Alluvialschlamm, 

i r .20— 12.24 m grober Quarzschotter mit wenig Sand,
12.24—  13.34 m hellgrauer Mergel,
13.34— 13.86 m brauner, lignithaltiger Ton,
i i .  86— 15.01 m hellgrauer Mergel,
i j .  c-T— 16.46 m grauer, schwach mergeliger Sand,
16.46— 18.49 m grauer Mergel,
18.49—20.24 m grauer, .sclrwachmergeliger Sand,
20.24— 22.64 m hellgrauer Mergel,
22.64—23.66 m grauer mergeliger Sand,
23.66—  23.85 m brauner Ton mit vielen org. Einschlüssen,
23.85—  25.85 m hellgrauer Mergel,
25.85— 26.20 m dunkelbrauner Lignit,
26.2c— 28.55 m hellgrauer Mergel,
28.55—28.85 m dunkelbrauner Lignit,
28.85— 29.22 m grauer, mergeliger Ton,
29.22—29.66 m dunkelbrauner Lignit,
29.66—  30.76 m grünlichgrauer, mergeliger Ton,
30.76—-31.14  m dunkelbrauner, lignithaltiger Ton,
31 . 14— 34.13 m grauer Mergel,
34 .13— 37.04 m grauer Sand,
37.04— 38.45 m grauer Mergel,
38.45—41.85 m hellgrauer mergeliger Sand,
41.85— 42.42 m grauer Mergel,
42.42—2.3.44 m dunkelbrauner Torf,
43.44—43.94 m dunkelbrauner lignithaltiger Ton,
43.94—44.12 m dunkelbrauner Lignit,
44.12-—46.85 m hellgrauer Mergel,
46.85— 47.97 m grüner Ton,
47.97— 48.97 m hellgrauer Mergel,
48.97—  49.17 m braungrauer Ton mit vielen org. Einschlüssen,
49.17—50.18 m hellgrauer Tonmergel.

9. Profil der Bohrung Nr. V III:

0.00— 2.00 m künstliche Auffüllung,
2.00— 3.05 m gelblichgrauer, sandiger Aluvialschlamm,
3.05— 6.22 m grobkörniger Schotter mit wenig Sand,
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6.22— 7.20 m scharfkörniger, grauer Sand,
7.20— 8.71 m grünlichgrauer, sandiger Schlamm,
8.71 — 11.04 m grünlichgrauer mergeliger Ton,

11.0 4—  1 1 . 19 m dunkelbrauner Lignit,
1 1 . 1 9— 13.02 m grauer, sandiger Schlamm,
13.02— 14.60 m hellgrauer Mergel,
14.60— 15.99 m graulichgrüner Ton,
15.99— 17.69 m grauer, sandiger Schlamm,
17.69— 18.87 m hellgrauer Mergel,
18.87— 20.09 m grauer, mergeliger Sand,
20.09— 20.67 m brauner, lignithaltiger Ton,
20.67—  21.45 m hellgrauer Mergel,
21.45—  22.67 m grauer, mergeliger Sand,
22.67— 23.12 m brauner, toniger Lignit,
23. 12— 23.73 m grünlichgrauer Mergel,
23.73— 25.37 m grauer, mergeliger Sand,
25.37— 26.14 m grauer, scharfer Sand,
26.14—26.46 m brauner, toniger Lignit mit Unio atnvus P a r t s c h  

und Melanopsis decolata S.t o 1 i c z k ä,
26.46—  26.88 m braunschwarzer Lignit mit Coretus cornu mantelli

D u n k l e r ,
26.88— -27.48 m graulichgrüner, mergeliger Ton,
27.48— 28.08 m grünlichgrauer, sandiger Mergel,
28.08—  33-05 m grünlichgrauer, Mergel,
33.05—  34.08 m grauer Ton,
34.08—  34.35 m brauner, toniger Lignit,
34.35— 35.12 m grauer Mergel,
35. 12—  36.73 m grauer mergeliger Sand,
36.73—  37.39 m grauer Sand,
37.39— 38.10 m graulichgrüner Mergel,
38.10—  38.48 m dunkelbrauner Ton mit vielem organogenen Gehalte
38.48—  39.36 m grüner Ton,
39.36— 43.27 m grauer Sand,
43.27—43.53 m grauer Ton,
43.53—44.38 m hellgrauer sandiger Schlamm,
44.38— 45.35 m hellgrauer schlammiger Sand,
45.35— 46.21 m gelblichgrüner Tonmergel,
46.21—47.03 m dunkelbrauner, mergeliger Ton mit org. Einschlüssen,
47.03—48.96 m hellgrauer Mergel,
48.96-—50.14 m grauer Sand.

83
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io. Profil der Bohrung Nr. IX :

o.oc— 3.45 m grauer Alluvialschlamm,
3.45— 9.55 m grauer sandiger Alluvialschlamm,
9.55 — 14.25 m grobkörniger Quarzschotter,

14.25 — 15.68 m grauer scharfer' Sand mit feinkörnigem Schotter,
15.68—20.80 m grauer grobkörniger Schotter,
20.80— 22.26 m scharfer grauer Sand mit feinkörnigem Schotter, 
22.26—26.56 m grauer, grober Quarzschotter,
26.56—30.72 m scharfer grauer Sand,
30.72—34.41 m grauer, grobkörniger Schotter.
34.41— 37.62 m grauer, scharfer Sand,
37,62— 39.87 m grauer, grobkörniger Schotter,
39.87—40,21 m grauer Sand mit feinkörnigem Schotter,
40.21—44.54 m grauer, grober Schotter,
44.54—45.91 m grauer Sand,
45.91—46.8c m grauer, grobkörniger Quarzschotter,
46.80— 47.12 m grauer, grobkörniger Sand,
47.12— 50.28 m grauer, grobkörniger Quarzschotter.

Ausser den neuabgeteuften 10 Schürfbohrungen benützten wir 
die geologischen Angaben der in der Stadt bekannten Tiefbrunnen
bohrungen und der älteren Schürfbohrungen und konstruierten auf 
dieser Grundlage insgesamt 8 Profile. Die Richtung der Profile Nr. I, 
II und IV  ist eine NN'V-SSÜ-liche, Profil Nr. III zeigt den Aufbau des 
Untergrundes in NW-SÖ-lichem, Nr. V  und V III in NO-SW-lichem, 
Nr. VI und V II ONO-WS W- lichem Durchschnitt. Die in die ver
schiedenen Profile fallenden Schürfbohrungen schlossen folgende Bil
dungen auf:

a) Die jüngste der Bildungen ist die aus holozänem Alluvial
schlamm, Alluvialsand, schlammigem Tone, Flugsand und lössigem Sande 
(eine Art Sylt) bestehende Sedimentschicht. Die Oberfläche im Binnen
gebiete der Stadt Győr und in deren weiterer Umgebung besteht auch 
aus diesen Bildungen. Doch indem NW-lich und N-lich der Stadt Győr 
diese Bildungen eine allgemeine Verbreitung aufweisen, treten sie Sö-lich 
und S-lich der Linie Marcal—'öregrába—Gyirmot—Külsőszállás von 
Nádorváros — Stadtfriedhof — Győrszabadhegy — Győrszentivány und 
über dem Fusse von der Ebene des Kisalföld im Durchschnitt 10 m hoch 
sich heraushebenden Terrasse nirgends auf. Diese Linie stellt in einem 
das ursprüngliche rechte Ufer der Rába und des Mosoner Donauarmes



G yőR 1301

dar. W-lich, NW-lich und N-lich dieser Linie lagerten diese beiden 
Ströme die Alluvialablagerungen auf ihren breiten Alluvionen ab.

Die Schichtmächtigkeit der Alluvialablagerungen variiert von 0.30 
m bis 12.50 m. Aus den geologischen Profilen ist es klar zu entnehmen, 
dass vor dem ursprünglichen rechten Raab—Donau Ufer die Schicht
mächtigkeit einen Durchschnittswert von 1 —2 m aufweist. Doch je wei
ter man nach N, resp. NW  vordringt, desto stärker keilt sich diese 
Schicht aus und an der Bahnlinie Wien—Budapest erreicht sie ihren Mini
malwert von 30—40 cm. Weiter nach N  hin. verdickt sich diese Schicht 
plötzlich zwischen der erwähnten Bahnlinie, und der Raab—Donau Linie 
und erreicht beim Flussbette der beiden Flüsse eine Mächtigkeit von 12 m 
Im Zwischengebiete des Mosoner Donau-Armes und des Hauptarmes 
(öregduna) wechselt zwar die Schichtmächtigkeit, doch sie übersteigt! 
an keiner Stelle den Wert von 10— 12 m. In der Bohrung von Ásvány 
beträgt ihre Mächtigkeit auch 10 m.

b) Unter den Alluvialablagerungen zieht sich die altholozäne 
Schotterdecke hin. Diese wurde durch den Moson—Győrer Donauarm 
in ihrem alten breiterem Bette abgelagert. Stellenweise treten Sandlinsen 
in ihr auf. Ihr Verbreitungsgebiet fällt mit dem der hangenden Allluvial- 
ablagerungen zusammen, und auch diese erstreckt sich im S und SO bis 
zum rechten Ufer der ursprünglichen Raab—Donau. N  und NW-lich 
von ihrer Südgrenze, im Bette der ursprünglichem Raab—Donau weist 
sie im Donau-Bette die Mächtigkeit von mehreren m auf. Doch ähnlich 
dem Alluvialablagerungen keilt auch diese Schicht unterhalb der Stadt 
Győr aus und erreicht ihre Minimalmächtigkeit ungefähr auch bei der 
Bahnlinie Wien—Budapest. Zwischen der Bahnlinie und dem Győrer 
Donauarme wächst ihre Mächtigkeit und steigt in der Donau-Linie 
plötzlich stark an. In der Bohrung Nr. V. zwischen Sáráspuszta und 
Pinn véd erreichte man die Schichtschale nur in 32— 34 m Tiefe Die 
in der Umgebung von Bucsa, Kisbajcs, Győrfalu abgeteuften, bis 30 m 
tiefen Bohrungen des ungarischen Fiskus bleiben alle in dieser Schotter
schicht. Die 50 m tiefe Bohrung Nr. IX . konnte diese Schicht auch 
nicht durchteufen. In Ásvány ist der Schotter von derselben Beschaffen
heit, als das obere Niveau der 200 m mächtigen Schotterschicht der 
Tiefbohrung von Magyaróvár, d. h. er ist von sandiger, grobkörniger 
Beschaffenheit von grauer Färbung und ohne Eisenoxydeinzug. Man 
muss annehmen, dass sich die altholozäne Schotterschicht N-lich und 
NW-lich des Moson-Györer Donauarmes stark verdickt. W-lich von 
Győr in der Richtung der Ortschaften Abda und Ötteveny verdickt 
sich die Schotterschicht anscheinend nicht so plötzlich wie nach N  hin.

8 2 *
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In unserer westlichsten Schürfbohrung (Nr. X X .) wird schon in Tiefe 
17.20 m die Sohle der Schotterschichte erreicht.

c) Profil Nr. I., II. und III. enden in SO-liche Richtung auf den 
Hügeln von Győrszabadhegy. An den Gipfelteilen der Hügeln, ober der 
Höhenlinie von 120 m sitzt eine gelbe Schotterschicht mit einer Fisen- 
oxydkruste. Dieser sogenannte Donau-—Terrassenschotter ist in der Umge
bung von Győr nur an den Hügeln von Győrszabadhegy zu finden. 
Diese Schotter stehen mit dem obenbehandelten altholozäncn Donau
schotter in keinem Zusammenhänge und weisen ein unterpleistozänes 
Alter auf.

d) Im Untergründe der Stadt Győr sind die geologisch wichtigsten 
Bildungen pannonischen Alters. Diese sinken staffelartig von den Hügeln 
von Pannonhalma gegen die Stadt Győr hin und treten an den flachen 
Hügeln von Szabadhegy an mehreren Steilen an die Oberfläche. Doch 
am rechten Ufer des ursprünglichen Raab—Donau Armes verschwinden 
diese Bildungen mit plötzlichem Gefälle unter den schon beschriebenen 
alluvialen und altholozänen Donauschottern. In den Aufschlüssen von 
Szabadhegy, in den Schürfbohrungen und in den Profilen der tiefen- 
Brunnenschächte der Stadt Győr treten die pannonischen Schichten bis 
zur grössten bekannten Teufe (250 m) als Ton, Mergel, Sand und deren 
Abarten auf. Im aufgeschlossenen oberen Niveau — bis Teufe 50— 60 m 
— sind auf Kosten der sandigen Bildungen die tonig-mergeligen Abla
gerungen im Vordergrund, doch in grösserer Teufe treten die mächti
geren Sandschichten stärker hervor.

Das geologische Alter der pannonischen Schichten von Győr wurde 
durch die in den Tongruben der Kovács’schen Ziegelei von Szabadhegy 
gefundenen Fauna sowie auf Grund der Fauna der Schürfbohrungen von 
Nr. II, III, IV  und V III genau bestimmt. Die Fauna der Kovács- 
schen Zigelei, welche aus den Arten Congeria cf. balatonica P a r t s c h, 
Unio atavHS P a r t s c h ,  Pisidium aequäle N e u m . ,  Melanopsis decol- 
lata S t o l i c z k a ,  Coretus cornu manetlli D u n k l e r ,  Gyrauius mi- 
Cromphalus F u c h s . ,  Viviparus semseyi H  a 1 a v á t s. Valvata (Cin- 
cinna) variábilis F u c h s. Prososthenia sepulcralis (P a r t s c h.), Limnaea 
sp., Patula sp., ist in den Schürfbohrungen dieselbe und weisen zusam
men mit den schon in der Literatur1 bekannten Faunen von Győrszent- 
márton diese Schichten in das Congeria Balatonica Niveau des oberen

1 V i d  G y .  G .: Die geologischen V er lae l fn L se  von Psn-cnhafma. (Ung.) Föld. 
Közi. Band XLV1I1. Budapest 1918.

J. S ü m e g h i :  Daten zur Kenntn's d-r prtozaenen Schotterdecke der Osibuch 
des Kisalföi!. Act.  Lif. A cs 'e rr  Br.nl li. 2. f. Szeged D26.



Pannons. Es soll hier bemerkt werden, dass die identische Fauna in Győr- 
szentmárton aus 165 m Teufe in der Kovács’schen Ziegelei aus 118  m 
Seehöhe, in den Tiefbohrungen aus Seehöhen 100— 102, 79— 80 und
56— 57 m bekannt geworden sind.

II. Tektonik des Untergrundes.

Nach der Beschreibung der einzelnen Schichtgruppen sollen auch 
die tektonischen Verhältnisse untersucht werden, um die Frage zu ent
scheiden, ob diese Schichtgruppen ruhig gelagert sind, oder ob Krusten
bewegungen zufolge sich in ihnen Brüche oder Faltungen nachweisen 
lassen.

In erster Linie lässt sich ohne weiteres auf Grund der Fallwerte 
der Aufschlüsse von Győr und der Höhenzüge von Pannonhalma, Csa- 
nak und Szemere nachweisen, dass die dortigen pannonischen Schichten 
ein Einfallen von 2— 3 Grad gegen N W  aufweisen. P an  tó  gelangte auf 
dasselbe Ergebnis bei der Untersuchung der pannonischen Schichten in 
der Umgebung von Győr, Er konnte nachweisen, dass die Schichten bei 
dem Gewerbekanal von Győr und zwischen den Ortschaften Kisbajcs, 
Bácsa und Győrszentiván ein immer steiler nach NW  gerichtetes Ein
fallen aufweisen. Die zwischen den Ortschaften Gönyü und Nagyszent- 
jános aufgeschlossenen Pannonschichten weisen das steilste Einfallen auf. 
Sie fallen unter 3.5 Grad in Richtung 2 ih ein.

In der Umgebung von Győr sind die pannonischen Schichten in 
beträchtlicher Mächtigkeit auf der Erdoberfläche vertreten. Infolgedessen 
lässt sich hier das Studium der tektonischen Verhältnisse leichter durch
führen. Doch im Binnengebiete von Győr — wohin die geplante Tief
bohrung doch am zweckmässigsten zu placieren wäre — sind tektonische 
Studien nicht möglich da die Oberfläche durch die mächtigen Alluvial
ablagerungen der Donau und Raab bedeckt wird. Die holozän-pleistozä- 
nen Deckschichten ermöglichen solche tektonischen Untersuchungen nicht. 
Wir konnten demzufolge, das durch G. Gy. Vid in der Umgebung von 
Pannonhalma nachgewiesene Bruchsystem N W —Sö-licher, bzw. N O — 
SW-lichen Streichrichtung nur mit Vorbehalt im Untergründe der Stadt 
Győr annehmen. In der räumlichen Anordnung der Schichten in der 
Umgebung von Győr lässt sich eher ein anderer Zug erkennen, nämlich 
das NW-lich gerichtete Einfallen der Pannonschichten. Das zeigt, dass 
die Schichten sich als Flanken aus ihrer ursprünglichen Lage heraus
bewegten, als sich das vorerwähnte Bruchsystem auf ihnen ausgebildet 
hatte. Diese Hypothese wurde durch die tektonischen Angaben der 
Schürfbohrungen von Győr bewiesen.

GVŐR 13U3
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Unsere Profile Nr. I, II und III  ziehen sich von SO (den Hügeln 
von Győrszabadhegy) weiter gegen NO hin, Diese Profile weisen bei 
Szabadhegy Terrasenschotter, im ihrem Liegenden pannonische Schichten 
auf. Die Oberfläche der pannonischen Schichten liegt hier in Durch
schnitt in 120 m Seehöhe. Lignitschichten ziehen sich durch die Abla
gerungen des Pännons: die Oberfläche der oberen Schicht zieht in
116.65 m- Seehöhe (nach Angaben der Messungen in der Kovács’schen
Ziegelei). Der Terrassenschotter hört bei Szabadhegy auf und hat in 
W-lichen Richtung keine Fortsetzung mehr. Die pannonischen Ablage
rungen und ihre Ligniteinschlüsse setzen sich auch nach N  hin — also 
gegen das Binnengebiet der Stadt Győr — fort. Doch sie erleiden in der 
Linie der NO—SW-lichen, Győrszabadhegyer Strasse eine jähe Unter
brechung und sinken hier mit einer Staffel nieder. Doch sie kom
men nicht gänzlich abhanden, denn ihre N-liche Fortsetzung nach der 
Stadt Győr hin lässt sich — zwar in beträchtlich grösserer Teufe 
— im Pofile mehrerer Schürfbohrungen nachweisen. Die Oberfläche 
der Pannonschichten sank von der 120 m Durchschnittshöhe
von Szabadhegy in Bohrung Nr. I. des ersten Profiles auf 106.86 m. 
Von den nächsten Bohrungen in der zweiten 107.70 m in der III. auf 
104.70 m, in der IV. 106.61 m in der V. auf 106.92 m, in der VI;
166.66 m, in der V II. auf 104.71 m endlich in der Bohrung Nr. IX . auf 
das Niveau von 105.70 m herab.

Die nach NW  gerichtete Fortsetzung der zwischen den Pannon
schichten von Szabadhegy in 116.65 m Seehöhe ziehenden oberen Lignit
schicht ist in den nächste Bohrungen in Nr. I. auf 93.86 m in der II. auf 
107 m in der IV. auf das Niveau 105.61 m gesunken.

In der Richtung der einzelnen Profile weiter nach NO gehend, sinkt 
die im I. Profile in 93.86 m Seehöhe erreichte obere Lignitschicht von 
Szabadhegy in der II. Bohrung auf 90.70 m, in der III. auf 87.43 m> in 
der VI. auf 76.65 m und in der IV. auf 77.50 herab. Wir fanden die 
Oberfläche der fraglichen Lignitschicht in der II. Bohrung des zweiten 
Profiles in 106.70 m, in der B. Bohrung in 99.50 m, in der A. Bohrung 
in 99.80 m Teufe.

In der III. Bohrung des III. Profiles fanden wir dieselbe Lignit
oberfläche in 103.20 m, in der Raab-schen Fabrik in 98.60 m, in der 
V III. Bohrung in 76 m Teufe.

Wenn man im VI. Profile, welches auch die untersuchten Profile 
Nr. I, II, III schneidet, die Lagerung dieser Lignitschicht verfolgt, ist auch 
eine kleine Abdachung nach SW zu beobachten. Dieselbe Erscheinung 
ist auch im Profile Nr. V III nachzuweisen, wo diese Lignitschicht von
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der 107.30 m Seehöhe der II. Bohrung am NO-Ende dieses Profiles bis 
93.86 m der ersten Bohrung am SW-Ende des Profiles herabsinkt.

Das V II. Profil kreuzt den Alt-Raab. Die Bohrungen Nr. X I, X II  
und X III  dieses Profiles schlossen am rechten Ufer des Flusses, Bohrung 
Nr. X IV  an der linken Seite des Flusses eine Lignitschicht’ zwischen den 
pannonischen Schichten auf. Diese Lignitschicht sank am rechten Ufer 
des Alt-Raab-Flusses —' also in Bohrungen Nr. X I, X II und X III  — 
von der Durchschnittshöhe von 109 m, in Bohrung Nr. X IV  ganz nahe 
dem linken Ufer der Alt-Raab auf 104.66 m Seehöhe herab.

Zwischen Bohrungen Nr. X III  und X IV  — also in der Linie des 
Alt-Rab-Flusses — wurden die Pannonschichten — ähnlich den Bil
dungen von Győrszabadhegy — nach NW  abgeworfen.

In den Profilen wurden mehrere über einander gelagerte Lignit
schichten aufgeschlossen. Diese sind ohne Ausnahme in gleicher strati
graphischer Lage, als die vorher in den Profilen verfolgte sogenannte 
obere Lignitschicht. Diese zeigen auch die Lage der anschliessenden 
Panonnschichten genau an.

Nach obigem dacht die Oberfläche der Pannonschichten im Bin
nengebiete der Stadt Győr sanft unter 1 —2 Grade nach NW ab. Die 
einzelnen, den Pannonkomplex aufbauenden Schichten weisen schon ein 
steileres Einfallen auf, obwohl das allgemeine Einfallen auch hier eine 
NW-liehe ist.

In Bohrungen I, II und VI fanden wir auch oberhalb der oberen 
Lignitschicht 1 bis 2 Lignitschichten. Diese können aber mit der oberen 
Lignitschicht von Győrszabadhegy nicht gleichgestellt werden, da sie 
eine höhere stratigraphische Lage, als jene aufweisen.

Die obere Lignitschicht von Szabadhegy und der Kovács-schen 
Ziegelei konnte nur. deshalb als gut verfolgbare und identifizierbare 
Leitschicht benutzt werden, weil die hangende, sandige Tonschicht mit 
ihrer charakteristischen Fauna in mehreren Bohrprofilen identifiziert 
werden konnte. Es ist zu bemerken, dass die horizontale Verbreitung der 
sogenannten oberen Lignitschicht keine so beträchtliche sein kann, dass 
diese eine sich von Szabadhegy bis zum Raaber Donauarme erstreckende 
Einheit bilden würde. Diese Schicht ist eher als eine kleinere, grössere 
Flecken bildende, linsenartige Schicht zu betrachten. Diese bestimmt 
die einstige, sumpfige Fläche ihres Ursprungs heute noch deutlich, nach
dem sie von ihrer ursprünglichen horizontalen Lage nach NW  ausge
kippt wurde.

Obiges zusammenfassend, lässt sich feststellen, dass der pannonische 
Schichtkomplex im Gebiete der Stadt Győr nicht ruhig und gleicri-



massig gelagert ist, sondern nach N W  gegen das Innere des Kisalföld 
einem NO-SW-lichen Bruchsysteme entlang abgesenkt wurde. Eine gut 
nachweisbare Absenkungslinie des von Pannonhalma aus treppenartig 
nach Győr abdachenden Pannonkomplexes ist die von Győrszabadhegy. 
Eine andere Bruchlinie zieht im Bette der Alt-Raab hin. In diesen zwei 
Linien wurden die Pannonschichten abgebrochen und sanken als unab
hängige Tafeln hinab, indem sie gleichzeitig nach NW  umkippten. Ob 
der beim Alt-Raab aniangende und ebenfalls eine NW-liche Flanke 
aufweisende pannonische Schichtkomplex in der Linie des Győrer 
Donauarmes einen Bruchrand hat, konnten wir genauer nicht nach- 
weisen. Wir nehmen nur an, dass der NW-liche Bruchrand der anderen 
Tafel — welche beim Alt-Raab-Flusse beginnt — irgendwo zwischen 
der Győrer und der Grossen Donau, jedoch näher der ersteren, eventuell 
sogar in deren Linie zu suchen ist. Der Umstand, dass das Alluvium 
und die altholozäne Schotterschicht eben in der Linie des Raaber 
Donauarmes verdickt wird, sowie das NW-liche gegen das Beckeninnere 
gerichtete Einfallen der Pannonschichten in dieser Linie steiler wird, 
würden diese Hypothese unterstützen.

NW-SO gerichtete Bruchlinien -— entlang deren die Ausbildung der 
dreifachen Hügelreihe von Pannonhalma, sowie die der inzwischen 
liegenden Täler angenommen wurde — konnten wir im Untergründe 
der Stadt Győr nicht nachweisen. Auffallend ist, dass die Bruchlinie 
des Raab-Tales mit ihrer NO-SW-lichen Richtung eben bei Győr immer 
mehr die Wö-liche Streichrichtung aufweist. Diese Tendenz weist viel
leicht auf die NW-SÖ-lich streichende Bruchlinie hin.

III . Placierung der geplanten Tiefbohrung.

Wir wiesen im Untergründe der Stadt Győr zwei erforschte und 
eine hypothetische Bruchlinie nach. Die erste fällt in die Linie der 
Hauptstrasse von Szabadhegy, die zweite in die Linie des Alt-Raab- 
Flusses, die dritte — die hypothetische — fällt in die Linie des Donau
armes. von Győr. Die beiden ersten der drei erwähnten Verwerfungs
linien ziehen parallel in der Richtung NO-SW, die dritte weist im 
grossen und ganzen einen ähnlichen Ablauf, als die ersten beiden auf, 
nur sie schwenkt von jenen ein wenig nach SO ab. Die ersten beiden 
der drei Linien umgrenzen solche, gegen die Kisalföld gekippte Schollen, 
welche Verwerfungsebenen unbekannter Steilheit entlang abgesunken 
sind. Mehrere Bruchlinien konnten wir im Binnengebiete der Stadt Győr 
nicht nachweisen. Dieser Umstand schliesst aber in Betracht auf die
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kleine Zahl der Schürfbohrungen die Existenz anderer Bruchlinien im 
Binnengebiete der Stadt Győr nicht aus. Jedenfalls müssen wir bei der 
Placierung der geplanten Győrer Tiefbohrung die Gegenwart der nach
gewiesenen Bruchlinien in Rechnung ziehen. Ihre Wichtigkeit besteht 
darin, dass indem die Verwerfungsebenen eventuell in grössere Tiefen 
herabreichen, besonders im Falle, wenn die nachgewiesenen Verwerfungs
flächen solche ersten Ranges sind. In diesem Falle ist nämlich die Wahr
scheinlichkeit höher, dass an ihnen entlang — wenn auch keine offenen 
Spalte — doch eine solche, in breiterer Zone zermahlene, lockerer ge
baute Sedimentmasse auftritt, wo der Weg des in grösserer Tiefe ver
borgenen Thermalwassers freier nach Oben sein kann.

Mehrere ältere Forscher nehmen neben der Erstrangigkeit der 
Raaber Bruchlinie Stellung. Die neuesten, mit verschiedenen Methoden 
gewonnenen Untersuchungsergebnisse zeigen auch, dass die Raab-Linie 
eine solche Bruchlinie ersten Ranges darstellt, entlang deren die Ab
senkung des Kisalföld erfolgte.

Wenn wir auch annehmen, dass die Bruchlinie von Szabadhegy 
oder des Alt-Raabflusses eine erstrangige sei, können wir den Ort der 
geplanten Tiefbohrung doch nicht genau angeben, da wir die Steilheit 
der Verwerfungsebenen der beiden Bruchlinien nicht kennen. Wenn wir 
als Basis den bei solchen Fällen üblichen 45°-igen Fallwinkel nehmen, 
so müssten wir die Bohrung NW-lich der fraglichen Bruchlinien an 
solchen Stellen anfangen, welche in 800— 1000 m Entfernung parallel 
den Bruchlinien ziehen, da wir die Tiefbohrung so tief anzulegen plan
ten, um 50—6o° C warmes Wasser zu erhalten.

Die Pannonschichten bestehen jedoch nicht aus harten, spröden, 
sondern aus lockeren, plastischen Massen. Die Verwerfung einer so lok- 
keren Masse konnte einer mindestens 70— 8o° steilen Verwerfungsebene 
entlang geschehen. Demzufolge ist die Bohrung einige 100 m weit der 
Bruchlinie zu placieren. Dieser Umstand bedeutet, dass — die Bruch
linie von Szabadhegy in Betracht ziehend — der Ort der Bohrung in 
jene Linie zu setzen ist, welche NW-lich dieser Bruchlinie in der glei
chen, NO-SW-Hchen Richtung zieht.

Die Alt-Raab-Linie in Betracht gezogen, ergibt sich dasselbe Re
sultat. W'enn wir auch den Donauarm von Győr als Bruchlinie betrach
ten, so ist die Bohrung ebenfalls in die von dieser Linie N-lich gelagerte, 
in einigen 100 m Entfernung dieser parallel laufenden Linie zu stellen. 
Doch so käme die geplante Bohrung nicht in das städtische Strandbad,
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obwohl die Stadtleitung diesen Ort für praktisch und geeignet für diese 
Arbeit findet.

Die Bruchlinie des Alt-Raab-Tales zieht sich nach NO in Richtung 
von Külsőszállás, von Nádorváros und des städtischen Spitals. Also ist 
sie wenigstens 2 km vom städtischen Strandbade entfernt. Selbstredend 
fiele sie noch weiter von der Bruchlinie von Szabadhegy. Wenn wir bei 
Feststellung des Bohrpunktes an die durch die Bruchlinien gegebene 
Lage festhalten, können wir die Möglichkeit nicht ausschliessen, dass 
wir durch eine im Strandbade aufgestellte Tiefbohrung in geeigneter 
Tiefe auch auf Thermalwasser treffen können. Wir behaupten nur, 
dass in einigen 100 m Entfernung von den nachgewiesenen Bruchlinien 
sich das Thermalwasser sicherer erreichen lässt und dass dieses heisser 
sein wird. Wohin auch die Tiefbohrung von Győr placiert werden soll, 
muss man die Porosität und petrographische Beschaffenheit der Leit
schichten des Thermalwassers in Betracht ziehen. Aus dem Oberpannon 
des Untergrundes der Stadt Győr fehlt jene, cca 150 m mächtige* oben 
überwiegend sandige, unten vorherrschend sandig-tonige Schichtsene, 
welche in der dreifachen Hügelreihe von Pannonhalma noch zwischen 
150— 300 m Seehöhe aufzufinden ist. Dieser Pannonkomplex wäre noch 
vor der Absenkung der Pannontafeln von Győr aus dem Untergründe 
entfernt worden. Diesen Komplex abgerechnet, hätten wir noch immer 
mit einer Schichtmächtigkeit von 7— 800 m des Oberpannons zu rech
nen. Dieser Komplex würde durch die geplante Tiefbohrung durchteuft 
werden. Die Mächtigkeit des Unterpannons Hesse sich minimal als 500 
bis 600 m annehmen. Die im Oberpannon häufigen sandigen Ablagerun
gen geben in geeigneter Teufe sicher Thermahwasser, doch auch im 
Unterpannon ist auf mehrere thermalwasserführende Schichten zu 
rechnen.

Wenn der Magistrat' der Stadt Győr ausser dem ursprünglich ge
wünschten Thermalwasser auch die Aufschliessung des Erdgases und 
Erdöles planen würde, so wäre die Abteufung der Bohrung bis auf 
wenigstens 1500—2000 m erwünscht. Die neuesten geologischen For
schungen in Tiefbohrungen Transdanubiens zeigen sich sowohl auf Gas 
als auch .auf Erdöl produktiv. Es ist überhaupt nicht ausgeschlossen, 
dass die Tiefbohrung von Győr eines der beiden aufschliessen könnte.

Wenn die geplante Tiefbohrung bis zu der jetzt empfohlenen 
Teufe von 1500—2000 m abgeteuft würde, so wäre auch das städtische 
Strandbad als deren Ort zu empfehlen, da in diesem Falle diese Tief- 
bohrung die Thermalwasserzone ober der Verwerfungsebene der Alt- 
Raab erreichen svürde.



A BAGAMÉRi GYEPVASÉRC.

(Felvételi jelentés 1937=ről.)

Irta : dr. S c h m i d t  E l i g i u s  R ó b e r t .

T937 október 1 5-én R o z l o z s n i k  P á l  h. igazgató úr és P a n  t ó 
D e z s ő  főbányatanácsos úr társaságában kiszállottam Nagyiétára, 
ahol dr. V i g h  G y u l a  főgeológus úr felvételi területének átnéző tes 
bejárása után, munkahelyemül Bagamér község határában fekvő gyep
vasérc terület jelöltetett ki. Október 16-án dr. Vigh főgeológus úrral 
átnézetesen bejártam területemet, melynek részletes felvételéhez — az 
előkészületek megtétele után — *937 október 18-án fogtam hozzá.

Az aknázó felvétel 1937 november 2-ig tartott. Ennek során ösz- 
szesen 225 aknát hajtottam le. Utána november 10-ig dr. Vigh területén 
3, majd a magam területén 1 drb. 10 méteres fúrást mélyítettem, meg
vizsgálandó, hogy a mélyben ismétlődik-e a gyepvasérc-előfordulás.

A biharvármegyei Bagamér község határában fekvő gyepvasérc
terület részletes bányageológiai felvételeinek célja az ércelőfordulás kö
rülményeinek tisztázása és az ércvagyon megbecsülése volt. A probléma 
mint olyan nem újkeletű. 1910-ben Zsigmondy Á rpád1 egy magán
szakvélemény keretében már foglalkozott vele. 1912-ben pedig Székely 
Lajos lajosmizsei lakos részére Sarolta I, II és III  védőneveken már 
külméreteket is adományoztak a gyepvasércre. 1922-ben ugyancsak 
magánmegbízásból dr. S z o n t a g h  T  a m á s  foglalkozott e kérdéssel. 
Az általa begyűjtött gyepvasércmintákat dr. Emszt Kálmán elemezte.2 
S z o n t a g h  szakvéleményében az ércelőfordulás telepismerettani típu
sát tulajdonképpen nem jelölte meg. A  Sarolta I, II, III külméretek érc-

1 Lásd: P a , p p  K á r o l y :  A  magyar birodalom vasérc- és kőszénkészlete.
368 old. 1916. M. kir. Földtani Intézet kiadványai.

2 Lásd: Laboratóriumi jelentés. VI. A  bagaméri gyepvasérc. M. kir. Földtani 
Intézet Évi Jelentése. 1920— 1923-ról (1925). 147— 148 old.
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vagyonának meghatározása céljából ír  drb. mintegy 2.5 m mély fúrást 
mélyített. Szelvényrajzait nem ismerjük. Az egyes külméretekben fek
tetett szelvényhosszak leírása után ítélve azonban valószínű, hogy kellő 
számú feltárás híján, az előfordulás típusát félreismerte. Ennek tudható 
be azután az is, hogy az ércvagyont kétségtelenül túlértékelte, ameny- 
nviben a Nagyiéta és Bagamér között fekvő „5 külméreten“  (Malvin 
I—V. Qttilia I—V III, Ilona I—III, Éva I—II és Sarolta I—III) az 
érc mennyiségét 1633.350 köbméterben, azaz — az érc fajsúlyát 2 .5-nek 
véve — 4,083.375 tonnában állapította meg.

Területünkön az érc — a csatolt térkép és szelvények tanúsága 
szerint — a Csonkafüzi folyás régi, időszakonként valószínűleg csaknem 
teljesen kiszáradt medréhez van kötve. Ez a régi meder természetes és 
mesterséges úton, ma már nagyrészt fel van töltve. Ott azonban, ahol 
a szabályozáskor ásott új csatorna ezt a régi medret metszi, a gyepvas
érc a csatorna, oldalain kibúvások formájában a legtöbb helyen ma is 
láthatóvá válik.

Az ércképződés azonban a régi mederben sem volt egyenletes és 
általános. Különböző tényezők befolyásolhatták. így a régi meder és 
partviszonyokból rekonstruálható egykori vízsebessége is. Ott pl., ahol 
a víz szűk, egyenes mederben, aránylag sebesebben folyt, vagy magas 
hátakon keresztül fűrészelt magának ágyat, az ércképződés vagy telje
sen elmaradt, vagy jelentéktelenné zsugorodott. Érdekes módon hasonló 
a helyzet ott, ahol rendes viszonyok között csaknem teljes lehetett a 
vízpangás, vagy szárazzá válás. Pl. az ér mentén fekvő, legtöbbször 
mocsaras, lapos depressziókban, amelyekben az időnként lezúduló és az 
ér medrében hirtelen levezetést nem találó nagyobb víztömegek ideigle
nesen tárolódtak. Előbbi esetben az ércképződés elmaradása nyilván
valóan a nagyobb vízsebességnek tudható be, amely egyrészt meg
akadályozhatta a vasoxidoknak a vízből való leülepedését, másrészt 
állandó eróziós munkájával mindig ki is takarította. A  depressziók 
esetében viszont az újabb és újabb vasoldatokat szállító, többé-kevésbbé 
állandó vízfolyás hiányának tulajdonítható az ércképződés intenzitásá
nak csökkenése vagy teljes elmaradása. A  vas itt általában forró alak
ban van jelen, amint azt a többnyire mérgeszöld kőzetszinek is elárul
ják. Azonkívül gyakori a kékföld, a vivianit is.

Az erőteljesebb ércképződés mindig az erősen kanyargó meder
szakaszokhoz kötött, ahol a lassú, de állandóbb jellegű vízmozgás 
helyenként tömör gyepvasérc-padok keletkezéséhez vezetett.

Az érc legtöbbször azonban nem tömör padok, hanem — földes 
homokos-agyagos kőzetekben — gumók formájában fordul elő. Az érces
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rész erősen változó vastagsága átlagban pár deciméter s az egy métert 
csak kivételesen haladja meg. Viszont teljesen el is vékonyodhatik. 
A fedőkőzet legtöbbször pár deciméter vastag, homokos, humuszos 
kőzetféleségekből áll. A fekvőt mindenütt vízben bő, helyenként kissé 
iszapos, kék homok alkotja, melyet ro méteres fúrásokkal sehol sem 
sikerült harántolnom. A  parti szelvényekben, a gyepvasérc helyett, 
gyakran egy szennyes, sárgásfehér, agyagos meszes kőzetféleség szerepel.

Azokban a partközeli szelvényekben, melyekben ez az agyagos 
mésziszap vasas konkréciókkal együtt fordul elő (mint pl. a .45., 119 ., 
120., 129,, 133., i}6 . és 15 1. aknákban); előbbi a vaskiválással jellem
zett övnek mindig fedője. Nincs kizárva, hogy a vaskiválásában többek 
között és bizonyos mértékig a kalciumnak is szerepe volt. Maga a vas — 
füzesek és nyírfákkal tarkított, egykor nagykiterjedésű tölgyerdők 
altalajából kilúgoztatván — a talajvízzel együtt,3 a patak medre felé 
vándorolt, ahol a vasas talajvíz, a mélyfekvésű mederben feltört, majd 
keveredett azzal a kalcium-dús vízzel, mely a felszínen végig folyva 
került a mederbe. Később a kalcium-dús vizek, majd a kalcium kiválása 
révén, a mészdús talajok kerültek túlsúlyba. Emellett természetesen más 
tényezők is közreműködhettek a vas kiválasztásában, nevezetesen a 
levegő oxidáló hatása, a meder savanyú talajában podzolosodás hatá
sára, miként a helyben képződött vaskőfok (Ortstein), stb.

Az ércesedett sáv szélessége — a térképen látható alárendelt kivé
telektől eltekintve — a régi medernek megfelelően átlagban kb. 7 mé
terre tehető.

Fentiek alapján a becsült gumós ércvagyon :

A Debrecen—nyirábrányi vasútvonal és a Sarolta I. között . 40 nr
a Sarolta I. jelű külméretben ..................................................... 960 „
a Sarolta II. jelű külméretben (gyakorlatilag) . . . .  ------ „
a Sarolta III. jelű k ü lm é r e t b e n .............................................2200 ,,
a Saroltáktól D-re térképezett s z a k a s z o n .............................. 4000 „

összesen: 7200 m3

azaz 2.5 átlagos fajsúllyal számolva x8.000 tonna.

3 Ezt a lehetőséget B l a n c k  is említi (lásd: Handbuch der Bodenlehre. IV . 
köt. 160— 161 old. Verlag Julius Springer, Berlin. 1930).
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Ebből a dúsabb fészkekre esik :

27-—38. sz. akna között k b . ............................................ . 1 5 0 0  tonna
44. sz. akna körül kb. ................................................................... 370 „
J23 — 141. sz. akna között k b . ..................................................280z „
147— 163. sz. akna között kb. . . ........................................4200 „
187. sz. akna körül kb. .   330 „

Együtt: 9200 tonna.

Az ércvagyon további értékelhetősége szempontjából fontos vegy- 
elemzési- és iszapolási eredményeket alábbi két táblázatban foglalha
tom össze.

A tömör gyepvasérc vékony csiszolatában a limoniton kívül igen 
sok szferolitos kakit és kvarc-szemcse ismerhető fel. Nincs kizárva, hogy 
a tömör „vaspadok“  összecementálásában a kalcitnak fontos szerep ju
tott. A sokszor igen tekintélyes százalékban képviselt homok csaknem 
teljes egészében finom, legömbölyített kvarc-szemcsékből áll és egykori 
intenzív homok befúvásokra mutat.

Az elemzési eredmények alapján 20%-os átlagos Fe-tartalommal 
számolva, fenti terület összes ércvagyona 3600 tonna, a dúsabb fészkek 
ércvagyona pedig 1840 tonna elemi vasnak felelne meg.

Fentiekben az ércelőfordulás geológiai körülményeit, valószínű ge
netikáját, az érc mennyiségét és minőségét igyekeztem röviden jelle
mezni. Tagadhatatlan, hogy gyenge előfordulásról van szó. Az esetle
ges műrevalóság és értékesítés feltételeit s lehetőségeit megállapítani bá
nyaművelés, ércelőkészítés és kohászat feladata.

Itt csak azt kívánom hangsúlyozni, hogy az ércesedés Sarolta kül- 
méretektől D-re kifejezettebb — miként az a becsült ércvagyonból is 
látható. Ennek megfelelően a Sarolta és Éva nevű külméretek között 
fekvő mintegy 4 km hosszú területen még jelentékeny érckészlet volna 
feltárható. Egy bizonyos ércmennyiség pedig területemtől K-re lévő, 
szomszédos völgyből remélhető, ahol az ércesedés nyomai ugyancsak 
felismerhetők, nemkülönben a Saroltáktól D-re térképezett mederrész
től Ny-ra, ahol a Csonkafüzi-folyás egy régi fattyuágának nyomai is
merhetők fel.
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DAS RASENEISENERZ VON BAGAMÉR.

(Aufnahmebericht vom Jahre 1937.)

Von Dr. E. R. S c h m i d t .

Am 15. Oktober 1937 reiste ich in der Gesellschaft von Herrn 
Vizedirektor P a u l  R o z l o z s n i k  und Herrn Oberbergrat D e z s ő  
P a n  t ó nach Nagyiéta, wo nach der übersichtlichen Bereisung des Auf
nahmegebietes von Herrn Chefgeologen Dr. G y u l a  V i g h  das Rasen
eisenerzgebiet in der Umgebung der Gemeinde Bagamér mir als Arbeits
stelle angewiesen wurde. Am 16. Oktober bereiste ich mit dem Herrn 
Chefgeologen Dr. V i g h  zur Übersicht mein Gebiet, dessen detaillierte 
Aufnahme ich — nachdem die Vorbereitungen getan waren — am 18. 
Oktober 1937 begonnen habe.

Die Schurfaufnahme währte bis zum 2. November 1937. Im Laufe 
deren habe ich insgesamt 225 Schächte abgeteuft. Danach habe ich bis 
zum 10. November auf dem Gebiete von Dr. V i g h  drei, auf meinem 
Gebiete aber eine 10-m tiefe Bohrung hinuntergetrieben um zu erfor
schen, ob das Raseneisenerzvorkommen in der Tiefe sich wieder fin
den lässt.

Das Ziel der detaillierten berggeologischen Aufnahme des, in der 
Umgebung der Gemeinde Bagamér (Komitat Bihar) liegenden, Rasen- 
eisenerzgebietes war die Klärung der Umstände des Vorkommens und 
die Abschätzung des Erzvermögens. Das Problem, als solches ist nicht 
neueren Datums. Im Jahre 1910. hat sich schon Árpád Zsigmondy in 
einem Privatgutachten mit diesem befasst.1 Im Jahre 19 12  hat man auch 
schon unter den Schutznamen Sarolta I—II und III für Lajos 
Székely wohnhaft in Lajosmizse, äussere Abgrenzungen für den Um
fang des Raseneisenerzes verliehen. Im Jahre 1922 hat sich, ebenfalls im 
privaten Aufträge, Dr. Tamás Szontagh mit dieser Frage befasst. Die

1 Siehe: K á r o l y  P a p p :  Eisenerz- und Steinkohlenvorrat des Ungari
schen Reiches. Seitr 368. 1916. Ausgaben d. Kön. Ung. Geol. Anstalt.

83
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von ihm eingesammelten Raseneisenerzproben hat Dr. Kálmán Emszt - 
einer chemischen Analyse unterworfen. Szontagh hat in seinem 
Gutachten den Lagerstättentyp des Erzvorkommens nicht bezeichnet. 
Zwecks Bestimmung des Erzvermögens und der Aussendimensio- 
nen der Sarolta I—II—III, hat er elf, ungefähr 2.5 m tiefe Bohrun
gen vertieft. Seine Profilzeichnungen kennen wür nicht. Nach der Be
schreibung der in den einzelnen Ttussend Dimensionen gelegten Profillän
gen urteilend ist es aber wahrscheinlich, dass wegen Mangel an genü
gender Anzahl von Aufschliessungen er den Typ des Vorkommens ver
kannt hat. Diesem Umstand ist es dann anzurechnen, dass er das Erz
vermögen zweifellos überschätzt hat, inwiefern er die Menge des Erzes 
in den zwischen Nagyiéta und Bagamér liegenden „5 äusseren Abgren
zungen“  (Malvin I—V, Ottilia I—V III, Ilona I—III, Éva I—ÍÍ und 
Sarolta I—III) in 1633.350 Kubikmeter, also — die Dichte des Erzes 
in 2.5 berechnend — in 4,083.375 Tonnen festgesetzt hat.

Auf unserem Gebiete ist das Erz —-  laut Beweisen der Karte 
und der Profile — zu dem alten, zeitweise wahrscheinlich völlig aus
getrockneten Bette des „Csonkafüzi folyás“  gebunden. Dies alte Bett ist 
auf natürlichem und künstlichem "Wege heute schon grösstenteils auf ge
füllt. Dort aber, wo der um die Regulierung gegrabene neue Kanal 
dieses alte Bett durchquert, ist das Raseneisenerz an den Seiten des 
Kanals in Form von Ausbissen an den meisten Stellen auch heute 
sichtbar.

Die Erzbildung war aber auch in dem alten Bette nicht gleichmäs- 
sig und allgemein. Sie konnte von verschiedenen Faktoren beeinflusst 
werden. So auch durch die aus den alten Bett- und Uferverhältnissen 
rekonstruierbare einstige Wassergeschwindigkeit. Dort z. B. wo das 
Wasser in engem, geradem Bette, verhältnismässig schnell floss oder 
sich durch hohe Rücken ein Bett grub, blieb die Erzbildung entweder 
völlig aus, oder schrumpfte in ein Unbedeutendes zusammen. Merkwür
diger Weise ist ähnlich die Lage dort, wo unter normalen Verthältnis- 
sen die Wasserstauung oder das Austrocken fast vollkommen sein könn
ten. Z. B. in den entlang des Wasserlaufes liegenden, zumeist sumpii- 
gen, moorigen Depressionen, in denen die zeitweise niedersausenden und 
in dem Bette des Wasserlaufes keine plötzliche Ableitung findenden grös
seren Wassermengen einstweilen aufgespeichert wurden. Im ersten Fall 
kann das Ausleihen der Erzbildung wahrscheinlich der grösseren Was-

2 Laboratoriumsbericht. VI. Das Raseneisenerz von Bagamér. Jahresberichte 
sehen Reiches Seite 368. 1 9 1 6 . Ausgaben d. Kön Ung. Geol. Anstalt.
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sergeschwindigkeit angerechnet werden, welche einerseits die Ablagerung 
der Eisenoxyde aus dem "Wasser verhindern konnte, andererseits hat sie 
mit ihrer erodierenden Arbeit diese immer entfernt. Im Falle der De
pressionen kann wiederum das Sinken der Intensität oder das völlige 
Wegbleiben der Erzbildung dem Mangel an einem immer neuere und 
neuere Eisenlösungen liefernden, mehr oder weniger fortwährendem Wasser
laufe angerechnet werden. Das Eisen ist hier im allgemeinen in der zwei
wertigen Form anwesend, was meistens auch durch die giftgrüne Ge
steinsfarben verraten wird. Ausserdem kommt auch die blaue Erde, Vi- 
viamt, häufig vor.

Die intensivere Erzbildung ist immer mit den sich stark schlän
gelnden Flussbettabschnitten verbunden, wo die langsame, aber stetige 
Wasserbewegung stellenweise zu der Entstehung massiver Raseneisen
erzbänke führte.

Das Erz aber kommt meistens nicht in Form von massiven Bän
ken, sondern —  in erdigen, sandig-tonigen Gesteinen — in Knollenform 
vor. Die stark wechselnde Mächtigkeit des erzhaltigen Teils beträgt 
durchschnittlich einige Dezimeter und nur ausnahmsweise übertrifft sie 
ein Meter. Dagegen kann sie auch ganz dünn sein. Das Deckgestein ist 
grösstenteils einige Dezimeter mächtig und besteht aus sandigen, humo- 
sen Gesteinsarten. Das Liegende bildet überall ein wasserreicher, stellen
weise etwas schluffiger, blauer Sand, welchen ich mit io-m tiefen 
Bohrungen nirgends durchbohren konnte. In den Profilen des Ufers 
kommt oft anstatt des Rasen eisenerzes eine unreine, gelblichweisse, ton ige, 
kalkige Gesteinsart vor.

In diesen Profilen in der Nähe des Ufers, in welchen diese tonii- 
ger Kalkschlick mit eisenschüssigen Konkretionen zusammen vorkommt 
(wie z. B. in den Schächten No 45., 119 ., 120., 129., 133., 136. und 15 1.)  
bildet der vorherige immer das Hangende der eisenhaltigen Zone. Es 
ist nicht ausgeschlossen, dass in der Ausscheidung des Eisens unter an
derem auch das Kalzium eine gewisse Rolle spielte. Das Eisen selbst — 
von dem Untergründe der einst weitausgedehnten, mit Weidengebü
schen und Birken untermischten Eichenwälder ausgelaugt — wanderte 
mit dem Grundwasser zusammen1 dem Bette des Baches zu, wo das 
eisenhaltige Grundwasser in dem tiefen Bette emporbrach und sich dann 
mit diesem kalziumreichen Wasser vermischte, das auf der Oberfläche 
entlangfliessend in das Bett gelang. Später gewannen wegen den kat-

1 Diese Möglichkeit wird auch von Blanck erwähnt. (Siehe: Handbuch der 
JBodenlehre. Bd. IV . Seite 160— i 6 t .  Verlag Julius Springer, Berlin, 1930.)

83*
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ziumreichen Wässer, dann wegen der Ausscheidung des Kalziums die 
kalkreichen Böden das Übergewicht. Neben diesen könnten natürlich 
auch andere Faktoren bei der Ausscheidung des Eisens mitwirken, 
namentlich die oxydierende Wirkung der Luft in dem saueren Boden des 
Flussbettes, während der Podsolisierung, wie das man Z. B. bei der 
Ortseinbildung etc. sehen kann.

Die Breite des vererzten Streifens kann — abgesehen von den auf 
der Karte sichtbaren untergeordneten Ausnahmen — dem alten Bette 
entsprechend durchschnittlich ungefähr mit 7 m festgesetzt werden.

Nach dem Vorhergesagten ist das abgeschätzte knollige Erzver
mögen :

Zwischen der Bahnlinie von Debrecen—Nyirábrány und
Sarolta I. ....................................................................................40 m3

in dem mit Sarolta I. bezeichneten Aussenmass . . . .  960 „
in dem mit Sarolta II. bezeichneten Aussenmass (praktisch) ----- „
in dem mit Sarolta III. bezeichneten Aussenmass . . . 2200 „
auf dem südlich von den Sarolta-Aussenmassen kartieren

Abschnitte ................................................................................4000 „

Insgesamt; 7200 m*

also mit 2.5 durchschnittlicher Dichte gerechnet 18.000 Tonnen.

Von diesem fällt auf die reicheren Nester : 
Zwischen den Schächten No 27— 28. ungefähr . 
um den Schacht No 44 ungefähr . . . .  
zwischen den Schächten No. T23— 14 1. ungefähr 
zwischen den Schächten No 147— 163. ungefähr . 
um den Schacht No 187. ungefähr

1500 Tonnen
3 7 °

2S00
4200 „

330

Zusammen: 9200 Tonnen.

Die vom Gesichtspunkte der weiteren Abschätzung des Erzvermö
gens wichtigen chemischen und Schlämmanalysendaten. kann ich in den 
folgenden zwei Tabellen zusammenfassen.

In dem Dünnschliff des dichten Raseneisenerzes kann man ausser 
dem Limonit noch sehr viel sphärolitisches Kalzit und Quarz-Körnchen 
erkennen. Es ist nicht ausgeschlossen, dass in der Zusammenzementierung 
der dichten „Eisenbänke“  das Kalzit eine wichtige Rolle spielte. Der 
oft in sehr ansehnlichem Prozent' vertretene Sand besteht fast in seiner
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ganzen Menge aus feinen, abgerundeten Quarz-Körnchen und weist auf 
einstige intensive Sandeinblasungen hin.

Wenn wir auf Grund der Analysendaten mit einem durchschnitt
lichen Fe-Gehalt von 20% rechnen, beträgt das gesamte Erzvermögen 
des oberen Gebietes 3600 Tonnen, das Erzvermögen der reicheren 
Nester entspricht dagegen 1840 Tonnen metallischem Eisen.

Im Vorhergesagten habe ich die geologischen Umstände, wahrschein
liche Genetik, sowie die Menge und Qualität des Erzes kurz besprochen. 
Es ist nicht zu leugnen, dass hier nur von einem geringeren Vorkom- 
niss die Rede ist. Die Bedingungen und Möglichkeiten der eventuellen 
Abbauwürdigkeit und Verwertung festzustellen ist die Aufgabe des 
Bergbaues, der Erzvorbereitung und der Verhüttung.

Hier will ich nur das betonen, dass die Vererzung südlich der 
Sarolta-Abgrenzungen eine ausgeprägtere ist, wie wir das auch aus den 
abgeschätzten Erzvermögen sehen können. Dementsprechend wäre auf 
dem, zwischen den Sarolta- und Éva-Abgrenzungen liegenden, etwa 4 Km 
langen Gebiete noch ein bedeutender Erzvorrat aufschliessbar. Eine ge
wisse Erzmenge ist auch aus dem von meinem Gebiete östlich liegen
den, benachbarten Tal zu hoffen, wo die Spuren der Vererzung eben
falls zu erkennen sind, gleichfalls westlich von dem von den Sarolta- 
Abgrenzungen südlich kartierten Flussbettabschnitte, wo die Spuren 
eines alten Nebenzweiges des „Gsonkafüzi-folyás“  erkennbar sind.
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I. MORFOLÓGIAI LEÍRÁS.

1 . A rög helyzete.

Ki ne ismerné a Velencei-tavat és az É-i oldalán végighúzódó rész
ben kopár, sziklás, részben erdőkkel, szőllőkkel borított dombokat? 
Miféle dombok ezek, mi az eredetük, mi a történetük?

Földrajzilag és morfológiailag e dombsorozat még a Magyar Közép- 
hegységhez tartozik. Csapása és elhelyezkedése is erre mutat. V e n d 1 A. 
„a dunántúli Magyar Középhegység magvá“ -nak nevezi ez átlag 220— 
230 m tengerszín feletti magasságú dombokat, melyeket minden oldalról 
fiatal üledékek vesznek körül. Maga a gránitrög valószínűleg a Nagy 
Alföld mélyén pihenő, rég lesüllyedt ősmasszivum egyik fennakadt, 
nekünk a mélységbeli viszonyokról magyarázatot adni kívánó hirdető
oszlopa. A Balaton—Velencei-tó és nagy sárréti törésvonal keresztező
pontján fekvő Székesfehérvárnál kezdődik e rög és innen KÉK-i irányú 
csapásával Budapest felé mutat. Csapása tehát egyező a Bakony— 
Vértes—Gerecse középhegységi iránnyal. 2

2. Elhatárolás, alak és jelszín.

D-ről a Velencei-tó, jobbanmondva annak fiatal letörési vonala 
élesen határolja el, N y felől a nagy sárréti töréshálózat székesfehérvári 
szakasza, míg K-rői a pázmándi törés, azaz az ettől Ny-ra elhelyezkedő 

tercier vulkanizmus maradványainak kis eruptivus csoportja veszi körül. 
É felé lassú, dombos kifejlődésű átmenettel és pannonikumtól fedve éri 
el a csákvári depressziót, melynek másik oldalán a Vértes üti fel fejét.
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A gránitrög alakja hosszúkáson ovális, K É K —-NyDNy-i csapást! 
hossztengelye nem több mint 15, haránttengelye 6 km-nél, felülete, a 
kontaktuskőzetét is beleszámítva, kb. 45 — 50 knr.

Felszíne ősröghegységre emlékeztet, melyet a hosszú denudáció 
púpos dombsorozattá alakított. Erősen letarolt, gömbölyödött sziklák és 
görgetegek tarkította vonulatokat csak helyenként szelik át mélyebb 
völgyek, vápák s ezek is a fiatalabb törésvonalak mentén haladnak. 
Ezek mentén jelenik meg a víz is, melyben a hegység egyébként igen 
szegény. Legnagyobb részét, gránitmurva fedi, termőtalaj, az erdős részek 
kivételével, alig fedi, úgyhogy művelésre nemigen alkalmas. Csak rétek
nek, legelőknek használható s ezek sem jók. Kivételek a vápák, hol a 
pannóniai homok s löszfödte részeken a termőtalaj vastagsága is növek
szik, vagy pedig a K-i rész andezitfeltörések átjárta területe. Itt több 
az erdő és szőllő s ezen a részen emelkednek ki a legmagasabb csúcsok 
is, mint a Meleghegy (352 m) vagy Templomhegy (326 ni).

A gránit valóságos határvonala mellékkőzetéhez, a csomós palához 
viszonyítva, a Székesfehérvár — Csalapuszta — Vargahegy — Szűzvári 
malom—Vaskapuhegy—Nadap—Velence meglehetős rendszertelen, ki- és 
betüremlő vonalon fut végig előbb KÉK, majd DDK-i irányban. Maga 
a rög sem összefüggő, amennyiben valaha egységes tömbjét két törés
vonal, vápa és annak fiatal kitöltései három részre tagolják: a Szőllő- 
hegy—Csúcsoshegy a legnyugatibb, melyet a középső, ú. n. Tompos
hegy csoporttól a Csala—Börgönd-törés választ el. Legkeletibb, fiatal 
eruptivák és exhalációk átjárta tömbje az ú. n. Meleghegy-tömb a tom
poshegyitől és pannóniai, homok és löszkitöltötte dupla töréssel van el
választva, mely a Lucza-majortól a Láposvölgyig húzódik.

II. A MELLÉKKÖZET.

A gránitrög közelében — leszámítva a fiatal pannóniai homok, 
agyag és löszlerakódásokat — csak kétféle kőzetet ismerünk: a kon
taktus-palákat és a tercier-eruptivákat.

Hogy a kontaktus-palákról valamelyest fogalmat alkothassunk 
magunknak, célszerű, ha a távolabbi környezet paleozoikus kőzeteit és 
ezek összefüggését röviden áttekintjük. Tudjuk, hogy a Balatonhegység 
triásza permi grödeni homokkövön fekszik, melynek alján a verrucano 
konglomerátum jelenik meg. Alattuk egy igen erősen, sokhelyütt Kis
szerűén gyüredezett fillitcsoport foglal helyet. Az ezeket áttörő diabáz- 
porfir és porfiritdykek is együtt vannak a fillittel meggyürve a mezo- 
zoikus és postmezozoikus hegységaikotó erőkkel. E fillit eredetére nézve
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agyagpala lehetett s benne az eruptivák mellett néha kovásodott mészkő
lencsék lelhetők fel. Messzebb, Füle—Balatonfőkajár környékén már 
jellegzetes szericitpalákat, búzapalákat, kvarcitpalákat találunk, itt is a 
permi homokkő és konglomerátum alatt, míg Polgárdi és Szabadbattyán 
között egy világosszürke mészkő képviseli a paleozoikumot. E paleozói 
csoport, kövületek hiányában, a devon-karbon korba tehető és ebbe tar
tozik a velencei gránitmag és kontaktus-palája is. A polgárdi mészkövet 
a kontaktus-palánál fiatalabbnak tartom, de a gránitnál idősebb. Első
sorban azért, mert helyzete egy mélyebbre süllyedt területhez köti, a 
Balaton—Velencei-tó fiatal letörési vonalától D-re esik, tehát kevésbbé 
volt a denudációnak alávetve. Csapásiránya is a Velencei-rög fölé vág. 
K-i oldalán pedig egy mélybeni feltörésre mutató kisebb metamorfózis 
(galeniterek) ment végbe. A Somlyóhegy palái fiatalabbak a mészkőnél 
s ehhez a csoporthoz tartoznak a balatonvidéki fülitek is, melyek külön
böző struktúrája a későbbi hegységalkotó erők következménye. A kon
taktus-palákat tehát legjobb esetben az alsókarbon-devon korba kell 
helyeznünk, míg a többiek a közép- és felsőkarbont képviselik.

i .  A kontaktuskőzet összetétele.

Petrográfiai szempontból az összes kőzetösszetételeknél V e n  d 1 A. 
nagyszerű munkájára hivatkozhatom. E monográfia adatait az összes 
utólagos vizsgálatok minden tekintetben csak támogatták, úgyhogy a 
következőkben csak rövid összefoglalásokat adok, míg a részletek ott 
bármikor fellelhetők.

Eredetileg a kontaktuspala sem lehetett teljesen egynemű kőzet. 
Egyes helyeken tömött, egynemű agyagpala fordul elő, míg másutt fillit- 
szerű, szericites jellegű kőzeteket is találunk. A metamorfózis következ
tében azonban eléggé egynemű képet nyújt s fő elegyrészei: kvarc, musz- 
kovit (néha biotit), kaolin, klorit, magnetit s egy limonitos pigmentanyag 
(organikus), mely utóbbi a zárványszerű foltokban, csomókban foglal 
helyet. Ritkán rutil, turmalin, vagy zirkon is fordul elő bennük. 
E csomós-foltos palák színe változó: zöldes-kékesbarna, sárgásbarna 
vagy szürkés-barna s a csomók 1/s— 6 cm nagyok is lehetnek, néhol 
azonban oly kicsinyek, hogy a kőzet tömött képű. V  e n d 1 szerint itt 
„egészben véve egy mészben szegény, bázisos agyagpalának a metamor
fózisa ment végbe.“

A kontaktusmetamorfózis nem lehetett nagy, amit abból láthatunk,, 
hogy közvetlen a gránitra fekvő palákból átalakult „andaluzitos sztomo- 
litszerű kőzet“  csak egy kb. 20 m-es sávot foglal el a gránit körük
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Ennek az utóbbi kőzetnek összetétele: kvarc, muszkovit, biotit, anda- 
luzit, magnetit, kaolin és néha turmalin.

2. Települési és kontaktus-viszonyok.

A kontaktuspalák mindenhol kivétel nélkül a gránitrögtől eldőlnek, 
tehát a feltörő pluton alakjához simulnak, boltozatot alkotnak. Közvet
len a kontaktusnál természetesen teljesen elvesztik rétegezettségüket, 
mintegy dőlésnélküliek. Távolabb azonban elég jól mérhető a dőlés, 
mely a csalai felső malomnál 20 és 450, a Yargahegyen 20— 30°, a Vas
kapu és Meleghegyen 45—6o° és a Velencei-szőlőkben 50—6o° között 
ingadozik. A csapásirányok a térképen láthatók.

A kontaktust ' közvetlen csak a velencei szőlőkben, a szűzvári 
malomnál és egy aknában a csalai felső malomnál észlelhettem. E kon
taktusoknál mindenhol fellép a sztomolitos andezitos zóna, de míg a két 
előbbi helyen 25— 30 m vastag, a csalai malomnál alig éri el a 10 mé
tert. Földpátok sehol sem fordultak elő, tehát a kontaktus-metamorfózis 
igen gyenge lehetett, a gránit már erősen lehűlt stádiumában kerülhetett 
a palák közelébe, a metamorfózis termikus volta tehát kis intenzitású 
volt. Még a palákat átjáró aplitok sem idéztek elő nagyobb változáso
kat a kőzetben.

j .  Belső tektonika.

Míg a gránitmagtól távolabb fekvő részeken a kontaktuspala réte- 
gezettsége, csapás-dőlése, jól látható és mérhető, a palásodás a dőléssel, 
tehát a rétegződéssel egyező, addig a közvetlen kontaktus-részeken a 
helyzet lényegesen bonyolultabb. Az alig észlelhető nyúlós, mindenütt 
a gránit kontúrjával párhuzamos dőlése azonban keleti. A  palásodás, 
ahol megvan, a kőzet rétegződésével egyező. Tranzverzális palásodás 
sehol sem volt észlehető. A padosság viszont nem egyezik a rétegződés
sel, hanem minden esetben a gránit alakjához simul (lásd 1. sz. ábra).

A hasadások rendszerének kiképződése úgy látszik a kőzet meg
merevedése utáni időszakba esik, miután a csapástól függetlenek és 
inkább mezozoikus hegységeinkre emlékeztető irányokat mutatnak. 
A két leggyakoribb hasadékrendszer irányait a 2. sz. ábrán láthatjuk, 
hol a nyilak és mellékelt számok a dőlés irányát és fokát jelölik.

Helyenként csomós, összepréselt, koncentrikusan elváló a kőzet. 
Az ilyen összegyűrt helyeken a hasadások egyenetlenek s a puhább ré
szeken futnak végig.
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K  =  K o n t a k t u s p a la .  

K o n r a k t s c h i e f e r

Csalai felsőmalom kőfejtője. 
Steinbruch bei Csaía.

g r  =  G r á n i t .

G r á n i t .

H  =  H a r á n t h a s a d é k .
Q u e r k i u f r .  

p  =  P a d ó s s á g .  
B a n k u n g .

1 . F é k  v e t .  

L a g e r .

2 .  T e l é r .
G a n g .

3 .  V e t ő .  

V e r w e r f u n g .

4 ,  1 . s z .  h a s a d á s i  r e n d s z e r  

S p a l t u n g s s y s t e m
N o .  1.

5 .  2 . s z .  h a s a d á s i  r e n d s z e r  

S p a l t u n g s s y s t e m
N o .  2 .

4- Utólagos átalakulás.

A tercier íntruziok es posztvulkanos hatások sok helyen megváltoz
tattak, mfiltraltak a mellekkózetet is. Ennek eredményeképen kvarcito- 
sodas es alunitosodas lép fel, mely jelenségekre az mtrúzió tömegnél 
meg visszatérünk. Feltárás hiányában a mállás előrehaladottsága foly
tan tektonikai mérések itt nem voltak eszközölhetők.

III. AZ INTRUZÍÓS TÖMEG.

i. Kőzetek.

A kőzetek leírásánál újból V  e n d 1 alapvető petrográfiai munká
jához igazodom és azokat az alábbiakban csak röviden vázolom.

a) G r á n i t .

A gránit egy savanyú (pacifikus) alkálimész-gránit. Ásványstruk- 
túraja hipidiomorf, középöregszemű, holokristályos. Ásvány textúrája 
kezdetleges paralleltextúra. Elegyrészei rózsaszínű ortoklas, fehér oligok- 
las, barnásfekete biotit és fehérsszürke kvarc, alárendelten apatit, zirkon 
és magnetit. Ezek alapján igazában gránititnak kellene nevezni. Másod
lagosan képződött elegyrészei a pirit és az epidot.
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A közvetlen kontaktuszónában porfiros szövetű — ami a gyorsabb 
lehűlés következménye — s a bázisos elegyrészek a széleken koncent
rálódtak. Elváltozást mutat még a gránit a kvarcittelérek mentén és a 
Meleghegy—Velencei-szőlők területén, hol kaolinosan elváltozott s 
biotitmentes.

Sokhelyütt zárványokat is tartalmaz, melyek a kontaktus-zónából 
kerülhettek bele, de mélyebb tagokat is hozhatott fel, min pl. a Pá- 
kozd— Csalai-út mentén talált viíágossárga homokkődarab. Ennek elegy
részei: elég erősen legömbölyödött, 0.2—0.4 mm-es kvarcszemcsék, igen 
kevés muszkovit és egy limonitos kötőanyag. A többi zárvány a palákra 
enged következtetni, sőt néhol ezek rétegezettsége is megmaradt.

b) T e l é r e k .

A  gránitit lehűlése alatti telérképződésnek három mozzanatát kü
lönböztethetjük meg.

A gránitporfirok, a lehűlés alatt először feltörő telértöltelékek, két 
csoportra oszlanak: 1. a N y-i vörhenyes típus, melynek porfirosan 
kivált idiomorf elegyrészei: ortoklasz, plagioklasz, kvarc és biotit és 2, 
a K-i, világosszürke, néha zöldes típus, melynek porfirosan kivált 
idiomorf elegyrészei: ortoklasz, oligoklasz, kvarc és biotit, akcesszóriku- 
san pirít és kevés gránát. Ez utóbbi típus kvarctúlsúlya folytán sava
nyúbb. A  Ny-i típus a Meleghegy rögére szorítkozik, míg a K-i a másik 
két rögben uralkodó.

Aplitok a leggyakoribb telérkitöltések az egész hegységben, de első
sorban a K-i gránitporfir típus területén. Két főcsoportra oszlanak: x. 
panidiomorf-szemcsés és 2. porfirosan kifejlődött aplitokra. Az első 
egyforma nagyságban kifejlődött szemcséi: ortoklasz, plagioklasz, kvarc, 
biotit. Ezek mintegy átmenetet képeznek a második gránitporfir és a 
második aplit-típus között, mely utóbbinak jól elkülönült alapanyaga 
van s benne porfirosan kivált: kvarc, ortoklasz, kevés plagioklasz, pará
nyi biotit és akcesszórikusan pirít. Az alapanyag kvarcból és ortoklasz- 
ból áll. Struktúrájuk kvarcporfirra emlékeztet. Ennek a típusnak van 
még egy második, a granofiros alapanyagú és egy harmadik válfaja, a 
holokristályos alapanyagú aplit. Utóbbiak elegyrészei: kvarc, oligoklasz, 
ortoklasz (a második válfajban alig észrevehető biotit). Az aplittelérek 
színe általában fehér vagy világos rózsaszínű.

A fehér, tömöttnek látszó kvarctelérek csoportja főleg a Tompos- 
hegy rögén uralkodó. A telérek anyaga tiszta kvarc, melynek szemcséi 
a legparányibbtól 1 cm vastagságig fordulnak elő. Szabálytalan, foga-
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zottszélű alakjuk van és folyadékzárványokat tartalmaznak. Ez orto- 
genetikus injiciálásra vall. Fluoritot vagy annak helyét kilúgzott hexa- 
eder-csoport negatívjait sok helyen találhatunk meg a telérekben. Érce- 
sedés jelensége igen alárendelten fordul elő.

A  szürkeszínű kerzantitok, melyeket csak a Tomposhegy rögén lelhe
tünk fel, hipidiomorf-panidiomorf szemcsések. Elegyrészei: biotit, amfi- 
bol, ortoklasz, oligoklasz és kvarc, alárendelten magnetit, apatit és zirkon.

2. Összefüggés a kontaktuskőzettel.
(SS*) '

Miután közvetlen kontaktus csak három helyen volt észlelhető, 
nagyobbarányú következtetéseket nem vonhatunk. A  kontaktus viszonya 
a mellékkőzetekhez mégis arra mutat, hogy nagyobbára konkordáns 
településsel számolhatunk, amennyiben rétegközi betelepüléseket, intrú- 
ziókat is láthatunk, habár kis terjedelemben. A  pluton, belső struktúrájá
nak viszonya a kontaktushoz és a pluton struktúrájának viszonya a 
mellékkőzet struktúrájához csak a pluton struktúrájának leírása után 
tárgyalható (lásd az összefoglalásban).

j . Összefüggés a későbbi intrúziókkal.

A hegység K-i részén feltörő andezitek s a poszt-vulkánikus kvar- 
citok nagyban megváltoztatták a gránitot. Az első amit megállapítha
tunk az, hogy e feltörések a rögöt kismértékben felnyomták, boltossá 
változtatták. Az andezitek a törésvonalakat követik, ezek mentén törtek 
fel a ma már vulkáni csatornák maradványai.

a) I n t r ú z i ó s  k ő z e t e k .

V  e n d 1 A. vizsgálatai alapján a következő eruptivák jelennek meg 
a hegységrészben: i. Amfibolandezitek, melyek három részre oszlanak: 
amfibol-andezitekre, augit-ämfibol-andezitekre és biotit-amfibol-andezi- 
tekre. 2. Piroxénandezitek. A porfirosan kivált elegyrészek holokristályos 
alapanyagból váltak ki.

b) T  e 1 é r e k.

Kétféle telért különböztetünk m eg: a nagyszámban előforduló
kvarcitteléreket és az igen ritka baritteléreket. Érdekességük, hogy mind 
közel É-D-i csapásúak, tehát szinte merőlegesek a rög többi teléreinek 
csapására.
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Meg kell itt említenem még azt is, — amire később is visszatérünk 
még, — hogy a hasadások itt rendszert alkotnak csak úgy az andezitek
ben, mint a telérekben s e rendszer komponensei oly hasadások, melyek 
középértékei 244°/i2° és 3OO0/9O° és oly elválási lapok, melyek közép
értékei i^o°lyo° és 105740°. (A törvonailal elválasztott számoknál az 
első szám a csapást, a második a dőlést jelenti.)

c; P o s í  t v u l k á n o s  h a t á s o k .

Maguk a telérek is posztvulkános hatások. Emellett a gránit elkaoli- 
nosodása és elkvarcosodása jön még számításba. A gránit kaolinosodása 
gyengén savanyú, szénsavtartalmú gázexhalációk és vizes oldatok hatá
sának tulajdonítható.

A  posztvulkános hatások utolsó fázisaként működő szolfatára és 
hévízforrások kvarcitokat s a gránit elkvarcosodását eredményezték. 
A  kvarcitök kétfélék: 1. alunittartalmúak és 2. alunitmentesek. össze
tételük: kvarc, alunit, limonitos anyag, kaolin s néha zírkon.

4. Elsődleges struktúrák.

Az általános morfológiai és kőzetleíró rész után most rátérünk 
munkánk igazi céljára: a gránítrög és elemeinek tektonikai magyaráza
tára, leírására.

E  helyen sajnos nem térhetek ki a magmák tektonikai elemeinek 
részletes megtárgyalására, azok kialakulás-történetére és szisztematizá- 
lására. Itt csak e gránitrög tektonikai elemeit és az ezekből a kifejlődésre 
vonható következtetéseket fogjuk tárgyalni. Mindazok a struktúrális je
lenségek, melyek a gránit vagy egyéb eruptívum feltörése alatt és meg
merevedése közben jutnak kifejezésre, elsődleges struktúráknak nevez
zük. A  későbbi mozgások és erők okozta másodlagos struktúrák a gránit 
kifejlődési történetére, belső kialakulására és a hegységkialakulásra már 
lényegesen kevesebb adatot, mozzanatot szolgáltatnak. Meg kell azonban 
még jegyeznem, hogy az elsődleges struktúrák kivizsgálása egy hegység
ben csak akkor végezhető el, ha 1. petrográfiailag már feldolgozott, 2. ha 
elegendő megfelelő feltárás (főleg kőfejtő) áll rendelkezésünkre és 3. ha 
az irányoltan begyűjtött kőzetmintákat a külső mérésekkel rendszeresen 
összeegyeztethetjük, azaz ha a kőzet elég üde állapotban vizsgálható meg.

Mielőtt általános következtetéseinket levonnánk és egy képet nyúj
tanánk a velencei gránit történetéről, vegyük sorba belső struktúrájának 
elemeit. Ezek megértéséhez azonban a következőket kell tudnunk.



1330 GRÓF TELEKI

A mélybeli magmaképződmények elsősorban szoros összefüggésben 
állanak a felszíni vulkánikus jelenségekkel, amennyiben utóbbiaknak 
fészkét, alapépítményét alkotják. Másodsorban azonban — és ez igen 
fontos — ezen a kollektív néven plutonoknak nevezett képződmények a 
sm lkán izmussal együtt mindig szoros összefüggésben állnak a hegyréte
gek kialakulásával és a tektonikai nyomóerőkkel. Ez az összefüggés 
abban nyilvánul meg, hogy a felfelé törekvő magma először csak a hegy
ségek kialakulásával párhuzamosan képződő repedéseket, üregeket vagy 
könnyebben felboltozható és áttörhető rétegtömbjeit használja fel mint 
utat. Ha azonban a reánehezedő nyomás már nem tudja ellensúlyozni 
a képződő gázok nyomását, a magma explóziós jelenségek mellett a fel
színre tör. Ezt úgy fejezhetnénk ki legjobban, hogy a vulkán egy oly 
lőporraktár, melynek töltése, lőpora az előkészített repedéseken, telére- 
ken keresztül szenvedőlegesen nyomul fel a robbantó kamráig és itt 
azután cselekvőleg kitörésre jut. A vulkán robbanási pontja tehát a telér 
(pluton) és tölcsér átmeneti részében fekszik. A  robbanási pont fölött 
explóziós jelenségek jelentkeznek (szűkebb értelemben vett vulkanizmus), 
alatta viszont a nagyobb mélységekben meglévőnek feltételezett, magma 
a hegységalkotó erők által preformált utakat használja fel felszínre 
törekvéséhez.

A hegységalkotó erők és vulkanizmus határát tehát a robbanási 
pontot nevezzük a tektonizmusból és vulkanizmusból összetett hegység
kialakulás felső fordulópontjának. Arra gondolva, hogy a mélyben 
minden kőzet beolvad a magmába, tehát otr a hegységalkotó erők már 
nem jutnak kifejezésre, egy alsó fordulópontot is fel kell tételeznünk. E 
két fordulópont között tehát a vegyes hegységképződés erőterében ját
szódnak le azok a jelenségek és tűnnek fel azok az elemek, melyeket itt 
tárgyalni fogunk.

Ez azonban annyit is jelent, hogy orogén övékben az ilyen vegyes 
erőtérben tektonikai erők nélkül nem törhetnek fel plutonok, ezek min
den bizonnyal magukban rejtik a tektonikai erők okozta változásokat, 
tágabb értelemben véve tehát történetüket.

Előrebocsátom itt még azt is, hogy a magma, — a pluton anyaga, 
—- mely többé-kevésbbé folyós állapotban tör fel és _ foglalja el helyét, 
az idők folyamán lassan megmerevedik, kihűl, halottá válik. A  gránit 
is különböző halmazállapoti stádiumokon keresztül jut el a teljes meg
szilárduláshoz. E stádiumok alatt a tektonikai erők természetesen nem 
nyomhatják rá bélyegüket egyformán, egynemű jelenségelemekkel. így 
pl. nyúlós állapotban oldalnyomás idézhet elő nyúlást, palásodást, fo
lyást, míg szilárd állapotban már a hasadási jelenségek mutatkoznak.
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E kettő között fekszik az elválás vagy „latens osztódás“ . A hasadás 
tehát, az elválás közbeiktatásával, a nyúlásnak erőszakos eszközök segít
ségével való folytatása.

Hogy a különböző elemek mily mértékben fejlődtek ki, az 
természetesen elsősorban attól függ, hogy a magma mily állapotban, 
tehát differenciálódási fokának milyen stádiumában került a ma már a 
felszínen megjelenő helyére, f ia  pl. a telérek az anyakőzethez viszo
nyítva nem mutatnak nagy különbséget, összetételükben és struktúrá
jukban a lehűlés gyorsan ment végbe vagy pedig már a magma is erősen 
lehűlt állapotban foglalta el helyét, mert hiszen a telérből mint hasadék- 
kitöltésből ez utóbbiak gyors képződésére következtethetünk. Ügyszintén 
a magmának lehűlt voltára mutat az is, hogy a kontaktus zónában a 
metarmorfózis gyenge. Mindkét jelenség a Velencei-hegységben érvényre 
is jut, mégpedig az első a gránitporfir-telérekben, a második a keskeny 
kontaktus-metamorfózis zónájában.

Ezekután áttérhetünk a velencei gránitrög tektonikai alapelemeinek 
leírására. ■

a )  N y ú l á s .

Nyomás és mozgásirányok kimutatásánál egyik legfontosabb té
nyező a kőzet elsődleges parallel textúrája. Még az irányolatlan szem
csés kőzetekben is lehet kimutatni többnyire egy ilyen „lineáris nyúlást“ . 
Nem tévesztendő ez össze azonban a síkbani palásodással, ami lényege
sen ritkább jelenség. A lineáris nyúlás mindig ;a legkisebb, leggyengébb 
oldalnyomás irányában fekszik (ú. n. kitérés iránya) és ezáltal alapvető 
tektonikai eleme a gránitnak Bemérése pontosan eszközlendő mindenütt, 
ahol csak lehet, a csapás és dőlésviszonyok pedig pontosan vezetendők 
be minden térképre.

Már V  e n d 1 A. is megállapította, hogy a velencei rög gránitja 
kezdetleges paralleltexturát mutat. . Mikroszkopikusan a kőzet ugyan 
irányolatlan szemcsés benyomást tesz és a terepen csak kevés helyen 
sikerült beméréseket eszközölnöm. E célból több kőzetmintát irányoltan 
gyűjtöttem be, melyekből csiszolatok készültek, mégpedig mindig három 
egymásra merőleges síkban, és ezek alapján módom volt a terep hiányait 
kiegészíteni.

A  lineáris parallel textúra abban jutott a csiszolatok nagy számá
ban kifejezésre, hogy a földpátok egyik tengelye csak kevéssel volt hosz- 
szabb, mint a másik kettő, de ezek a tengelyek többé-kevésbbé egy 
irányban fekszenek. A kvarcszemcsék is néha ovális kifejlődésűek, ellip
tikusak és az ellipszisek hossztengelye szintén a nyúlás irányát tartja be

84
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(ilyen esetekben csak nagyszámú csiszolat átlagszámításai adhatnak 
középértéket). Legjobban azonban a biotitok parallel, többé-kevésbbé 
egy irányban való elhelyezkedése adta meg a számítások alapját. 
V  e n d 1 e biotitokról írja, hogy „többnyire erősen foszlányos, cafatos 
kontúrnak". Ez is annak a következménye, hogy a biotit, mely a kiválási 
sorrendben első helyen áll (kivéve a ritka zirkon, a pátit és magnetit 
szemecskéket) a még meg nem merevedett, nyúlós magmában a kitérési 
irányban iparkodott elhelyezkedni. A  gyenge, kezdetleges parallel
textúra gyenge tektonikai erőkre is mutat. E vizsgálatoknál természete
sen csak azokról a helyekről gyűjtött adatokról lehetett szó, ahol a 
mállás foka vagy utólagos átalakulás (pl. kvarcitosodás, kaolinosodás) 
nem törölték el a kőzet jellegét. Az adatokat a térképbe bevezettük, 
mégpedig, úgyhogy a nyúlás csapását jelölő nyil mindig a horizontális 
vetületét adja és arra mutat, amerre a nyúlás dőlése mérhető, míg a 
mellékelt szám a dőlés nagyságát jelöli. Az átlagcsapást a mellékelt rózsa 
(3. sz. ábra) mutatja, míg a dőlési — és ez lényeges — majdnem kizáró
lag DDK-ÉÉNy felé mutat, de a Velencei-tó felé a dőlésszög mindig 
kisebbedik. Ez annyit jelent, hogy a gránitbolt D-i szárnya ma a mély
ben a tó alatt vagy távolabb D-re kell hogy feküdjön és a velencei 
törés mellett szakadhatott meg és süllyedt le.

3. sz. ábra. — Abb. 3.
A  nyúlás főirányának ábrázolása rózsával. 

Rose der Fliessenhauptrichtungen.

A nyúlás nem minden esetben jut kifejezésre. Ilyenkor is beszélhe
tünk azonban „ latens nyúlásról“  vagy „rostról“ . (Rostnak a farost min
tájára nevezzük el C 1 o o s szerint.) E rost ugyanis C l o o s  szerint 
mindig majdnem merőleges oly haránthasadásokra, melyek elsődleges 
ásványkitöltéssel rendelkeznek (az ú. n. H  hasadékokra). Ez avval is
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ellenőrizhető, hogy a legjobb elválás síkja többnyire párhuzamos a 
rosttal, míg a legrosszabb elválás erre merőlegesen helyezkedik el.

A  lineáris nyúlás adataiból tehát arra a következtetésre jutunk, 
hogy a kitérés, azaz a legkisebb nyomás iránya a még nyúlós velencei 
magmában közel ÉÉK-i volt s erre merőlegesen hat a legnagyobb nyomó
erő. A  nagy felületen való egységes orientáció is arra mutat, hogy e 
megmerevedési folyamat szoros kapcsolatban áll a hegységkialakulással 
s annak tektonikai preformáltságával.

b) P a l á s o d á s .

Palásodás alatt itt nem a palás elválást értjük, hanem csak a szö
vedék síkszerűségét. Ez a velencei rögben, azaz gránitban nem fordul 
elő, csak a kontaktuszóna egyes helyein és nagy ritkán egyes gránit- 

? porfirtelérek mentén találjuk meg. Akkor is azonban oly csökevényes 
formában, hogy következtetéseket belőle nem vonhatunk. Csupán a 
szűzvári malomnál és a Tomposhegy és Pákozd közé eső két gránit- 
porfirtelér mentén észleltem 2— 3 m-es palásodást, mely mindkét helyen 
merőlegesen helyezkedik el a vízszíntre, tehát párhuzamos a kontaktus
sal vagy telérrel. Ezek nem is valódi paíásodások — a gránittektonika 
értelmében 1— hiszen egyszerű oldalnyomás következményei és nem a 

■ gránit fölött elhelyezkedő rétegek súlya alatt bekövetkezett vízszintes 
síkszerű palásodás.

A lineáris nyúlás és a palásodás közötti kifejlődési különbség min
dig arra a harcra enged következtetni, mely a vízszintes és függőleges 
nyomóerők, azaz nyomás és súly között játszódik le. Ha a nyúlás van 
jobban kifejlődve — mint a velencei gránitban is — az oldalnyomás 
volt az erősebb, melyet a magmára nehezedő rétegtömb súlya nem tudott 
egyensúlyozni. Viszont a lineáris nyúlás gyenge kifejlődése csak akkor 
jelent nagyobb függőleges erőközreműködést, ha a palásodás ki van fej
lődve. Ellenkező esetben a magma erősen nyúlós állapotára és kisebb 
hőfokára kell következtetnünk.

c) F o l y á s .

A folyás (folyómozgás) vagy „folyásszövedék“  többféle módon 
mutatkozhatik egy eruptivus tömegben. Érvényre jutását már a termé
szetben is az a, kprülmény teszi hozzáférhetővé, hogy a sötétebb és vilá
gosabb elegyrészek százalékos eloszlása változik s az emberi szem a 
sötét elegyrészek ingadozásában már io°/o eltolódást is észrevesz. Van-
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nak elsősorban ú. n. „slirek“ , „szalagok“ , folyásstruktúrák, melyek a 
porfiros kifejlődésű kristályok párhuzamos elhelyezkedésében jutnak 
kifejezésre. Nevezhetnénk ezeket egyszerűen „szalagslir“ -nek is. Másod
sorban érvényesülhet bázikus, tömbök, kiválasztások (kisebb részek 
differenciálódása) és xenolitok parallelizmusa, mely többnyire a gyűrési, 
nyomási síkban fekszik, tehát ezekre az erőkre merőleges. Utóbbiakat 
nevezzük „fluktuáló szalagosodás“ -nak. E jelenségek mind a slirszerű 
gránit, vagy eruptivus tömeg elemei. Hozzájárulhatnak még a zárvá
nyok, tehát a bezárt, letépett kontaktuskőzet darabjainak hosszanti, 
egy irányban való elhelyezkedése is. Ez esetben az idegen kőzet vagy 
lencseszerűen vagy szivaralakban helyezkedik el, mégpedig úgy, hogy a. 
hosszanti tengely szintén a legnagyobb nyomásirányra merőleges. Az 
ilyen zárványoknál — akármilyen nagyok -— a rétegződés megfigyelése 
érdekes eredményeket szolgáltat, mert a zárványkőzet rétegeinek dőlése 
nem szokott egyezni a plutont körülvevő kontaktuskőzet csapás-dőlésé
vel. A  csapás-dőlés ugyanis teljes mértékben a kiszakított darab alak
jától függ.

A  Velencei-hegységben, annak gránitjában szalag slirek nem voltak 
fellelhetők. Fluktuáló szalagosodás is igen ritka jelenség. Csak a Szent 
Donát-templom alatti és a Csúcsoshegy alatt feltárt, valamint a Pákozd 
fölött fekvő kőfejtőkben találtam igen csekély mértékben kifejlődött 
ilyszerű szalagosodást. E helyeken a biotit néha egyes lencseszerű alakot 
felvevő formákba tömörül, de ezek sohasem nagyobbak 30— 35 cm-nél. 
Többnyire lényegesen kisebbek. Irányuk ide-oda görbülő, de nagyjából 
DDK-ÉÉNy-i átlagot adnak.

Vannak azonban olyan folyásszerű elhelyezkedések is, melyeknek 
iránya KÉK -N yD N y-i, az előbbiekre tehát merőlegesen helyezkedik el. 
Néha nagyobb távolságokon is követhetők és jellegzetességük, hogy a 
nyomásirányban fekszenek. Ezek tehát előfutárjai a haránthasadékoknak 
és pem mindig külső tektonikai erők, hanem a magma intrúziója folytán 

előálló oldalnyomás következtében létesülhettek. Ez annyiban érdekes, 
hogy akkor a gránit csapáshossztengelye erre merőleges, ÉÉK-i kellett 
hogy legyen. Természetesen e folyásirányok, miután nagymértékben 
követik a kontaktust, csak igen tüzetes és nagyszámú megfigyelés alap
ján mérvadók. Nagyobb szabadonfekvő letarolt gránittömbök hiányában 
a Velencei-hegységben nem is követhetjük e szalagosodást. A  mar 
V  e n d 1 említette regionális differenciálódást én is a már lehordott 
kontaktustakaró közelségének tulajdonítom.

Lényegesen több adatot szolgáltatnak ezzel szemben a már fentebb 
említett zárványok, mellékkőzetdarabok, melyeket a kontaktusrészeken»
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a csala—pákozdi-út mentén és a Páskom-szőlők környékén találtam 
nagyobb számban. Ezeknek a területeknek átlageredményeit a térképbe 
egységesítve vezettem be s nagyobb foltokkal jelöltem meg. Irányuk — 
a hossztengelyt mérve — átlag ÉÉK-i, ahogy a térképen láthatjuk. 
Érdekes, hogy mialatt Velence felé a csomós pala ÉN y, illetve KÉK-nek 
dől, a Páskom-szőlő palafoltja É-i dőlést, tehát N y-K-i csapást mutat. 
Ez is amellett szól, hogy itt nem egy takarófoszlánnyal, hanem egy na
gyobb zárvánnyal van dolgunk, amit még az a körülmény is támogat, 
hogy e folt — a többi zárvánnyal együtt — lényegesen erősebb meta
morfózist mutat s törésrendszere is a gránitéhoz igazodik, Nem zárja ez 
ki természetesen, hogy e folt felfelé valamikor ne függött volna össze a 
mellékkőzettel. Egy ilyen kisebb zárványokkal -rendelkező terület viszo
nyait a 4. sz. ábrán láthatjuk.

4. sz. ábra. — Abb. 4.

Gránitkőfejtő a Sághihegy alján. 
Granítsteinbruch am SághóBerg.

1 . H a r á n t h a s a d é k  c s ú s z ó la p p a l .

Q u e r k l u f r  m i t  R u t s c h f l ä c h e ;  

? .  H a r á n t h a s a d é k .
Q u e r k l u f t .

3 .  A p l i t  t e l é r .

A p l i t g a n g .

4 .  K v a r c t e l é r .  

Q u a r z g a n g .

5 . N y ú l á s .  

F i i e s s e n .

6 .  L e g jo b b  e l v á l á s .  
G u t e  T e i l u n g .

7 . L e g r o s s z a b b  e l v á l á s .  

S c h l e c h t e  T e i l u n g .

8 .  Z á r v á n y o k .  
E in s c h lü s s e .

E viszonyokból is inkább az tűnik ki,, hogy a gránitpluton ÉK — 
DNy-i nyomóerők hatása alatt merevedett meg.

Az eddig tárgyalt gránittektonikai elemek a pluton vagy magma 
folyós-nyúlós állapotának elemei. Megszilárdult anyagban e jelenségek 
már nem lépnek fel. A  megszilárdulásig azonban még hosszú idő telhetik 
el s ezt a közbeeső időszakot, hol a magma már nem nyúlós, de még 
nem is egészen szilárd, egy új gránittektonikai elemcsoport tárja fel sze

meink előtt: az elválás, mely átmeneti jellegű, s végül a hasadáshoz vezet.
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d) E á 1 á

Az „elválás“  a gránitoknak egy sajátos tulajdonsága, mely más 
eruptivákban — mint pl. gabbro, diabáz, norit, anortosit és bázikus dio- 
ritok — nem igen szokott előfordulni s az esetben is, ha megvan, csak 
helyi kifejlődés, úgyhogy e kőzetek bányászatát nem könnyíti meg. A 
gránit viszont három ilyen elválási síkkal bir s ez még a kőfejtőmun
kások előtt is ismeretes, nagy segítséget jelentve nekik a gránit fejtésénél.

Egyenlőtlen elválás a gránitban a legnagyobb segítség tektonikai 
helyzetének és viszonyainak kikutatásában, még akkor is, ha a nyúlás, 
hasadás, telérek csődöt mondanak. Háromféle elválási síkot ismerünk 
s ezeket a mellékelt ábrák alapján (5. sz. ábra) fogjuk megmagyarázni.

5. sz. ábra.
1. —  S ú l y  t e n g e l y .

G e w i c h t a x e .

2 .  =  N y o m á s t e n g e l y .

D r u c k a x e .
3 . =  R o s t o s o d á s i  t e n g e l y

F a s e r a x e .
J r :  j ó  e l v á l á s  s í k ja .

G u t e  T e i l u n g s f l ä c h e .
R  =  r o s s z  e l v á l á s  s í k ja .

S c h l e c h t e  T e i l u n g s f l ä c h e .
F  =  F e k v e t  s í k ja .

F a s e r f l ä c h e .

Abb. 5.
S  =  S ú l y .

G e w i c h t .

N  r r  N y o m á s .  

D r u c k .

R  —  R o s t .  

F a s e r .

H  =  H a r á n t h a s a d é k .  
Q u e r k l u f t .

Az első rajzon egy kihasított gránitkocka látható, természetesen az 
ideális állapotot tüntetve fel. A  fölötte ábrázolt megjelölő nyilak: s =  a 
súly hatásának iránya, N  =  a nyomóerő (legnagyobb nyomásirány és 
R  =  a rostosodás (leggyengébb nyomásirány) iránya. A kockában a 
H-lap, egy csuszamlási lappal vagy primer kitöltéssel rendelkező ,,ha- 
ránthasadékot“  ábrázol, mely többé-kevésbé mindig párhuzamos a leg
nagyobb nyomás irányával.
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A leggyengébb nyomás, tehát a kitérés irányával párhuzamosan fut 
a két legjobb elválási sík, mégpedig a függőleges j-sík, az ú. n. hasa
dási oldal vagy „kőzetfej“  és a vízszintes f-sík padosság síkja, vagy 
„fekvet“ . A  tektonikai nyomóerő N, tehát merőleges mindkettőre, míg 
ezzel az erővel párhuzamosan fut a legrosszabb elválás iránya,, az r-sík. Ez 
utóbbi szintén függőleges és többnyire egyirányú a telérekkel és H-hasa- 
dékokkal (mégpedig felszíni vetületben).

A második rajzon e síkokat s az erőtengelyeket ábrázoltuk, mely 
rajz alapján most a következő osztályozást állítjuk fel:

r. Legjobb elválás: j-sík, kőzetfej vagy érdes elválási oldal. A 
nyúlás irányában fekszik, merőleges a nyomás irányára és párhuzamos 
a súlytengellyel.

2. Fekvet: f-sík, padosság síkja vagy sima kőzetpad. A nyúlás és 
nyomás irányában fekszik és merőleges a megterhelésre.

3. Legrosszabb elválás: r-sík, sima vagy harántoldal. Merőleges a 
nyúlásra, az oldalnyomás irányában fekszik és párhuzamos a súlyten
gellyel.

A  gránit elválása tehát egy könyú, néha latens nyúlás mehanikai 
kifejezése és egy a magmára irányuló nyomás eredménye. Nem tévesz
tendő össze soha a hasadással, mert többnyire csak a fejtésnél kapjuk 
meg, ahol pedig megvan, ott rendszeres és minden oldalmozgástól men
tes a kőzet.

Mi idézi elő ezt az elválást, annak lehetőségét? A kőzetfejet és a 
„fekvetet“  általában a kristályszemcsék lineáris vagy vízszintes kiválása 
preformálja és ezek elhelyezkedésétől függ. A kőzetfej már csak azért 
is érdes, mert a szemcsék a legnagyobb nyomásirányra a kihűlő mag
mában elég rendszertelenül, kígyóvonalban szoktak elhelyezkedni. Ez 
sok tekintetben a „fekvetre“  is áll, hiszen a súlykomponensek nem vol
tak mindenhol egyformák és így többnyire hullántosodás áll elő, a „fek
vet“  nagyobb területen változó, dombosvölgyes. Mi az oka azonban a 
legrosszabb s mégis sima elválásnak, mely ugyan lényegesen kisebb szám
ban lép fel, mint a kőzetfej, viszont egyenletesebb annál s nagyobb 
távolságokon is jobban követhető. A velencei gránitban arra a megálla
pításra jutottam, hogy ez az irány igen sokszor párhuzamos a földpátok 
egyik tengelyével, másrészt azonban a kőzet elég egynemű lévén, csak 
a tektonikai nyomóerőknek tulajdonítható. Annál is inkább, mert a 
rossz elválás csapása is, dőlése is — még kis területeken belül is — 
gyakran változik, még pedig úgy, hogy a nyomásnak alávetett tömbben 
a főnyomóirány komponenseire bomlik és megjelennek a M o h  r-féle 
törésvonalak. Ez azt jelenti, hogy a nyomás különbözően differenciált
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6 . sz. ábra. — Abb. 6.
. Elválási rózsa. 

Teilungsrote.
í .  Jó  e l v á l á s .

G u t e  T e i l u n g .
2 . R o s s z  e l v á l á s .

S c h l e c h t e  T e i l u n g .

GRÓF TELEKI

1. T e l é r .
G a n g .

7 .  V e t ő .

V e r w e r f u n g .  
3 .  N y ú l á s .  

F i i e s s e n .

4 .  J ó  e lv á l á s .

G u t e  T e i l u n g .
• 5 . R o s s z  e l v á l á s .

S c h l e c h t e  T e i l u n g .  
6 . F e k v e t .

L a g e r .

rögöket, tömböket érint és így torziós erők keletkeznek, melyek kicsi
ben és részleteiben a nyomóerőt szétbontják.. Ha azonban e sok apró 
adatot összegezzük, úgy egy átlagirányt, főirányt kapunk, melyet kivéte
les esetekben nagyobb távolságon is követhetünk.

A velencei gránitrög kőfejtőiben és tömbjeiben végzett elválási 
mérések a következőkben fektethetek le. A  legjobb vagy érdesoldalú 
elválás (j) majdnem kizárólag a nyúlással egyirányú, csak kevés helyen 
tér el tőle és ahhoz is legfeljebb 15 fokkal. Az átlageredményeket a 6. 
számú ábra mutatja, melyeket a térképre is rávezettem. A „fekvet“ csak 
ritkán volt mérhető, de ott, ahol maguk a kőfejtőmunkások is igénybe
veszik, sokszor igen jó fejtési lapokat nyújt. Kizárólag a nyúlás dőlésé
ben fekszik, tehát mindenhol merőleges a valaha felette lévő rétegek 
súlykompenenseire. A kevés észlelt adat, mely csak támogathatja a többi 
mérést, nem szolgálhat általános következtetések levonására. A 7. sz. 
ábrában azonban vázlatosan a „fekvet“ -et (f) is feltüntettem. E 7. ábra 
blokkdiagrammot, azaz kőzetkockát ábrázol, melyben az elválási ele
mek, a nyúlást és a teléreket is feltüntettem. A legrosszabb elválást oly
módon rögzítettem, hogy két szélsőséges értéket rajzoltam be a kockába 
és ezek közé esik általános csapásdülésük. Csapásirányukat különben a
6. sz. ábra mutatja grafikusan. A  térképre csak az átlageredményeket 
vezettem rá.

Az elválási viszonyokat a térképen láthatjuk legjobban. Itt még csak 
azt kell megemlítenem, hogy az elválás a kontaktuszónában a sok hasa-
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dás miatt nehezen, néhol egyáltalán nem követhető, a telérekben pedig, 
amire később még visszatérünk, egészen más elválási viszonyokat találunk.

e) H a s a d á s .

A  magma megmerevedésének történetében a következő lépés a 
hasadás, hasadékok birodalmába vezet. Már a folyásnál is említettük, 
hogy az preformálja a haránthasadékokat. A folyásvonalak és haránt- 
hasadékok a legutóbbi megállapítások szerint a legnagyobb összenyomás 
irányában fekszenek, mely azonban nem kell, hogy regionális tektonikai 
erők okozta legyen. Bőven elegendő ilyenkor, ha a méretek nem túl 
nagyok, a feltörő magma a falakra gyakorolt nyomását ezekben az ele
mekben ellennyomásként, kompresszióként felfogni.

A sók hasadás és hasadásrendszer egyelőre csak az esetben foglal
koztat, amennyiben a kihűlés alatt vagy közvetlen utána keletkeztek. 
Számos más, későbbi tektonikai mozgások okozta hasadást itt figyelmen 
kívül kell hagynunk és ez nagyon megnehezíti a mérések végzését. Csak 
ha a geológus hosszabb idő múltán már otthon van gránitjában, tudja 
ezeket szétválasztani, tagolni.

A primerhasadások birodalmában két olyan hasadásrendszer van, 
mely fontosságban a többieket felülmúlja: i. a hosszanti, mely a nyúlás 
irányával párhuzamos és 2. a őaraníhasadás, mely erre merőleges, tehát 
a legnagyobb nyomás irányában fekszik. Az utóbbiak nagyrésze telér. 
Ezeket eddig a magma összehúzódásával magyarázták. Itt azonban elő
vigyázatosaknak kell lennünk, mert egy nyugodtan, nyomásirány nélkül 
kihűlő magma tömegnél a telérek elhelyezkedése általában rendszertelen, 
ha pedig minden oldalról egyforma nyomás éri (feltörési ellennyomás), 
úgy a hasadékok becsukódnak, még mielőtt kinyíltak volna: egy egyet
len irány kivételével és ez a legnagyobb nyomás iránya, akár a regio
nális tektonikai erő okozza, akár a visszaható mellékkőzet alakja hatá
rozza azt meg. A gránit primer hasadékképződése tehát úgy tekinthető, 
mint egy egyidejű oldalnyomástól kompenzált zsugorodási hasadás
folyamat.

A hosszanti hasadások általában a jó elválás síkját követik, míg a 
haránthasadékok a rossz elválás síkjában fekszenek. Míg tehát a hosz- 
szanti síkban mindenkor keletkezhetnek újabb hasadékok, reá merő
legesen ez nem lehetséges: a szélti, vagy haránthasadékok egy egyszeri, 
teljes számú hasadékcsoportot képviselnek. E haránthasadékok vagy 
„H-hasadékok“ olyan torziós törések, melyek az összenyomás által
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keletkeznek. Ezt igazolják a rajtuk előforduló csuszamlási lapok és a 
csuszamlási rovátkák többé-kevésbbé vízszintes iránya. Laboratóriumi 
kísérletek mindenben igazolták e feltételeket (C 1 o o s, F ö p p 1, S a n 
der ,  S e i d l ) .  A haránthasadékok két csoportra oszthatók: folyásterü
leten ú. n. „kereszthasadékok“ , egynemű kőzetben „tenziós hasadékok“ . 
E szétválasztás csak azért történik, hogy az egynemű közegben az erők 
hatását leszögezzük vele, ugyanis sokszor más, későbbi törések is kelet
keznek, melyeket az esetben nem tudunk különválasztani. A  Velencei
hegységben e szétválasztásra azonban nincs szükség. Itt a haránthasa
dékok majdnem mind telérek formájában jelennek meg s a kevés tenziós 
erőre valló, vagy csuszamlási rovátkás hasadás ezekkel mindenhol egyező 
irányú. Nagyobb távolságra követhető ilyen hasadás igen kevés van és 
ezeket pontosan bemértem a térképre is. Csapásuk mind átlag N yÉN y— 
KDK-i. Dőlésük általában DDK-i, de a Velencei-tó felé mind mere- 
dekebb dőlést mutatnak. A  csuszamlási rovátkáik vízszintesek, vagy 
15°-ig térnek el tőle, de irányuk nem egynemű. Itt tehát eltolódásos 
rendszerekről beszélhetünk. A' térképen _a rövidebb nyíl-jelölés a dőlést, 
a hosszabb a csuszamlási rovátkák dőlését és irányát mutatja. 
(A El-hasadékok a nyúlás „fekvet‘c irányára mindig merőlegesek).

A második, azaz hosszanti hasadékok csoportjában mennyi az elsőd
leges, azt az erősen összetöredezett Velencei rögben nem volt módom 
kikutatni. Csak kivételes esetekben, ott, ahol a jó elválás mentén hosz- 
szabb távolságban volt követhető egy hasadék, mertem azt primernek 
minősíteni. E hat vagy hét hasadékot a térképre is berajzoltam, dőlés
viszonyukkal egyetemben. Eltoló hatásuk igen csekély, a teléreket leg
feljebb i m-re vetik el és így a térképen nem tüntethető fel az eltolódás.

A két hasadékrendszerhez kapcsolódik néha a fekvet síkjában elhe
lyezkedő „vízszintes fekvésű hasadásrendszer“ . Ilyet a velencei rögben 
nem sikerült találnom.

Igen gyakori ezzel szemben a diagonális hasadékok rendszere, mely 
hasadékok úgy a hosszanti, mint a haránthasadékok körül csoportosul
nak. E diagonális hasadékok mindkét esetben a Mohr-féle komponensek
nek felelnek meg és mintegy átmenetet alkotnak a hosszanti és haránt
hasadások között. Főleg a kontaktuszónában fordulnak elé nagy szám
ban s így néha lehetetlenné teszik a két főhasadás megkülönböztetését, 
szétválasztását.

Jobb feltárás és tüzetesebb vizsgálat talán számos primer hasadékot 
tárhat még fel. A kőzet összetöredezettsége és a még csekély mélységű 
feltárások miatt azonban nem mertem messzemenő következtetéseket 
\onni meglévő adataimból. Egyre azonban mégegyszer fel kell hívnom
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a figyelmet: e hasadékrendszerek nem tévesztendők össze a litoklázi- 
sokkal, amelyek a későbbi hegy- és rögmozgások okozta hasadásrend
szerek és melyek kőzetet helyenként egész kis kockákra törik szét.

f) T  e 1 é r e k.

Előbbi csoporttal szorosan függnek össze a velencei gránitrög leg
fontosabb tektonikai elemei: a telérek. Az egész hegység velük mintegy 
át van szőve s a térképre csak a fontosabbakat vezettem rá. A  termé
szetben közel 400 kisebb-nagyobb telért sikerült leszögeznem. Mint a 
k&etleíró részben láthattuk, gránitporfir, aplit és kerzantit, majd kvarc- 
telérek járják át a gránitot. Erős túlsúlyban vannak az aplitok, míg 
kerzantit csak két helyen fordult elő. A gránitporfirok inkább a K-i 
rögben dominálnak, az aplitok a nyugatiban, míg a kvarctelért az egész 
hegységben többszázat találhatunk (ezek közül csak a nagyobbakat 
vittem a térképre). A  kvarcit- és barittelérekről mint másodlagos struk
túra-elemekről csak később lesz szó.

A  telérek csapása majdnem kizárólag É K —DNy-i. Dőlésükre 
viszont jellemző, hogy habár nagyrészt közelállnak a függőlegeshez, á 
kontaktus-kőzet felé mindinkább DK-i dőlést mutatnak. Erre még vissza
térünk a magmarög felboltozódásánál.

A  csapás teljesen egyező a H-hasadékok csapásával, sőt többnyire 
a dőlés is. Ez annyit jelent, hogy a magma lehűlés közben keletkezett 
haránthasadékok sok esetben kinyíltak, mélyrehatoltak s nyílásukat a 
mélyből előtörő, már differenciálódott magma töltötte ki. Kiválási sor
rendjük: gránitporfir, aplit, kvarc. A gránitporfirtelérek keletkezése 
abba az időbe tehető, mikor a gránitit még nemrég foglalta el helyét, 
erre vall a sokszor kisfoknyi különbség a két kőzet között. Itt tehát 
rögtön levonhatjuk azt a következtetést, hogy a magma erősen lehűlt, 
alig nyúlós állapotban törhetett fel, mert a hasadásos jelenségek nem
sokára beálltak s a még kevéssé differenciált mélybeli magmából kapták 
utánpótlásukat. Egyes esetekben még arra is mernék következtetni, hogy 
e gránitporfirtelérek egyszerű lineáris folyásjelenségek, slírek. Megfelelő 
feltárások hiányában azonban nem lehet ezt leszögezni.

Miután a legtöbb haránthasadékot aplit tölti ki, ezeknek szántam 
a legnagyobb figyelmet. Meggyőződtem arról, hogy ezek az aplitok a 
hasadék megmerevedése után azonnal törtek fel és töltötték ki ezeket. 
Az aplíttelérek oldalfalán ugyanis sokhelyütt mangánosodás, limonito- 
sodás észlelhető, amiből arra következtethetünk, hogy
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1. ezek a gránit megmerevedésével egyidőben keletkeztek és hogy
2. keletkezésüknél kinyíltak és később is nyitva maradtak a víz

cirkuláció számára.
Ez részben a gránitporfir-telérekre is vonatkozik, hol a gránit- 

porfir és gránit határfelületén újból hasadék keletkezett és e hasadékot 
aplit tölt ki, így gránitporfirt és aplitot szorosan egymás mellé helyezve. 
A  telérek egyenletessége és közel 90°-os dőlése arra vall, hogy a gránit- 
plutonra nehezedő súly egyenletesen osztódott el az egész területen. 
A  telérek csapásviszonyait a 8. sz. ábrán láthatjuk.

8 . sz. ábra. — Abb. 8 . 

Telérrózsa. — Gangrose.
S ö r é t  G r á n i t p o r f i r  é s  a p l i t .

G r a n i t p o r p h y r  u .  a p l i t .  
V i l á g o s  =  K v a r c .

Q i i a r z .

9. sz. ábra. — Abb. 9.
g r  =  G r á n i t .

G r a n i t .

a  =  A p l i t  t e l é r .  
A p l i t g a n g .

A kvarctelérek sokkal rendszertelenebbek. Posztvulkános, poszt- 
plutoni elemek lévén minden lehető repedést felhasználtak s így nem 
irányadók a tektonikai erőkre s a történés-folyamatra.

E helyen azonban még ki kell röviden térnünk a telérek — első
sorban az aplittelérek — hasadási és elválási viszonyaira. Az elválás a 
telérekben annyiban különbözik a gránitétól, amennyiben a fekvet 
hiányzik a másik két elválási sík körül a legjobb elválás (j-sík) az oldal
falakkal párhuzamos (tehát a gránit j-síkjára merőleges), míg a leg
rosszabb elválás (r-sík) az oldalfalakra merőleges (egyben merőleges 
tehát a gránit r-síkjára). E lényeges különbséget azzal magyarázhatjuk, 
hogy a legnagyobb nyomás iránya itt az oldalfalak felől jött. Miután 
azonban az elválás gyengébb kifejlődésű, mint a gránitban, arra kell 
követkzetetnünk, hogy az eredeti ÉK-—DNy-i legnagyobb nyomás sem 
szűnt még meg teljesen. E viszonyokat a 9. sz. ábra tünteti fel váz
latosan.
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1 1 .  sz. ábra. — Abb. 1 1 .

H r  =  H a r á n t h a s a d á s .

Q u e r k l u F t .  
a =  A p l i t  r e lé r .  

A p l í f g a n g .

g r  =  G r á n i t .  

G r a n i t .

a  =  A p l i t  t e l é r .  
A p l í t g a n g .

Míg a hasadási rendszerek a gránitporfir telérekben teljesen egyez
nek, a környező gránittal, az aplittelérekben, sokszor érdekes, ettől elütő 
rendszereket is találunk. Az aplit maga a legtöbb esetben apró kockákra 
hasadt. Sok esetben a hasadási irányok egyezőek a gránit hasadási irá
nyával, akármilyen) helyzetű a telér (lásd io. sz. ábra). Más esetekben 
azonban találhatunk egyenlő távolságú egyszerű diagonális hasadást, 
mely a környező kőzetbe nem nyúlik át (lásd n .  sz. ábra). Érdekes, 
hogy az oldalfalakon mérve, e diagonális hasadás elhelyezkedési irány
szöge általában 30°, ami a technikai kísérletek Mohr-féle vonalainak 
felezési szöge. Ebből arra következtethetünk, hogy az aplittelérek diago
nális hasadásai az oldalfalak eltolódási megkísérlésében keresendők, 
tehát tektonikai eredetűek s az eltolódás irányára jellegzetesek.

Mindezekből arra az eredményre jutunk, hogy a legnagyobb 
nyomóerő hiánya, mely egyező a haránthasadékokkal és telérkitöltésük- 
kel, a pluton megmerevedése idején nagyjából É K —DNy-i volt.

g) F e l b o l t o z ó d á s .

Röviden meg kell még említenem azt is, hogy a velencei gránit- 
pluton csekély felboltozódást is szenvedett. Telérek, hasadékok erre 
vallanak s az egyszerűség kedvéért egy általános, a Tomposhegyen át 
fektetett ÉN y—DK-i szelvényrajzot adok itt, amelyből mindez tisztán 
látható (12. sz. ábra). Csak azt kell még leszögeznem, hogy a velencei 
rög egy antiklinális boltozatnak legjobb esetben csak fele, mert a gránit
tektonikai elemek a Velencei-tó letörésétől ÉN y felé mind inkább DK-i 
dőlést mutatnak. Ebből következik, hogy másik fele e törési vonal 
mentén valószínűleg a mélybe szakadt s ott nyugszik ma is. Hasonló
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felboltozódást kapunk K —N y-i irányban is, ha a gráníttektonikai ele
mek átlagszámításait elvégezzük. Erre azonban még az a körülmény is 
mutat — hacsak ezt nem a fiatal eruptívak, andezitek feltörésének tulaj
donítjuk, — hogy a K-i részben a mélyebb gránitporfir-telérek vannak 
közelebb a felszínhez.

E felboltozódás alakítja ki a masszívumot, míg a rögképződés a 
kontaktust. Felboltozódás teret alkot, rögképződés kitágítja azt. Ez a 
terepben abban jut kifejezésre, hogy a kéreg e része környezetéhez viszo
nyítva, magasabb helyzetet foglal el.

Megemlítendő itt még, hogy a felboltozódás újabb hasadékrendszcr 
kialakulására is vezet. Ezeket a 13. sz. ábrán láthatjuk. A Velencei
hegységben találtam ugyan sok ilyen laposan lekvő hasadást, főleg a

13. sz. ábra. Abb. 13,

kontaktus zónában, de ezeket a térképre nem vezettem rá, mégpedig 
azért, mert elsősorban majdnem minden plutonnál megjelennek, másrészt 
azonban rendszerük nincs, hiszen teljes mértékben a felettük elhelyez
kedett rétegtömb súlyeloszlásától voltak függőek. Sok esetben csúszó
lapjaik vannak, de a rovátkák nagyrésze a csapásra többé-kevésbb 
merőleges, amiáltal a terepen is könnyen szelektálhatok.

h) C s u s z a  m l á s i  l a p o k .

A lapokat azért említem meg itt még külön is, mert nemcsak a 
már említett H-hasadékokon vagy lapos felboltozódási hasadékokon 
lépnek fel, hanem előbbiek diagonális hasadékain is. Amennyiben prime

rek a legnagyobb nyomás irányával párhuzamosak s a csuszamlási rovát
kák is közel vízszintesek. A diagonális, tehát összetevő erők komponen

seinek hasadékain azonban oly csuszamlási felületek is lépnek fel, me
lyek rovátkáinak horizontális vetülete a nyúlás irányával párhuzamos. 
I ly  csuszamlási felülettel bíró vetők mentén a rögök néha egészen jól

r.%
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kivehető függőleges vagy vízszintes, vagy a kettő közé eső elvetődéseket 
mutatnak.

Mielőtt még a másodlagos struktúrák tárgyalására térnék át, az 
elsődleges struktúrákat összefoglalva egy rajzon mutatom be (14. sz. ábra). 
Nem a valóságos helyzetnek megfelelő e rajz, hisz ezt a térképen lát
hatjuk, de célszerűnek mutatkozik az elemeket egyszer összesítve rajzban 
is vázolni.

5. Másodlagos struktúrák.

Másodlagos struktúráknak nevezzük mindazokat a tektonikai ele
meket, melyeket a későbbi orogén vagy epirogén erők alakítottak, tehát 
azokat, melyek a gránitot és mellékkőzetét egyformán formálták későbbi

14. sz. ábra. —  Abb. 14.
1. G r á n i t .

G r á n i t .

2 . A n d e z i t  t ö l c s é r  

k o n t e i i t u d v a r r a l .  
A n d e s i r s c h l o t  

m i t  K o n t a l i t h o f .

3 .  H o s s z a n t i  h a s a d é k .  

L ä n g s k l u f t .

4 .  K a r á n t h a s a d é k .  

Q u e r k l u f t .

5 . T e l  é r .
G a n g .

időkben a már teljesen megmerevedett állapotukban. E jelenségek és ele
mek a Velence-hegységben szoros összefüggésben állnak a dunántúli rög
hegységek kialakulásával, a mezozoikus és terciér orogén erőkkel, de 
kapcsolatot mutatnak a terciér erupciókhoz és- a dilatációs mozgások
hoz is.

a) V e t ő k .

Kétféle vetőtípust különböztethetünk meg a hegységben: i. nagyobb 
vetők, melyek az egész hegységet rögökre tagolják és körülhatárolják és 
2. kisebb vetők a. gránitban, melyeknek rendszere a nagyobb vetőkhöz
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igazodik. Vegyesen fordulnak elő ezen csoportokon belül az eltolódásos, 
torziós és függőleges irányú vetők, mely utóbbiak nem tévesztendők össze 
a fiatal leszakadásokkal.

A nagyobb vetők majdnem kizárólag löszfedte területeken futnak 
végig. Hogy mégis megvannak, azt a regionális és morfológiai viszonyok
ból következtethetjük. Csak irányukat és széttagoltságukat nem tudjuk 
pontosan meghatározni. Ilyen vetők a Csalapuszta—Zsidótó-vető, a felső 
csalai malom völgyének vetője (mely megállapíthatóan elveti vízszintes 
irányban is a gránit-csomóspala kontaktus felületét), a Pátka—Lovas- 
berényí vetőcsoport. Ezen vetőcsoport határolja ÉNy-ról a velencei 
rögöt. Nagyobb vetők még a Császárpatak vetője, mely a Tomposhegy 
rögét a székesfehérvári rögtől s a szűzvári malom—Láposvölgy torziós 
vetője, mely a Tomposhegyet a Meleghegy rögétől vágja el. Harmadik 
ilyen keresztirányú ÉN y—DK-i vető a Lovasberény—Nadap—Velence 
vető, mely az andezit erupciók vonalán fut végig.

Kisebb vetők a gránitban sokhelyütt észlelhetők, annak tömegét 
kisebb rögökre tagolják. E helyen nem említeni meg ezeket egyenként, 
hiszen a térképen sokkal jobb áttekintést kapunk róluk.

b) H a s a d á s .

Másodlagos hasadás, azaz litokiázisok hihetetlen nagy számban for
dulnak elő. Szinte azt lehet mondani, hogy az egész rögöt mintegy koc
kákra törik. Átlagos irányuk kizárólag a nagy vetőkével párhuzamos, 
de felhasználnak minden primer gránit-tektonikai vonalat keletkezésük
höz. Főleg a kontaktuszónában komplikálják a helyzetet. Az ezekből 
adódó eredményekből a nagy vetők irányára és tulajdonságaira követ
keztethetünk. A térképen csak ott tüntettem fel, ahol lényegesnek tar
tottam a nagy vetők szempontjából.

c) C s u s z a  m l á s i  l a p o k .

A kisebb vetőkön és hasadási felületeken több esetben volt alkalmam 
csuszamlási lapokat észlelnem. Felületük sokkal simább, mint a primer 
hasadási lapokon s rovátkáik is gyengébb kifejlődésűek, sőt sok esetben 
teljesen hiányoznak. Irányuk és dőlésük teljesen rendszertelen, csak az 
egymáshoz viszonyított kisebb rögök eltolódásától függ. Részletesebb fel
tárásuk sok érdekes adatot szolgáltathatna. Ugyanis a csúszórovátkák 
horizontális vetülete ■— ahol e rovátkák megvannak —  a nagy vetők 
irányában fekszik, tehát középhegységeinkre jellemző tektonikai mozgá
sokat mutatnak.

85
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d) I n t r ú z i ó k .

A hegység K-i részén nagyszámú intrúziót találunk. Ezek az andezit- 
intrúziók a vetőket követik és ma már csak tölcsércsonkjaik maradtak 
meg. Egyes esetekben átalakult gránitzárványokat is tartalmaznak s he
lyenként kvarcittelérek járják át őket. Az andezitekben észlelt hasadási 
rendszerek mind egy nevezőre hozhatók. Két komponensből tevődnek 
össze: i. a fiatal levetődésekkel párhuzamos hasadások és 2. a vető
rendszerrel párhuzamos hasadások. Itt tehát csak fiatal posztmiocén 
dilatációs mozgások okozta hasadásrendszerek lépnek fel. Ezeknek az 
intrúzióknak következménye a másodlagos felboltozódás.

e) F e l b o l t o z ó d á s .

Közvetlenül a felboltozódás csak a tölcsérek területén látható. Fel 
kell azonban tételeznünk, hogy az egész területet is felemelte — habár 
talán csak csekély mértékben —, hiszen erupciókról, vulkánokról van 
szó — az andezit feltörése. A posztvulkáni hatások azonban annyira 
elmosták a gránit ilynemű tektonikai elemeit, hogy méréseket nem lehet 
eszközölni

f) T  e 1 é r e k.

Az andezitek feltörése után, de még a posztvulkáni exhalációs jelen
ségek beállta előtt a hegység eme K-i részében kvarcit és barittelérek 
képződtek. Vékonyságuk és mállottságuk nehézzé teszi kikutatásukat, 
mégis ott, ahol kétségtelenül meg voltak állapíthatók, lényeges következ
tetésekre adtak alkalmat (a térképre csak a főbbeket vezettem rá).

A telérek csapásiránya érdekes módon mindig közel ÉÉN y—DDK-i, 
egyéb strukturális elemeiket rossz megtartásuk miatt azonban nem volt 
módom kikutatni.

Ahol a hasadási viszonyok — igen kevés esetben —  mérhetők vol
tak, ott teljesen egyeztek az andezittölcsércsonkok hasadási rendszerével. 
Az ÉÉN y—DDK-i csapás merőleges a gránit telérjeinek csapására, de 
egyben középhegységeink csapására is, viszont párhuzamos középhegy
ségeink haránttöréseivel. Ez annyit jelent, hogy a dunántúli középhegy
ségeinket kialakító alpi orogén erői ugyanúgy működtek közre ezeknek 
kialakulásában, mint a gránit teléreinek É K —DNy-i legerősebb irányú 
összenyomása. E jelenség is igazolja azt a feltevésünket, hogy a telérek 
kitöltött haránthasadékok s a legnagyobb nyomás irányában fekszenek.
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A telérek csapásirányát követik a már említett andezitek hasadási 
jelenségei is. A  poszvulkáni hatások azonban sajnos minden egyéb jelleg
zetes tektonikai elemet eltöröltek.

g) P a d o s s á  g.

Másodlagos padosságot mindig a felszín közelében találunk, még 
pedig ott, ahol a lejtők meredekek. E másodlagos padosság a kőzetek 
súlyával függ szorosan össze, amennyiben a lejtőn lefelé törekedvén a- 
már mállott kőzet a felszínnel párhuzamos padokra tagolódik. A padok 
elválási felületén lépcsőzetesen törekszik lefelé a völgyekbe a kőzet. 
Ezekre külön felhívom a figyelmet, mert egyes esetekben könnyen meg
téveszthetik a felvételező geológust, ha annak csak felszínhez közeli 
kőfejtők vizsgálata válik lehetővé.

h) L e t ö r é s e k .

A vetőktől elkülönölten kell tárgyalnunk a fiatal levetődéseket. 
Ilyet hármat ismerünk, habár mindhárom fiatal üledékek által fedett: 
i. a Velencei-tó letörése (iránya É K —DNy-i), 2. a sárréti és 3. a páz- 
mándi (e két utóbbi ÉNy-—DK-i irányú). Ezek határolják három oldat
ról a hegységet és irányuk beleillik úgy a paleozoikus, mint a mezozoikus 
tercier irányokba. Okuk a dilatációs, epirogén süllyedésben keresendő.

IV. ÖSSZEFOGLALÁS.

Mielőtt még a Velencei-hegység gránittektonikai elemeiből levon
nánk következtetéseinket, röviden vázolni szeretném a hegységkialaku
lással való összefüggéseket.

A  hegységek kialakulásában nagy szerepet játszanak az intrúziók. 
Ezek az intrúziók bármilyen mélybeli kőzetből is állnak, nemcsak egy
szerű foltok a térképen, nemcsak autochton, megmozgathatatlan tömbök, 
egynemű kőzetek. Ma már tudjuk, hogy a legtöbb gránittömeg, legyen az 
akár batolit, akár lakkolit, irányolt oldalnyomás alatt keletkezett és 
szilárdult meg és ezeket a nyomásirányokat mind mai napig hűen meg
őrizte. Így alkalmat nyújtanak a tektonikai felvételre és a hegységek 
szerves kialakulásának történetéhez is fontos feltételeket szolgáltatnak.

Az eruptivus tömegek mindenkori helyzete és kialakulása a kör
nyező kőzetek, a mozgások és gyengeségi övék összetett erőhatásaiban 
gyökeredzik és nyugodtan mondhatjuk, hogy ezek a tömegek nem mind
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mélyreható batolitok vagy lakkolitok. Fejlődéstörténetüket ma már 
lépésről-lépésre tudjuk követni, főleg bemérésekkel, sőt még a külön
böző kialakulási fokozataikat is. Tanultuk azt, hogy a magma egyes 
gyengeségi pontokon feltörvén kiterjedésben és dinamikai erejében las
sanként megnövekszik, közben azonban az állandó hegységalkotó erők
nek kitéve kikristályosodik, megmerevedik, zárt kőzetálegységet alkotva, 
mely magmatikus és tektonikai tulajdonságait megtartotta. Az utolsó 
simításokat a tektonikai „stresz“  végzi el.

Ha egy magma, orogén övben — tehát nem okvetlen gyűrt hegy
ségben — hatol fel, mintegy cementálja a kőzetcsoportot, melybe feltört. 
A tektonikai gyűrődési erőknek gátat vet, maga azonban azokat kis 
mértékben fel is veszi.

Nagyjából azt lehet mondani, hogy az atlanti differenciálódás 
terében horizontális differenciális-mozgások kis szerepet játszanak, míg 
a pacifikus differenciálódási térben elsősorban ezek jutnak kifejezésre. 
Savanyú magmák tehát orogén, bazikusak, epirogén övékben jutnak túl
súlyra.

Vegyük tehát sorra most a Velencei-hegység elemeit, vonjuk le belő
lük következtetéseinket és vázoljuk egyszersmind az összefüggéseket.

A gránit, vagy gránitit kezdetleges paralleltexturája, a nyúlás, el
válás, hasadás, telérek jelenségei mind arra mutatnak, hogy a valamikor 
feltörő magma megmerevedési folyamata alatt ÉK —DNy-i nyomás
erőknek volt kitéve. E megállapításhoz bővebb magyarázat itt nem is 
szükséges — ezt már a leíró részben többször lefektettük, kimutattuk. 
Alátámasztja ennek a főnyomásiránynak létét azonban az a körülmény 
is, mely folytán a gránit pluton és takarója mintegy antiklinális-sin- 
klinális változást mutat ebben a főnyomásirányban. Ha ugyanis meg
nézzük a térképet, azt látjuk, hogy a hegység három rögét két törés
vonal szeli át ÉN y—DK-i irányban. E két törésvonal azonban egy
szersmind a preformált vápákon haladt valószínűleg végig, amit bizo
nyít az a körülmény, hogy e helyeken ÉN y felől a kontaktuskőzet, tehát 
a palatakaró mélyebben hatol be DK felé. Ezt nem lehet egyszerűen a 
pluton behatolásának különbözőségével magyarázni és feltételezzük, 
hogy ez részben a közreműködő ÉK-i -nyomás eredménye. Így három 
nagyobb antiklinális és két vápa adódik, melyek csapásiránya ÉÉNy— 
DDK-i. Ez lehetett a gránitrög eredeti csapása, mely rög DK-i része 
— esetleg nagyobb fele a Velencei-tó ■— Seregélyes közé eső területen 
már a mélyben fekszik. Igazolnák ezen feltevést a geofizikai mérések is, 
melyek Seregélyesnél egy maximum 390 anomáliát tüntetnek fel.
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A velencei rög csapása tehát — tektonikai és nem morfológiai ér
telemben véve — a Fazekasboda—Miórágyi-hegység felé mutat, mely 
utóbbit 1939-ben volt alkalmam felvételezni és a mérések alapján ott is 
hasonló csapásirány mutatkozott.

A  gránit egy, ha nem is gyűrt hegységben, de minden bizonnyal 
orogén övben felhatolt savanyú, pacifikus alkálimész-gránit. Ez már ki
zárja preorogenetikus voltát. Lehet tehát még syn- vagy postorogene- 
tikus, vagy pedig a kettő közti átmenet: kései orogenetikus. Utóbbi mel
lett szólnak:

1. A telérek, melyek a még nem lehűlt gránitban nyomulnak fel és 
túlnyomóan savanyú leukokrat telérek.

2. A kontaktmetamorfózis gyengesége. A kontaktus palákkal érint
kező részek erősen porfiros volta a gyors lehűlés eredménye, gyors le
hűlés pedig általános jelenség ott, ahol egy magma merőlegesen vagy 
közel merőlegesen töri át a felette lévő rétegtömböt, nehezebb lévén az 
áttörés, az intrúzió. Különben is a savanyú magma mindig kevesebb hot 
szolgáltat.

3. A gránittektonikai elemek mérhetősége (mint nyúlás, elválás, 
hasadás, telérek, stb.). E kései orogén plutonokhoz tartozik Középeurópa 
legtöbb plutonja is, a variszkusi rendszer magma feltörései. E plutonok- 
ban mindenhol erősen érvényre jut a magma, ú. n. „önmozgás“ -a (szo
rosabb értelemben vett gránittektonika).

Variszkusi jellegére vall elsősorban összetétele, de nagysága is, 
miután a középső (II. osztályú) nagyságcsoportba tartozik (10 és 50 
km átmérő közt). Alakjára nézve ovális s hosszúkás kitörési fronton 
képződött, melynek csapása a már említett ÉÉN y—DDK-i s nem a mai 
morfológiai, dunántúli középhegységeinkre jellemző É K —DNy-i csapás. 
Geológiai helyzete a tektonika alapján a magplutonok sorába utalja, 
hiszen egy geológiai egység középpontjában foglal helyet.

A konkordánsan rátelepülő kéreg folytán antiklinális pluton. A 
környező agyagpala igen csekély mértékben már előzőleg is gyűrve 
lehetett, de valószínű egy a feltöréssel koncentrikus hullámosodás :s. 
A  gránitban foglalt palazárványra tölcséres alakot, hosszúkás tölcsér- 
plutont tételezhetünk fel (esetleg regionális gyűrődési lakkoiitról is le
het szó).

A kontaktus viszonya a mellékkőzet struktúrájához mérten kon- 
kordáns, míg a pluton belső struktúrájának viszonya a kontaktushoz 
mérten diszkonformis. A  plutonstruktúra és környezet struktúrájának 
viszonya pedig harmonikus.
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A velencei pluton alaprajzában olyan felépítést mutat, mely ke- 
vésbbé a környezet alakjához, mint inkább annak felépítéséhez igazodik. 
Diszkonformis, de harmonikus és evvel arra utal, hogy helye a környe
zet alkotó mozgásaival áll összefüggésben. Nyúlós állapotában a kör
nyezet alakjától, míg megmerevedése után a környezet felépítésétől füg
gött, miáltal annak tektonikai jellegét is felvette. Plutonikus és tekto
nikai elemek keverednek tehát benne.

V. KIALAKULÁS, KOR ÉS REGIONÁLIS HASONLATOK.

Mi a története, kora s hova helyezzük regionális értelemben a Ve
lencei-hegységet és annak gránitplutonját? Most, amikor már tisztában 
vagyunk e hegység petrográfiai viszonyaival, elhelyezkedésével és a reá 
ható erők irányával s nagyságával, méltán tehetjük fel e kérdést, mely 
a Dunántúl kifejlődésének egyik legfontosabb alapvető mozzanata. 
Próbáljuk meg a feleletet is megadni.

A Dunántúli Középhegységnek magvát, alapját adó paleozoikum 
agyagpalarétegei valamikor gyenge É K —DNy-i nyomásnak voltak ki
téve. Igen gyenge hullámosodás, redőzés állott be. E hullámosodás oko
zója valamely regionálisan vett egyensúlyi helyzet megváltozása lehetett, 
amely mélyreható volta folytán a magmák fészkéig nyúlt le. Ennek 
eredményeképen az alsó — magma és szilárd rétegek közti — határvo
nal is kihullámosodott s felborította a nyúlós magma egyensúlyát. Ek
kor törhetett fel a savanyú gránit. Elogy ilyen gránitfeltörés regionális 
jellegű kellett, hogy legyen, bizonyítják a fazekasbodai hegység gránitja, 
a Papuk, stb., de bizonyítja az 1200 m-es székesfehérvári mélyfúrás el
változott elbomlott dioritja is (960 és 1040 m között sávszerűén bete
lepülve). A dioritok szintén a pacifikus csoporthoz tartoznak, az alkáli
mész csoporthoz, tehát a gyűrt hegységmagmákhoz. A  gránit és diorit 
differenciálódása azonban a legnagyobb mélységekben történik még. 
Ebből arra kell következtetnünk, hogy a velencei gránit Ny-i oldalán 
oly közelségben megjelenő diorit a gránitintruzió további folytatását 
N y felé lezárja. Miután a sárréti törésvonal szerintem egy igen régi 
tektonikai vonal, melyen végig az összes hegy alaki tó erők újból felújul
tak vetők, haránteltolódások formájában, e vonal keletkezése szorosan 
összefügghetett a gránit felnyomulásával s a vele párhuzamos paleo- 
zoikus tektonikai erőkkel. Ela nem is ténylegesen, de regionálisan e vo
nalat gyenge áttolódási, vagy inkább feltolódási vonalnak tartom. E 
viszonyokat ábrázolja a 16. sz. ábra. Maga a gránitfeltörés e vonal K-i 
oldalán futott végig s többé-kevésbbé párhuzamos a Duna vonalával,
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15. sz. ábra. — Abb. 15.

Szelvény a hegységen át. 
Querschnitt durch das Gebirge.

g r  r =  G r á n i t .  

G r a n i t .

a p  =  A g y a g p a la .
T o n s c h i e f e r ,  

d  =  D i o r i t .  

D i o r i t .

a n  =  A n d e z i t .

A n d e s i t .

T  —  H a r m a d k o r i  r é t e g e k .
T e r t i ä r e  S c h i c h t e n .

F  —  S z é k e s f e h é r v á r i  f ú r á s .  
B o h r u n g  v o n  
S z é k e s f e h é r v á r .

mely szintén egy igen régi tektonikai vonal kell hogy legyen. A sárréti 
vonal D-i folytatását a Kapos alsó folyásában látom.

Ez annyit jelent, hogy a gránitfeltörések egy ÉÉN y—DDK-i csa
pást! paleozoikus vonulatban törtek fel, mint csapásmenti plutonok. 
Támogatja ezt a nézetemet az is, hogy a dunántúli paleozói rögökben 
e csapásirányt többnyire É—D-i) sok helyen mérhettem, tapasztaltam 
felvételeim során.

E gránitfeltörések okozták azután a mezozoikus tenger lerakódásai
nak kétféle ágazását az alpidák és dinaridák szétválasztását a dinári 
sebheleytől kezdve. A mezozoikus tengerek körülmosták e hajdan talán 
egységes rögöt és ennek köszönhetjük a Bakony, Mecsek s Villányi 
hegységek csapásirányát. A  későbbi orogén erők, melyek mindmáig mű- 

-ködésben vannak a Magyar-medencében — az alpi orogén öv e köz
benső masszívumában s csak másodlagos dilatációs, epirogén mozgáso
kat, töréshálózatokat mutatnak e regionális értelemben vett rögöt szét
tagolták, kisebb rögökre tördelték. Változatos haránteltolódások, le- és 
felvetődések során került mai helyzetébe a velencei rög is. Csekély le-
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tarolásának az lehet az oka, hogy végleges helyzetét csak nemrég foglalta 
el, talán éppen a miocén andezit-feltörésekkel kapcsolatban, melyek a 
sárréti törés mentén a még egységes gránittömböt felemelték, míg a 
N y-i oldal a mélyben maradt. Úgy látszik igazolja ezt az a tény, hogy 
a székesfehérvári fúrás legmélyebb tagjai is csomós-foltos palák.

Milyen korban törhetett mármost fel e gránit? Erre igen nehéz vá
laszt adni s mégis megpróbálom. Már e munka elején is kifejtettem, 
hogy az agyagpalacsoportot és a polgárdi mészkövet felsődevon-alsó- 
karbon korúnak tartom, a balatoni fillitcsoportot pedig a felsőkarbonba 
helyezem, a kvarcporfirit-feltöréseket pedig az alsó permbe. Erre te
lepül azután a permi konglomerátum-homokkő sorozat. Ilyen sorozatot 
É-felé csak a moráviai zónában ismerünk, habár itt a perm a gránit 
felöli, tehát belső oldalon jelenik meg. Ott a breton, majd szudéta és 
asturiai fázisok gyűrték meg először a kőzeteket s ezek a fázisok gyenge 
hullámos erdőkké alakították valószínűleg a mi agyagpalánkat is.

A variszkusi hegységekben általában következő csoportosítást lát
juk: i. előtektonikus eruptivák (ofiolit, diabáz), 2. syntektonikus feltö
rések (gránitok gneisszé gyűrve) és 3. utótektonikus eruptivák (diorit- 
gránit). Diabázeruptívák már a kambriumban kezdődnek s a keratofi- 
rokon keresztül a variszkusi főgyűrődési korban a savanyú magmákba 
mennek át, hol utóbbiak gneiszfáciest mutatnak („granulites“ ). Ezek 
után lépnek csak fel — mint kései vagy utótektonikus feltörések —- a 
kataklasztikus gránitok, melyek regionálisan véve csomós-pala és „horn- 
fels“ -kontaktudvarokkal rendelkeznek. A felső karbonban azután ke- 
vésbbé irányolt, sőt inkább irányoiatlan szemcsés gránitok törnek elő, 
melyek pneumatolitos utóhatásaik révén is utótektonikus jellegűek. E 
magmafeltörések mintegy középhelyzetet foglalnak el a batolitok és lak- 
kolitok között s előfutárjai a dioriterupciók.

E regionális viszonyokból arra kell következtetnünk, hogy a mi 
dunántúli gránitjaink — így a velencei gránit is — ez utóbbi csoporthoz 
tartozik, hiszen a székesfehérvári fúrásban megjelenő dioritféleség mint 
előfázis fogható fel. A feltörések tehát a legnagyobb valószínűség sze
rint a szudéta-asturia fázisok idejébe tehetők s kései orogenetikus plu- 
tonok. A  balatoni porfiritek viszont valószínűleg az alsó perm idején 
törtek fel, hiszen exhalációs jelenségeik a permi homokkövet is érintik.

Regionálisan a következőket vehetjük figyelembe. Miután hasonló 
rétegsorozatot a moráviai zónában ismerünk és a hegység csapása (faze- 
kasbodai is) É É N y—DDK-í, az a véleményem, hogy e gránitrög össze
kötő kapocs a moráviai zóna és a Rhodops között s a régi variszkusi csa-
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pásirány is erre futott. E variszkusi hegységvonulat gerincében helyez
kedik el a velencei gránitrög is.

A velencei hegység gránitját tehát egy a szudéta-ausztriai fázisok 
idején, a morávia zóna jolytatásaképen elgondolt É É N y—D D K-i csa- 
pású variszkusi hegyvonulatba tektonikai erők közreműködésével fel
nyomuló II. osztályú antiklinális jellegű konkordáns településű mag- 
plutonnak tartom.

A variszkusi hegységek zónafelépítése röviden a következő:
1. Üledékes északi zóna.
2. Kristályos centrális zóna.
3. Üledékes déli zóna. (Kami Alpok stb.)
4. A  moráviai keleti ág a lengyel középhegységgel.
E csoportosításban a velencei és egyéb dunántúli gránitrögök és a 

paleozoikus sorozat a harmadik és negyedik zóna közé helyezhető.
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1.  ábra. -  A bbildung 1.
Tömött kontaktuspaía a csalat felső malom kőfejtőjében.

D icb 'er K ontakschiefer des G ranits im Steinbruch der oberen Mühle zu C sala.

2. ábra. — A bbildung 2.
K varciteres kontaktuspala erősen gyűrve, C sala, felső malom . 

Kontaktschiefer stark gefaltet <bei C sala).
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3. ábra. — Abbildung 3.
K varc itos kontaktuspala a csalai felső malom kőfejtőjében. 

Q uarz itíscher K ontaktschieíer bei der oberen Mühle von C sa la  <mit Klüftung).

4. ábra. — A bbildung 4.

C sa la i felső malom kontaktus palájának hasadási rendszere. 
K íöftungssystem des Kontaktschiefers bei C sala .
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7. ábra. 
A

bbildung 7. 
8. ábra. -

 A
bbildung 8.

G
ránit hasadása a kontaktuszónában (Pátka, útkaparóház). 

A
plittelér (a) gránitban (gr) m

erőlegesen tör fel. C
sapás É

É
K

-D
D

N
y

 
K

luftung des G
rantts in der K

ontaktzone. 
dö,és D

D
K

 86°. A
 feltörés m

entén palásodon, m
állón gránit.

A
plitgang <a) in G

ranit (gr), vertikaler A
ufbruch m

it 
G

ranitgeschiebekontakt. (Pátkai útbeágazásnál).
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9, ábra. — Abbildung 9.
Jellegzetes tájkép a velencei hegységből. 

Charakteristisches Landschaftsbild aus dem Velence^Gebirge.

10. ábra. — Abbildung 10. 

Mállott gráníttőmbök a Sukorói legelőn. 
Verwitterte Granitblöcke.

86



11. ábra. —
 A

bbildung 11. 
12. ábra. —

 A
bbildung 12.

)ó eíválási irány jellegzetes példája. 
Rossz elválási irány jellegzetes példája <—

 telérirány).
C

harakteristisches Bild einer guten K
lüftung (Teilbarkeit). 

C
harakteristisches Bild einer schlechten K

lüftung (Teilbarkeit).
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15. ábra, — Abbildung 15, 
Kvarc! ttelér. 
Quarzitgang.

16, ábra. — Abbildung 16.
Merőleges vető és hasadást irányok az 

aszfaltút melletti kőbányában.
Vertikale Verwerfungs= und Klüftungsrichtungen.

17, ábra. — Abbildung'17. 
Gránitporfirtelér csúszólappal.

Granitporphyrgang mit Rutschfläche.
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18. ábra. — Abbildung 18.

K varcittelérek m áliott gránitban. 
Q uarzitgänge ín verwittertem G ranit.

19. ábra. — Abbildung 19.

A plittelér máliott gránitban. 
A plitgang in verwittertem G rani:.
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23. ábra. — A bbildung 23.
E  — D=í irányú telér az andezitben. 

N —S 'licher G ang im A ndesít.

24. ábra. — Abbildung 24. 
A ndezittölcsér egy résztele. 

Teilaufnahme eines A ndesitschlotes.



Jelmagyarázat: — Zeichenerklärung:

I. Általános jelek: — I. Allgemeine Zeichen:

1 Gránit és pala határvonala
Grenzlinie von Granit und Schiefer

2 Régebbi vetődés
Ältere Verwerfung

3 Fiatalabb vető
Jüngere Verwerfung

4 Letörés és iránya
Abbruch mit Richtung

il. Gránittektonikai elemek: — II. Granittektonische Elemente:

5 Legjobb elválás
Gute Teilung

6 Legrosszabb elválás
Schlechte Teilung

7 A kózetpad dőlése vagy fekvet
Lager

8 Haránthasadék (a hosszú nyíl a csuszamlási rovátkák
irányát és a szám a vízszintestől való elhajlást, a 
nagyobb szám a hasadék dőlését jelöli 
Querklüfte mit Rutschstrejfenrichtung (Pfeil) u. Falién

9 Hosszvetó dőlések
Längsklüfte mit Fallen

10 Litoklázisok
Litoklasen

11 Nyúlás
Fiiessen —  Schlieren

12 Lineáris parallel textúra
Lineare Paralleltextur

III. Telérek: — III. Gänge:

13 Gránitporfir
Granitporphyre

14 ApIH
Aplit

15 Kvarc
Quarz

16 Kerzantit
Kersantit

17 Kvarcit
Quarzit

18 Barit
Baryt

IV. Kőzettípusok: — IV. Gesteinstypen:

19 Amfibolandezit
Amphibolandesit

20 Piroxénandezit
Pyroxenandesit

21 Palazárvány
Schiefereinschlüsse

22 Kvarcitosodott részek
Quarzitdurchdrungene Teile

23 Granit
Granit

24 Paleozoikus pala
Paleozoischer Schiefer

A VELENCEI HEGYSÉG GRÁNITTEKTONIKAI TÉRKÉPE
GRANITTEKTONISCHE KARTE DES VELENCE-6EBIRGES



DIE GRANITTEKTONIK DES VELENCE-GEBIRGES.

(A uszug des ungarischen Textes.)

Vom Dr .  G r a f  G é z a T  e 1 e k i.

Das Velence-Gebirge, eine kleine bewaldete Hügelkette NO — SW- 
licher Richtung zieht am N ¥-R ande des Velence-Sees entlang, an des
sen SW-Ufer das Bahngeleise Budapest—Székesfehérvár dahinläuft.

Schon in der Morphologie kommt der paleozoische Charakter der 
Kette hervor: stark abradierte, abgerundete Hügel mit grossen Blöcken 
und Geröll; flache, weite Täler. Eine Ausnahme bildet der östliche Teil, 
wo die jungen Andesitausbrüche dem Landschaftsbild ein frischeres 
Gesicht aufdrücken.

Das Velence-Gebirge besteht fast vollkommen aus Granit, besser 
gesagt Granitit. Der ganze Komplex ist stark durch Gänge — Quarz
porphyr, Aplit, Kerzantit, Quarzit — durchstochen, welche sich mehr 
oder weniger alle parallel zu einander stellen. Nur an wenigen Stellen 
erscheinen am Rande die Kontaktschiefer, Knollenschiefer, die ihrerzeit 
vor dem Auf dringen des Granits Tonschiefer waren. Auch Andesitkup- 
pen sitzen diesem Grundsockel auf, doch sind meist nur mehr die Schlote 
erhalten. Das Gebirge wurde eingehendst geologisch-petrographisch von 
A. Vendl beschrieben, weswegen ich hier auf sein Werk verweise. Meine 
Aufgabe war die Granittektonik des Gebirges zu erforschen, um eine 
weitere Grundlage zu den Ausbildungsverhältnissen unserer frühen Vor
zeit zu bekommen. Der beschreibende Teil ist im ungarischen eingehend 
behandelt, hier will ich nur die zusammenfassenden Resultate geben.

Wir wissen, dass das Magma an Schwächepunkten aufbrechend in 
Ausbreitung und dinamischer K raft langsam anwächst, inzwischen aber, 
gebirgsbildenden Kräften unterworfen, auskristallisiert, sich versteift,
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in Faltungsgebirgen — aufstösst, zementiert es die Gesteinsserie in welche 
es eindringt. So härtet es das Gestein gegen tektonische Kraftwirkungen 
und nimmt dieselben inzwischen in kleinem Masse auf. Auch wissen 
wir, dass im Gebiete atlantischer Differentiation horizontale Differen
tialbewegungen fast keine Rolle spielen, wogegen diese im pazifischen 
Differentiationsraum ihr wahres Heim haben. Saure Magmen sind also 
an orogenc, basische an epirogene Zonen gebunden.

Der Granit, d. h. Granitit vom Velence-Gebirge zeigt sehr schwache 
Paralleltextur und nur an wenigen Stellen ist Fliessen zu bemerken. 
Diese Messungen gaben keine sichere Unterlage, doch unterstützten sie 
die anderen granittektonischen Elemente. Die schlechte Teilbarkeit liegt 
überwiegend in NO—SW-licher, die gute in NW —SO-licher Richtung, 
wobei das Lager allgemein nach NW  einfällt und zwar umso stärker 
je näher wir dem Kontaktgestein kommen. Die Klüftung zeigt einmalige 
Klüfte in NO —SW-licher Richtung deren grösster Teil mit Gangfül
lung besetzt ist. Dieses allgemeine Gangstreichen ist sehr bezeichend für 
das Gebirge, da die jungen, tertiären Gänge (Baryt-, Quarzit
gänge zusammenhängend mit den Andesitaufbrüchen) allgemein N —S 
streichen, d. h. sie sind schon alpinen Kräften zuzuschreiben. Die Resul
tate der granittektonischen Messungen sind auf der beigelegten Karte 
gut sichtbar, sodass wir. hier nicht näher darauf eingehen.

Wichtig ist, dass das einst aufbrechende Magma während dem 
Erstarrungsgang NO—SW-lich gerichteten Druckkräften ausgesetzt war. 
Die granittektonisch bewiesene Annahme unterstützt jedoch noch ein 
anderer Umstand. Der Granitpluton und seine Deckschichten zeigen in 
erwähnter Druckrichtung drei Antiklinen und zwei Synklinalen, welch 
letztere heute schon Verwerfungszonen sind; doch laufen diese Verwer
fungen NW —SO-licher Richtung preformierten Synklinallinien entlang, 
da von NW  her an beiden Stellen die Kontaktschichten tief nach SO 
eingreifen, was sicherlich einer schon mit dem Eindringen des Magmas 
zusammenhängenden und durch tektonischen Druck bedingten Wellung 
zuzuschreiben ist.

Wellung und granittektonische Elemente weisen also auf eine N N W — 
SSO-liche Streichrichtung des Gebirges hin. Die grössere SO-liche 
Hälfte des Plutons liegt heute wahrscheinlich in der Tiefe, bedeckt von 
jungen Bildungen, und zwar zwischen dem Velence-See-Abbruch und 
der Ortschaft Seregélyes. Diese Annahme unterstützen die geophysischen 
Messungen, die bei Seregélyes ein Anomaliemaximum (390) andeuten.

Die tektonische — also nicht die morphologische — Streichrichtung 
des Velence-Gebirges weist nach SSO den Fazckasboda—Mórágy-
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Gebirge zu, welch letzteres Gebirge ich im Jahre 1939 kartierte und wo 
ich auf Grund der Messungen dieselbe Streichrichtung fand.

Der Granit drang, wenn auch nicht in einem Faltungsgebirge, so 
doch mit aller Wahrscheinlichkeit in einem Orogengürtel empor. Es ist 
ein saurer, pazifischer Alkali-Kalk-Granit, was eine preorogenetische 
Entstehung ausschliesst. Er kann also syn- oder postorogenetisch sein, 
oder aber ein Zwischenglied dieser beiden Möglichkeiten: spätorogene- 
tisch. Neben letzter Anahme zeugen: 1. die Gänge, die im noch nicht 
erstarrten Granit empordrangen und überwiegend sauere, leukokrate 
Gänge sind, 2. die schwache Kontaktmetamorphose, schnelle Aus
kühlung, vertikaler Aufbruch, 3. die gemessenen granittektonischen 
F lemente, die auch auf Eigenbewegung des Magmas hindeuten.

Für einen variszischen Urpsrung sprechen: Zusammensetzung,
Grösse (II. Klasse) und die Entstehung in N N W —SSO-licher Richtung 
an länglich ovaler Ausbruchsfront. Der geologischen Lage nach haben 
wir es mit einem Kernpluton zu tun, da er im Centrum einer geologi
schen Einheit liegt, nach der konkordant aufliegenden Schichtenkruste 
mit einem Antiklinalpluton. Der den Pluton umgebende Tonschiefer 
konnte schon von Anbeginn schwach gefaltet sein. Auch ist eine mit 
der Intrusion konzentrische Wellung anzunehmen. Die Einschlüsse im 
Granit lassen auf einen Schlotpluton folgern — ev. regionalen Faltungs- 
lakkolith.

Das Verhältnis von Kontakt und der Struktur des Nebengesteins 
ist konkordant, wogegen die innere Plutonstruktur gemessen zum 
Kontakt diskonformen Habitus zeigt. Plutonstruktur zur Struktur der 
Umgebung ist harmonisch. Diskonformität mit Harmonie weist darauf 
hin, dass sein eingenommener Platz mit den Bewegungen der Umgebung 
in Zusammenhang steht. Im zähflüssigen Zustand war er durch Form 
des ihn umgebenden Schichtkomplexes, nach der Erstarrung vom Aufbau 
der Schichten abhängig, wodurch er den Charakter der Umgebung auf
nahm. Plutonische und tektonische Elemente kommen in seiner Masse 
gemischt vor.

Was die Entstehung, Alter und regionale Vergleiche betrifft kann 
folgendes gesagt werden.

Die den Kern der Transdanubischen Mittelgebirge bildenden 
Tonschiefer wurden ihrerzeit durch einen NO —SW-lich gerichteten 
schwachen Druck zusammengepresst. Flache Wellung stellte sich ein. 
Der Grund dieser Inwellenlegung muss in einer Änderung der regiona
len Gleichgewichtsverhältnisse gesucht werden, die durch ihre tief
greifende Anlage bis zum Magmaherd hinunterreichte. Infolgendessen
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wellte sich auch die Fläche zwischen fester Kruste und zähflüssigem 
Magma und warf somit das Gleichgewicht des Magmas um. Zu dieser 
Zeit brach scheinbar der saure Granit auf. Das der Magmaaufbruch 
regional sich durchsetzte wird durch die Granite von Fazekasboda, Mór
ágy, des Papuk usw. unterstützt, sowie der in der Bohrung von Székes - 
fehérvár zwischen 960 und 1040 m langermässig eindringende, unige- 
wandelte Diorit. Auch die Diorite gehören der pazifischen Sippe an, u. 
zw. sind sie Faltungsgebirgstypen der Alkalikalkgruppe. Die Differen- 
tation von Granit und Diorit geht aber in grosser Tiefe vor sich. So 
müssen wir annehmen, dass das Erscheinen des Diorits am Westende des 
Velence-Granits dessen weitere Ausbreitung gegen Westen abschliesst.

Da die Sárrét-Linie meiner Ansicht nach eine sehr alte tektonische 
Linie ist, der entlang alle jüngeren gebirgsbildenden Kräfte sich in Form 
von Verwerfungen und Verschiebugen erneuerten,, so könnte diese Linie 
in engem Zusammenhang mit dem Granitaufbruch und den mit diesem 
parallelen Kräften stehen. Wenn auch nur theoretische Grundlagen 
dafür sprechen, so muss ich diese Linie im regionalen Sinne doch als eine 
schwache Überschiebungslinie von O nach W annehmen (Abb. 1 6). 
Die Fortsetzung dieser Linie sehe ich in der unteren Kapos. Dies alles 
bedeutet also, dass die Granite in einem N N W —SSO streichenden 
paleozoischen Gebirgszug intrudierten, u. zw. als Längsplutone der 
Streichrichtung. Die granittektonischen Messungen scheinen diese 
Annahme vollkommen zu unterstützen.

Die Intrusionen bewirkten dann später die Gabelung der meso
zoischen Meeresablagerungen in Alpiden und Dinariden. So entstanden 
unsere NO —SW verlaufenden Mittelgebirge, deren Entwicklung aus 
meinen früheren Arbeiten zu ersehen ist. Spätere orogene Kräfte — die 
im ungarischen Becken auch noch heute tätig sind — riefen in diesem 
interalpinen Massiv die Dilatationskräfte, epirogenartige Bewegun
gen, Bruchsysteme usw. hervor. Auch das Massiv von Velence kam 
durch diese verschiedene Kräftewirkungen in seine heutige Lage, welche 
Kräfte die Scholle auch zerstückelten. Der Grund der verhältnissmäs- 
sig schwachen Abrasion ist ausser der klärte des Gesteins darin zu suchen, 
dass das Velence-Massiv seine heutige Lage wahrscheinlich nur in junger 
Zeit einnahm, eventuell im Zusammenhang mit den miozänen Andesit- 
eruptionen, die die Scholle emporhoben.

In welchem Zeitalter intrudierte nun der Granit? Dies ist eine der 
schwierigsten Fragen, da die bekannten paläozoischen Schichten ausser 
dem Permsandstein nirgends einen Anhaltspunkt zur sicheren Alters-
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Bestimmung liefern. Tonschiefer und den Kalkstein von Polgárdi halte 
ich für Devon-Unterkarbon, die Phyllite des Balatonhochlandes für 
Oberkarbon, wogegen die Quarzporfirintrusionen dem unteren Perm 
zuzuschreiben sind. Diesem Komplex lagern Permkonglomerat- und -Sand
stein auf. Eine gleichgeartete Serie finden wir nur in der moravischen 
Zone, obzwar dort das Perm auf der inneren Granitseite erscheint. 
Dort falteten zum erstenmal bretone, dann sudetische und asturische 
Phasen die Gesteine. Diese Phasen wellten wahrscheinlich auch unsere 
Tonschiefer.

In variszischen Gebirgen sehen wir im allgemeinen folgende Ent
wicklung: i. vortektonische Eruptiva (Ofiolit, Diabas), 2. syntek- 
tonische Aufbrüche (Granite zu Gneiss gefaltet) und 3. posttektonische 
Intrusionen (Diorit, Granit). Diabaseruptionen beginnen schon im 
Kambrium und gehen — über Keratophire — während der variszischen 
Hauptfaltung in saure Magmen über. Nur diesen folgen — als spät- 
oder posttektonische Intrusionen — die kataklastischen Granite, die 
im regionalen Sinne, Knollenschiefer- und Hornfelskontakthöfe haben. 
Im oberen Karbon brechen dann eher richtungslos-körnige Granite 
empor, die durch ihre pneumatoiitischen Nachwirkungen posttektonisch 
sind. Mit ihren Dioritvorläufern nehmen diese Eruptionen eine Mittel
stellung zwischen Batholiten und Lakkoliten ein.

Auf Grund der regionalen Verhältnisse ist anzunehmen, dass unsere 
transdanubischen1 Granite zu letzterer Gruppe gehören. So auch der 
Granit von Velence, dessen Vorläufer die Dioritart der Bohrung von 
Székesfehérvár sein würde. Die Intrusionen sind also aller Wahrschein
lichkeit nach der sudetisch-asturischen Phase zuzuordnen und sind 
damit spätorogenetische Plutone. Diese Verhältnisse zeigt am besten bei
gelegte Tabelle.

Im regionalen Sinne genommen ist zu sagen, dass die Velence- 
Granitscholle ein Bindeglied zwischen moravischer Zone und Rhodope 
ist und das der Garnit als Kernpluton in diese Streichrichtung sich 
einfügt.

Der Velence-Granit ist also ein während der sudetisch-asturischen 
Phase unter Wirkung von tektonischen Kräften in den N N W —SSO 
streichenden paleozoischen Gebirgszug zwischen moravischer Zone und 
Rhodope eingedrungener Kernpluton der II. Klasse, mit Antiklinal- 
charakter und konkordanter Lagerung.
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Da der allgemeine Aufbau der Varisziden folgender ist:
1. Nördliche Sedimentationszone.
2. Kristalline Zentralzone.
3. Südliche Sedimentationszone.
4. Moravischer Oststamm mit dem polnischen Mittelgebirge, so ist 

der Granit von Velence und Fazekasboda mit der sie umhüllenden 
paläozoischen Serie zwischen Zone 3 und 4 zu setzen.



ÖSSZEFOGLALÓ JELENTÉS A M. KIR. FÖLDTANI INTÉZET 
TALAJTANI OSZTÁLYÁNAK 1936— 1938. ÉVI MUNKÁLATAIRÓL

ÉS KIADVÁNYAIRÓL.

Irta : K r e y b i g  L a j o s  dr.

Az intézet talajtani osztálya az 1936-ik évtől kedődően a terme- 
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immár nyolc felvevővel folytatta.
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szakirányítása mellett a következő 1 :25.000 léptékű térképlapokat 
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Sík Károly dr.: Törökszentmiklós, Kisújszállás, Pusztaecsegi lap fele.
Babarczy József: Berettyóújfalu, Biharkeresztes.
Witkowszky Endre d r . : ’ Hosszúpályi, Konyár, Nagyiéta, Kassa- 

major.
11 an Ferenc dr.: Dévaványa, Biharnagybajom.
Teöreök László dr.: Nyiradony, Nyiracsád, Penészlak, Bánkhaza- 

puszta.
Buday György: Hajdúszoboszló, Derecske és Tiszanána fele.
2. Az 1937-ik évben: a földm. min. 47.941/1937. IX . 2. sz. ren

deleté szerint :
Endrédy Endre dr.: Vésztő, Okány és Biharugra.
Ebényi Gyula: Mezőberény, Körösladány.
Sik Károly dr.: Békés, Méhkerék, Sarkad.
Babarczy József: Gerendás, Újkígyós.
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Witkowszky Endre dr.: Öcsöd, Gyoma.
Han Ferenc dr.: Szeghalom, Komádi, Berekböszörmény.
Teöreök László dr.: Gyula, Elek.
Buday György: Szarvas, Kondoros.
3. Az T938-ik évben a földm. min. 30.138/193S. V III. B. 1. sz. 

rendelete szerint :
Endrédy Endre dr.: Tiszadob, Tiszalök.
Ébényi Gyula: Csongrád-Szentes, Mindszent.
Sik Károly dr.: Ráckeve, Alsódabas.
Babarczy József: Hódmezővásárhely Ny-i lap, Szeged, Szőreg.
Witkowszky Endre dr.: Gádoros, Orosháza, Tótkomlós fele.
Hon Ferenc dr.: Nagymágocs, Hódmezővásárhely K -i lap, T ót

komlós fele.
Teöreök László dr.: Makó, Csanádpalota, Földeák.
Buday György: Kunszentmárton, Fábiánsebestyén.
A  munkaterületek megállapításánál irányelvül szolgált, hogy min

denekelőtt a termelési szempontokból legmostohább viszonyú Tiszántúli 
talajadottságokat dolgozzuk fel és térképezzük.

B) Egyéb felvételi munkálatok: Miután az 1935-ik évben az Al
föld öntözésének kérdése a megvalósítás stádiumába jutott, a m. kir. 
Földmívelésügyi Miniszter Ür Őnagyméltósága a Hármas Öntözési Bi
zottság arra vonatkozó előterjesztését, hogy az Alföld külömböző minő
ségű öntözendő talajainak víz- és táplálóanyaggazdálkodását külön ié!e 
kultúrnövények termesztése esetében tanulmányozzuk, elfogadta és el
rendelte, hogy a Lossonczy—Borbély-féle Tiszaderzs község határában a 
Cserőközön létesített kísérleti öntözőtelep tiszai öntéstalajain, a szarvasi 
m. kir. mezőgazdasági tanintézet kötöttebb agyag és Körös öntéstala
jain, az alattyáni Maár—Tóth Lajos-féle öntözőtelep réti agyagtalajain, 
majd pedig a gödöllői m. kir. burgonyakísérleti telep homok- és vályog
talajain legalábbis egy vetésforgó időközében szükségszerint kb. havonta 
egyszer pontos szelvényfelvételeket végezzünk, a szelvényekből 200 cm 
mélységig mintákat gyüjtsünk be és ezekben a mintákban a nedvesség 
és tápanyagtartalmat pontosan vizsgáljuk meg.

Az elrendelt felvételeket és vizsgálatokat az Intézet talajtani osz
tályának tagjai 1936. év március havában indították meg és előrelát
hatólag az 1940-ik év végével fejeződnek be.

C) A Laboratóriumi munkálatok elsősorban a talajfelvételek folya
mán begyűjtött talajminták kémiai és fizikai tulajdonságainak, vala
mint tápanyagtőketartalmának megvizsgálását ölelték fel. Ezenkívül 
behatóbban vizsgáltak meg bizonyos a felvételek folyamán felmerült
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talajtani kérdéseket, melyekről a talajtani osztály tagjai a lentebb fel
sorolt közleményekben számoltak be.

D) A térképek szerkesztése és azok magyarázófüzeteinek megírása, 
valamint nyomtatásra való elkészítése a fentebb felsorolt térképlapokat 
ölelte fel.

E) Térképek kiadása. Az 1935. évben kisérletképen két 1:23.000
léptékű termeléstehnikai talajismereti térképet adunk ki, éspedig az 
cgyekit és folyásit. A kiadott térképekről azután beható vita folyt, 
melynek eredményeképen a m. kir. földmívelésügyi miniszter úr a tér
képlapok folytatólagos kiadását elrendelte ugyanazon irányelvek alap
ján szerkesztve, mint a két első. Az 1937. évben a következő térkép
lapok jelentek meg: Tiszaroff, Kunmadaras, Kunhegyes, Fegyvernek,
Tiszapalkonya, Mezőcsát, Polgár, Szentmargittapuszta, Ohat—Puszta- 
kocs és Nagyhortobágy.

1938-ban újabb tíz térképlap kiadását kezdtük meg, melyek közül 
a karcagi, püspökladányi, mezőhegyesi, nagyiváni, battonyai, nagy- 
igmándi, kisbéri, bakonybánki, tiszafüredi lapok 1938-ban meg is jelen
tek. A  nádudvari lap 1939. év elején jelent meg.

F) Egyéb kiadványok. K r e y b i g  L a j o s  dr.  a m. kir. Földtani 
Intézet Évkönyve X X X I. kötete 2-ik füzetében a m.- kir. Földtani Inté
zet talajfelvételi, vizsgálati és térképezési módszerét ismeretette.

G) Ezenkívül a talajtani osztály tagjainak a következő munkái 
jelentek meg idegen folyóiratokban:

K r e y b i g  L a j o s  d r . : Az aszály és a víz. Vízügyi Közlemények 
1938. 2. sz.

A Talaj és Növény, különös tekintettel a víz- és nitrogéngadálko- 
dásra. Falu magyar gazda- és földmívesszövetség kiadása.

A Talaj szerkezete és tulajdonságai. Révai nyomda, Budapest.
Újabb irányelvek a műtrágyák okszerű alkalmazásához. Köztelek 

zsebnaptár, 1938.
E n d r é d y  E n d r e  d r.: A chromsav- és bichromatoldatokban 

uralkodó egyensúlyról. Math. Term. Tud. Értesítő. LVII. kötet.
A talajtani ismeretek rövid összefoglalása. Vízügyi Közlemények. 

1936. 4. füzet.
S í k  K á r o l y  d r.: A  Fluorescens indikátorról. Tizenhárom foly

tatólagos közlemény. Zeitschr. für. anal. Chemie és Gyógyszerészeti 
Tud. Értesítő.

A Péti só vándorlása tiszai öntéstalajszelvényekben. Máté nyomda, 
Budapest.

87
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E b é n y i  G y u l a :  A  szőlő, gyümölcs, konyha- és virágkert trá
gyázása. Saját kiadás.

B u d a y G y ö r g y :  A talajvizsgálatokról. Köztelek zsebnaptár, 
1936.

A talajtérképezés, különös tekintettel az irányított termelésre. Köz
telek. 1937.

H a n  F e r e n c  dr.: Über die Kinetik der Peptisation. Kolloid- 
zeitschrjft, 1937.

W i t k o w s z k y  E n d r e  d r.: A talaj reakcióállapotáról.
A talaj tápanyagairól.
A talajról.
Mindhárom közlemény a mezőgazdasági kamarák kiadványaiban.
G) Külföldi tudományos értekezéseken való részvétel.

A szlovenszkói nagybirtokosok, birtokosok és bérlők Országos Gaz
dasági Egyesület 1938 február 15 — 17-ike között egy tudományos anké
tet rendezett, amelyben K r e y b i g  L a j o s  d r .- t  egy előadás megtar
tására kérte fel. K r e y b i g  dr. ezen az ankéten saját költségén vett 
részt és előadásában a m. kir. Földtani Intézet talajfelvételi, vizsgálati és 
térképezési munkálatait és azok gyakorlati célját ismertette.



BÉKÉSVÁRMEGYE 1936. ÉVI HIDROGEOLÓGIAI FELVÉTELI 
EREDMÉNYÉNEK ÉS ARTÉZI KUTKATASZTERÉNEK 

RÖVID ISMERTETÉSE.

Irta: S c h m i d t  E l i g i u s  R ó b e r t  dr.

Mint ismeretes, a m. kir. Földtani Intézet a múlt század kilencvenes 
évei óta foglalkozik hidrogeológiai problémákkal s vízügyi osztálya 
ugyanettől az időponttól kezdve rendszeresen gyűjti az országban fel
tárt artézi vizekre vonatkozó adatokat. Ezek eredményekép az idők 
folyamán számos tudományos és gyakorlati jelentőségű értekezés látott 
napvilágot.

A Földtani Intézet vízügyi osztálya azonban nemcsak tudományos 
jellegű munkásságot fejt ki, hanem a vízügyi törvényekben stb. (1913. évi
X V III. t.-c., 1914. évi 1200. F. M. sz. rendelet, 23.963/1933, számú 
F. M. rendelet) előírt hatósági szakértői funkciót is ellátja s hidrológiai 
és hidrotehnikai kérdésekkel is behatóan foglalkozik. A vízjogi hatósá
gok megkeresése folytán az ellátandó és szakvéleményezendő ügyeknek a 
száma legutóbb évi 60—70-ről 1400-ra szökött fel, amit a következő 
okoknak tulajdoníthatok.

a) Míg az i9 i3 :X V III . t.-c. végrehajtása iránt kiadott 1914. évi 
1200. F. M. számú rendelet 6. §-ának második bekezdése még úgy ren
delkezett, hogy a Földtani Intézet artézi kutakra vonatkozólag csak 
akkor hallgatandó meg, ha a geológiai helyzet tisztázása okából arra 
szükség van, addig az 1934-ben megjelent 23.963/1933. F. M.számú ren
delet 2. pontja szerint most már minden felmerülő engedélyezési kérvény 
esetében meg kell a m. kir. Földtani Intézetet hallgatni.

b) A szociális és higiéniai igények növekedésével párhuzamason a 
háború után a fúrási tevékenység is rohamosan nőtt.

c) Az artézi kutak nagymérvű szaporodásának és sűrűsödésének 
következményeként, azonban az Alföldön általános vízszint és nyo- 
máscsökkenés tapasztalható. Ennek folytán a legtöbb kút. engedélyezé
sének szakvéleményezésénél fokozott mértékben lép fel a célszerű telepí
tési távolság, a megengedhető vízkivitel mérve és a vízpazarlást meg
akadályozó óvóintézkedések megállapításának szükségszerűsége.

8 7 *
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A vízügyi osztály évtizedekre visszamenő, óriási s kétségtelenül igen 
értékes adatgyűjteménye ennek a megnövekedett feladatnak régi for
májában már nem tudott megfelelni. Az egész anyag kiegészítésre, újsze- 
rűsítésére, továbbá egységes szempontok szerint való át- és feldol
gozásra szorult, hogy az észszerű artézi vízgazdálkodás céljaira sikerrel 
lehessen felhasználni.

A m. kir. Földtani Intézet Igazgatójának megtisztelő megbízatása 
folytán 1936 júniusában átvettem a vízügyi osztály vezetését s hozzá
fogtam átszervezéséhez. Első hidrogeológiai tanulmányutam Békés 
megyébe vezetett, ahol 1936 június 6-tól július 3-ig és július 3-től 
augusztus i-ig folytattam hidrogeológiai felvételeket. Ez idő alatt az 
artézi (fúrott) kutak szempontjából Szeghalom és Füzesgyarmat kivéte
lével az egész megyét áttanulmányoztam.

A kutak jó részét térképeztem, sok fúrási mintaanyagot, cső- és 
rétegszelvényt gyűjtöttem be stb.

A vármegye hatóságaival, mérnökeivel, vállalkozóival, fúró- és 
kútmestereivel együttműködve összeállítottam a vármegye teljes ar
tézi kútkataszterét. Eszerint Békés vármegye artézi (fúrott) kutai- 
nak száma 1928, ebből a föld felszíne felett túlfolyó (pozitivus) 262. 
1566 artézi kút vize pedig a föld felszíne alatt marad. 132 kút vize 
földigázos. Felvételem előtt mindössze 627 artézi kutat ismertünk e 
megyéből, de ezeket is hiányosan.

Az artézi kutaknak a vármegyében való eloszlását a következő táb
lázatban mutatom be .

A részletek ismertetésétől ehelyütt eltekintek. Az összegyűjtött 
óriási anyag, teljes feldolgozása után, egyrészt Békés vármegye artézi 
kút monográfiájában, arra vonatkozó argogeológiai térképmagyarázók
ban, másrészt a magyarországi gázos artézi kutak monográfiájában jele
nik majd meg.

Felvételem során behatóan tanulmányoztam az artézi vízpazar
lás kérdését is. Tanulmányom eredményeit „Artézi kútfők és önmű- 
működő zárószerkezeteik“  című értekzésemben tettem közzé,1 melyet 
különlenyomatok formájában a m. kir. Földtani Intézet igazgatósága 
eddig kb. 30 példányban bocsátott az igénylő kultúrmérnökségeknek, 
hatóságoknak és fúróvállalkozóknak díjmentesen rendelkezésre. Ezt a 
tanulmányt azóta a német irodalom is átvette. (Lásd: Dr. Ing. Erich 
Bieske: Rohrbrunnen II. Auflage. Verlag von R. Oldenbourg. München 
und Berlin, 1938. 204— 208. old.)

1 Megjelent a Bányászati és Kohászati Lapok-ban 1936 23. sz.
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Békés vármegye
Artézi
<fúrott) E b b ő l

Megjegyzéskutak
száma pozitív negativ gázos

I. B é k é s i  j á r á s :
Békés ................... . 98 4 94 2 1 erősen gázos
Kőröstarcsa __ ... 7 4 3 —
Mezőberény ... ... 17 7 1 0 5 gáz nyomokban
Járásban össszesen: 1 2 2 15 107 26

II. G y  o m a i j á r á s :
Endrőd . . ... ... ... 1 1 6 5 1 _
Gyoma — ............... 25 1 1 14

Járásban összesen: 36 17 19
III. G y u l a i  j á r á s :

Doboz ..................... 24 9 15? 4 gázos
Gyulavári ... ......... 36 3 33 —
Kétegyháza ......... 1 0 4 6 —
Mezőmegyer ... ... 5 — 5 5 gyengén gázos
Újkígyós ... — ... 1 0 4 6 —

Járásban összesen: 85 2 0 65 9
IV. Or o s h á z i  j á r á s :

Békéssámson — — 13 4 9? 4 erősen gázos
Csorvás ... ... ... 14 6 8 3 erősen gázos
Gádoros 6 4 2 5 gázos
Gerendás ... ... ... 24 4 2 0 3 erősen gázos
Nagyszénás — — 51 3 48 6 gázos
Orosháza ... ... ... 175 30 145? 14 erősen gázos
Pusztaföldvár ... ... 4 2 2 2 erősen gázos
Szentetornya ... .. 152 7 145 5 gázos
Tótkomlós ... ... . . 2 1 2 1 2 gázos

Járásban összesen: 460 60 400 44
V. S z a r v a s i  j á r á s :

Békésszentandrás ... 6 5 1 3 erősebben gázos
Csabacsüd... — ... 38 3 35 2 kissé gázos
Kondoros — ... ... 75 3 72 —
Ö csö d ............... ... 26 15 1 1 14 erősen gázos
Szarvas............... .... 36 15 2 1 6 erősen gázos

Járásban összesen: 181 41 140 25
VI. S z e g h a l m i  

j á r á s :
Füzesgyarmat ... ... 17 15 2 ? 1 1 erősen gázos
Kőrösladány ......... 2 2 4 18? —
Szeghalom ... .. . — 6 6 — 1 gázos
Vésztő... — ......... 4 2  ! *7 4 gázos

Járásban összesen: 49 27 2 2 16
VII. B é k é s c s a b a

m e g y e i  v á r os . . .  
VIII. G y u l a  me g y e i

619 28 j 591? 8
kisebb kutak 

gázosak
v á r o s  —  . . . 276 54 j 2 2 2 ? 4

Vármegyében összesen : 1828 262 | 1566 132





KURZER BERICHT ÜBER DIE ERGEBNISSE 
DER HYDROGEOLOGISCHEN AUFNAHME DES KOMITATES 

BÉKÉS IM JAHRE 1936. UND ÜBER DEN KATASTER 
DER ARTESISCHEN BRUNNEN.

Von D r. E. R. S c h m i d t .

Die kgl. ung. Geologische Anstalt beschäftigt sich, wie bekannt, seit 
den neunziger Jahren des vergangenen Jahrhunderts mit hydrogeolo- 
gischen Problemen und von dieser Zeit ab werden von der hydrologischen 
Abteilung die auf die in dem Lande aufgeschlossenen artesischen Wässer 
bezüglichen Daten systematisch gesammelt. Als Resultat dieser Arbeit 
wurden im Laufe der Zeit zahlreiche Abhandlungen von wissenschaft
licher und praktischer Bedeutung veröffentlicht.

Die hydrologische Abteilung der kgl. ung. Geologischen Anstalt übt 
aber nicht nur eine wissentschaftliche Tätigkeit aus, sondern versorgt 
ausserdem die in dem Wasserrechtsgesetzen (Gesetzartikel X V III. 1913., 
Verordnungen No. 1200/1914 und 23.963/1933 des kgl. ung. Ackerbau
ministers) vorgeschriebene Funktion des amtlichen Fach verständigen und 
beschäftigt sich eingehend mit hydrologischen und hydrotechnischen Fra
gen. Wegen dem Ersuchen der wasserrechtlichen Behörden erhöhte sich die 
Anzahl der erledigenden und fachgutachtenden Angelegenheiten von 
60—70 des vorigen Jahres auf 1400. Die Zunahme schreibe ich den fol
genden Ursachen zu:

a) Bis der zweite Abschnitt des 6. § der zwecks der Ausführung 
des Gesetzartikels X V III. vom Jahre 1913 ausgegebenen Verordnung 
1200/1914 des Ackerbauministers noch so verfügte, dass bezüglich der 
artesischen Brunnen die kgl. ung. Geologische Anstalt nur dann anzufragen 
ist, wenn die Klärung der geologischen Lage es nötig macht, schreibt nun 
jetzt der 2. Punkt der im Jahre 1934 erschienenen Verordnung Nr. 
23.963/1933 des Ackerbauministers bei allen einlaufenden Genehmigungs
ersuchen das Anhören der Geologischen Anstalt vor.
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b) Mit der Erhöhung der sozialen und hygienischen Ansprüche nach 
dem Kriege wuchs auch die Bohrtätigkeit schnell.

c) Wegen der grossen Vermehrung und Verdichtung der artesischen 
Brunnen kann man aber in der ungarischen Tiefebene eine allgemeine Sen
kung des Wasserniveaus und Verminderung des Wasserdruckes beobach
ten. Deshalb tritt bei der Begutachtung der Genehmigung des Brunnens 
die Notwendigkeit der Bestimmung der zweckmässigen Ansiedelungsent
fernung, der Masse der zulässigen Wasserentnahme und der die Wasser
verschwendung verhindernden Vorkehrungen im gesteigerten Masse 
hervor.

Die mächtige, auf Jahrzehnte zurückgehende und zweifelsohne sehr 
wertvolle Datensammlung der hydrologischen Abteilung konnte aber der 
erhöhten Forderungen in ihrer alten Form nicht mehr entsprechen. Das 
ganze Material erforderte eine Ergänzung, Modernisierung und eine nach 
einheitlichen Gesichtspunkten auszuführende Auf- und Durcharbeitung. 
Nur so konnte man sie zum Zwecke des rationalen artesischen Wasser
haushaltes benutzen.

Im Juni des Jahres 1936 übernahm ich infolge des beehrenden Auf
trages des Direktors der kgl. ung. Geologischen Anstalt die Leitung der 
hydrologischen Abteilung und habe die Reorganisation begonnen. Meine 
erste hydrologische Studienreise führte in das Komitat Békés, wo ich dann 
zwischen VI. 6—V III. 3 und VII. 3—V III. 1 des Jahres 1930 hydrolo
gischen Aufnahmen machte. Während dieser Zeit studierte ich vom 
Gesichtspunkte der artesischen Brunnen, ausgenommen die Ortschaften 
Szeghalom und Füzesgyarmat, das ganze Komitat.

Einen guten Teil der Brunnen habe ich kartiert und sammelte viele 
Bohrproben, Rohr- und Bohrprofile ein.

Mit den Behörden, Ingenieuren, Unternehmen, Bohr- und Brunnen
meistern des Komitats kooperierend habe ich dann den vollständigen 
artesischen Brunnenkataster des Komitats zusammengestellt. Da
nach ist die Anzahl der artesischen (Bohr-) Brunnen des 
Komitats Békés 1828, davon sind 262 positiv (liefern über die Ober
fläche ausfliessendes Wasser) und 1566 negativ (das Wasser bleibt unter 
der Erdoberfläche). Das Wasser von 132 Brunnen ist erdgashaltig. Vor 
meiner Aufnahme waren aus dem Komitat nur 627 artesische Brun
nen bekannt und auch diese nur lückenhaft.

Die Verteilung der artesischen Brunnen in dem Komitat zeigt die 
nachfolgende Tabelle.
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Komítat Békés
Zahí der 

artesischen D a v o n :
Bemerkung<Bohr̂ >

Brunnen Positiv Negativ 1 G as
führend

I. K r e i s  B é k é s :
Békés ...  ............. 98 4 94 21 Stark gashaltig
Kőröstarcsa — — 7 4 3 —
Mezőberény ... ... 17 7 10 5 G as in Spuren

Im Kreise zusammen: 122 15 107 26

II. K r e i s  G y o m a :
Endrőd.................... — 11 6 5 —
G yo m a....................... 25 11 14 —
Im Kreise zusammen: 36 17 19 —

III. K r e i s  G y u l a :
Doboz ... 24 9 15? 4 Gashaltig
Gyulavári . ............— 36 3 33 —
Kétegyháza — 10 4 6 —

Schwach gash.Mezőmegyer ... ... 5 — 5 5
Újkígyós ... . . .  — 10 4 6 —

Im Kreise zusammen: 85 20 65 9
IV, K r e i s  O ro s»  

h á z a :
Békéssámson ... _ 13 4 9? 4 Stark gashaltig
Csorvás ... ... ... 14 6 8 3 •/ //
Gádoros — ... ... 6 4 2 5 Gashaltig
Gerendás ................ 24 4 20 3 Stark gashaltig
Nagyszénás ......... 51 3 48 6 Gashaltig
Orosháza ............. .. 175 30 145? 14 Stark gashaltig
Pusztaföldvár ......... 4 2 2 2 „  ,,
Szentetornya .......... 152 7 145 5 Gashaltig
Tótkomlós ............... . 21 — 21 2 >■

Im Kreise zusammen: 460 60 400 44
V . K r e i s  S z a r v a s :

Békésszentandrás ... 6 5 1 3 Stärker gash.
Csabacsüd ... _. - 38 3 35 2 Etw as gash.
Kondoros —. — . . 75 3 72 —
Öcsöd ... . . — ... 26 15 11 14 Stark gashaltig
Szarvas— ............— 36 15 21 6
Im Kreise zusammen: 18 1 41 140 25

VI. K r e i s  S z e g- 
h a l o m :
Füzesgyarmat . . .  — 17 15 2? 11 Stark gashaltig
Kőrösladány .......... 22 4 18? —

GashaltigSzeghalom ... ... ... 6 6 — 1
Vésztő ............... . ... 4 2 2 4 "
Im Kreise zusammen: 49 27 22 16

VII. S t a d t  B é k é s - !
c s a b a :  . . .  .. _ 619 28 591? 8 Die kleineren

VIII. S t a d t  G y u l a : 276 54 222? 4 Brunnen gash.

sammen : ............. . 1828 262 j 1566 132
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Von der Erörterung der Details sehe ich an dieser Stelle ab. Das 
gesammelte riesige Material wird nach der vollständigen Bearbeitung 
teils in der Monographie der artesischen Brunnen des Komitates Békés, 
teils in den bezüglichen Kartenerklärungen, teils aber in der Monographie 
der gasführenden artesischen Brunnen Ungarns erscheinen.

Während meiner Aufnahme habe ich auch die Frage der Ver
schwendung des artesischen Wassers studiert. Die Resultate meiner Stu
dien sind in meiner Arbeit: „Artesische Brunnenköpfe und ihre auto
matische Sperrvorrichtungen“  erschienen und im Nr. 23. Jahrg. 1936 der 
„Bányászati és Kohászati Lapok“ ) veröffentlicht. Diese Arbeit hat die 
Direktion der kgl. ung. Geologischen Anstalt in Form von Sonder
abdrücken in einer Anzahl von etwa jo  der sie beanspruchenden Kultur
ingenieurämtern, Behörden und Unternehmern unentgeltlich zur Verfü
gung gestellt. Diese Studie hat seitdem auch die deutsche Literatur über
nommen. (siehe Dr. ing. Erich Bieske: Rohrbrunnen. II. Aufl. Verlag 
von R. Oldenbourg. München und Berlin 1938. S. 204— 208.)



GEOLÓGIAI FELVÉTEL 1937-BEN A TISZÁNTÚL DÉLI RÉSZÉN.

írta: dr. S c h m i d t  E l i g i u s  R ó b e r t .

A  m. kir. Földtani Intézet igazgatója 1937-ben az országban fel
lelhető földigázos artézi kutaknak gázgeológiai, hidrológiai és gáz- 
termeléstehnikai szempontból való megvizsgálását és feldolgozását tűzte 
ki célomul. A  felvétel 2— 3 évre elosztva, több turnusra terveztetett.

Az első, 2 hónapra tervezett felvételi időből 1937 szeptember 13. és 
október 10-ike között földigáz szempontjából az alant felsorolt községek 
által jellemzett vidékek gázos artézi kútjait vizsgáltam meg:

Szeged, Kiszombor, Makó, Apátfalva, Magyarcsanád, Nagylak, Nagy
laki Kendergyár, Kövegy, Csanádpalota, Mezőhegyes, Pitvaros, Csanád- 
aihcrti, Ambrózfalva, Nagymajláth, Reformátuskovácsháza, Mezo- 
kovácsháza, Magyarbánbegyes, Nagybánhegyes, Medgyesháza, Medgyes- 
bodzás, Csanádapáca, Nagygerendás, Kunágota, Almáskamarás, N agy
kamarás, Dombiratos, Kevermes, Lökösháza, Battonya, Dombegyház, 
Kisdombegyház, Magyardombegyház, Békéscsaba, Sarkad, Kötegyán, 
Sarkadker esztúr, Szeghalom, Füzesgyarmat, Bucsatelep, Dévaványa, 
Biharnagybajom, Sárrétudvari, Szerep és Püspökladány.

A dűlt betűvel szedett községek és határrészei gázos kutakkal tűn
tek ki. Tíz község 14 artézi kútjából gázmintát is vettem, melyet az 
Intézet vegyilaboratóriumában C s a j á g h y  G á b o r  megvizsgált. 
A  gázelemzési eredményeket a következő táblázatban foglalhatom össze.

Tekintettel arra, hogy a tervbe vett külső felvételek befejezése és a 
begyűjtött rétegminták, gázminták, csőszelvények stb. teljes feldolgozása 
után az egész anyagot úgyis a magyarországi gázos kutakról mono
gráfiában szándékoztam megírni, a további részletek ismertetésétől ehe
lyütt eltekintek. Megemlítem azonban, hogy „Magyarázatok Magyar-
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A z artézi kút Gáz térf. %-ban
Össze

sen
Meg~

jegyzésKözség
közelebbi helye

mély
sége 

1 m-ben
co , o,

1

icH,
1
1

No

1. Szeged Tisza Lajos-körút 953 1 - 6 0-3 51-8 46-3 1 0 0 - 0

2. Mezőhegyes Csikóállásnál 507 0 - 2 0-7 90-0 9-1 1 0 0 - 0

3. Mezőhegyes Piac-tér, igazgató
ság előtt 471-26 0 - 6 0-5 93-8 5 1 1 0 0 - 0

4. Mezőhegyes Cukorgyár 409 1 - 6 o-i 89-7 8 - 6 1 0 0 - 0

5. Ambrózfalva Főtér 425 1 - 6 4-0 67-4 27-0 1 0 0 - 0

6 . Nagymajlát Főtér 480 ? 0-3 17-4 10-9 71-4 1 0 0 - 0 1 vegével 
■ keverve

7. Református^ 
kovácsháza

Fő-utca
525-8 1-5 o-i 94-4 4-0 1 0 0 - 0

8 . Nagygerendás Botyánszky
malom-udvar 439 2 - 1 o-i 93-7 4-1 1 0 0  0

9. Szeghalom Közbirtokossági
legelő 512 0-4 0-4 37-3 61-9 1 0 0 - 0

10. Fűzesgyarmat Ferenc József-tér 356-5 0 - 2 3-3 24-6 71 9 1 0 0 - 0

1 1 .  Füzesgyarmat Rákóczi- és Árpád- 
u. sarok 435 0-5 0-5 66-7 32-3 1 0 0 - 0

12. Füzesgyarmat, 
Bucsatelep

Ra koncás-pusz ta
382 0-4 12-5 29-5 5 7 6 1 0 0 - 0

levegő
vel

13. Füzesgyarmat, 
Bucsatelep

Piactér
448-51 0 - 6 0 - 6 79-7 19-1 1 0 0 - 0

14. Bihar* 
nagybajom

Széchenyi-tér
244 ? 0-5 1 - 1 78-9 1 9 5 1 0 0 - 0

1

ország geológiai és talajismereti térképeihez“  cím alatt s az Intézet 
kiadásában megjelenő kiadványsorozatában egyes térképlapokra eső 
gázos artézi kutakat röviden már eddig is leírtam.



TISZÁNTÚI 1391
I 

So
rs

zá
m K ö z s é g

M
eg

ye

Az
artézi
kutak
száma

Ebből
+

Ebből Ebből
gázos

Megjegyzés

G
áz

m
in

ta

1 . Szeged

C
so

ng
rá

d

289 288 ?* 2 **-*
* 90—953 m mélyek. 

** 45 m mély.
*** 134 lignitből ill. 

953 m mély.

1

2 . Kiszombor

■'0$

O
t_
o

H
w

'U

«
i—

<

OS
c/i

Ü

2 2 NJ * 178 ?—369 m mé^
lyek.

3. Makó 93 92* 1

*9 5—358 m mélyek, 
1940 VI. hó^ig még 
16 új kút létesült, leg» 
nagyobb mélység 412 m.

—

4. Apátfalva 45 1 * 44
* 398 m mély, a többi 

38—186 m mélyek.

5. Magyarcsanád 9 9 2 *
*117-25  és 350-6 ? ni 

mélyek, nyom

6 . Nagylak 
és Kendergyár 5 5* * 40—82 m mélyek

7. Kövegy 6 2 * 4
* 45—183 m mélyek,

a legmélyebb eredetileg 
pozitív volt.

8 . Csanádpalota 47 47*

28—154 m mélyek, 
két régebben megszűnt 
kútja, melyek közül az 
egyik 533"35 m, a má= 
sik 280 m mély volt, 
gázt is szolgáltatott.

9. Mezőhegyes 136 3* 133 3* * 409—507 m mélyek. 3

1 0 . Pitvaros 4 4* 1

•  53—366 m mélyek. 
A  legmélyebb eredeti» 
leg pozitív és gázos 
volt. Gázlámpát táp» 
Iáit.

1 1 . Csanádalberti 4 4 1 *
■ * 430 m mély, gázos 
volt.
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So
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száma

Ebből
+

Ebből Ebből
gázos

Megjegyzés

G
áz

m
in

ta

1 2

13.

Ambrózfalva

'C5

O
u
O

H

'U

ni
U,

<

'CC
C
ni
V)

ü

2 1 * 1 r * 425 m mély, gázos, 
kis vízhozamú.

1

Nagymajíát 2 r 1 í * 480 m mély, erősen 
gázos, elrontott kút.

1

14. Református^
kovácsháza

6 í* 5 í* * 525'8 m mély. 1

15. Mező«
kovácsháza

15 15* *42—113  m mélyek.

16. Magyar'
bánhegyes

24 24 í ?*
* 320 ? m mély, kissé 

gázos volt: a többi 
54—203 m mély.

17.

18.

Nagybánhegyes 39 39* *30—140 m mélyek.

Medgyes'
egyháza

14 i* 13 *31 9 m mély

19. Pusztaottlaka 7 7* * 3 7 —137 m mélyek.

2 0 . Medgyesbodzás 2 1 í* 2 0 í*
*3 1 9?  m mély, fú ' 

rás közben meggyujt' 
ható gáz jelentkezett.

__
2 1 . Csanádapáca 60 3* 57 3* * 427—458 m mélyek.

2 2 . Kunágota 25 25* * kb. 64—558'86 m 
mélyek.

23.

24.

Almáskamarás 7 7* *76 —190 m mélyek.

Nagykamarás 7 7*
* kb. 75—326 m mé= 

(yek.

25.

26.

Dombiratos 5 5* * 60—70 m mélyek.

Kevermes 2 1 2 1 * *50 —110  m mélyek.

27. Elek'Lökösháza 33* 2 0 ? 13 ? * 15 -2 7 0 .

28. Battonya 6 6 6 6 * * 3 1 —196 m mélyek. 
** 348 m mély. ■
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Ebből
+

Ebből Ebből
gázos

Megjegyzés

G
áz

m
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ta

n .

30.

Dombegyháza
C

sa
ná

d,
 A

ra
d 

és
 T

or
on

tá
í

8 8* * 40—67 m mélyek.

Kísdomb-
egyháza

2 2* * 60—90 m mélyek.

31.

32.

M agyardomb-
egyháza

2 2* * kb. 84 m. mélyek.

Végegyháza 4 4*
* 7 4 ? - 1 1 6’5 m mé

lyek.

33. Sarkad

u
a

CQ

4 * 9 31 2* X  belterületen. 
* 3 1 4 -5 0 7  m-ig.

34 . Kötegyán 13 5* 10 *kb. 209—341*8 m 
mélyek.

—

35 .

36.

Sarkadkere sztár 3 1* 2** V

* 507*65 m mély 
“ M Á V -ku t 1938- 

bán létesült.

Biharnagybajom 16 11 5 6* * 150—257 m-ig. 1

37.

38.

Sárrétudvari 11 9* 2 9- * 170—210 m mélyek.

Szerep 12 12 12* * 168—362 m mélyek.

39. D évaványa

n,

*>. "0TK C
Z  N
N 0/3

19 14 5 4*
* 330—340 m mélyek 

és 724*58 m mély, gyen
ge pezsgés.

Fenti 39 község területén tehát összesen 1146 artézi kút van> amely
ből 497 pozitív és 649 negatív. 52 artézi kút vize pedig gázos.

A békés vármegyei: Gerendás, Békéscsaba, Szeghalom, Füzesgyar
mat és Bucsatelep községek területein lévő kutakról 1936. évi felvételi 
jelentésemben, a hajduvármegyei Dévaványa artézi kútjairól pedig 1938. 
évi felvételi jelentésemben számolok be.





GEOLOGISCHE AUFNAHME IN DEM SÜDLICHEN TEIL 
DES TRANS-TISZA GEBIETES IM JAHRE 1937.

Von D r, E. R. S c h m i d t.

Der Direktor der kön. ung. Geologischen Anstalt beauftragte mich 
im Jahre 1937. mit der gasgeologischen, hydrologischen und gasproduk
tionstechnischen Untersuchung und Bearbeitung der im Lande befind
lichen erdgasführenden artesischen Brunnen. Die Aufnahme wurde auf 
2— 3 Jahren verteilt, in mehreren Raten geplant.

Während der ersten, auf 2 Monaten geplanten Zeit der Aufnahme 
habe ich zwischen den 13. September und 10. Oktober 1937. die gas
führenden artesischen Brunnen der mit den unten aufgeführten Gemein
den charakterisierten Gebieten vom Standpunkte . des Erdgases 
untersucht:

Szeged, Kiszombor, Makó, Apátfalva, Magyarcsanád, Nagylak, 
Nagylaki Kendergyár, Kövegy, Csanádpalota, Mezőhegyes, Pitvaros, 
Csanádalberti, Ambrázfalva, Nagymajláth, Reformátuskovácsháza, 
Mezőkovácsháza, Magyarbánhegyes, Nagy bánhegy es, Medgyesháza, 
Medgyesbodzás, Csanádapáca, Nagygerendás, Kunágota, Almáskamarás, 
Nagykamarás, Dombiratos, Kevermes, Lökösháza, Battonya, Dombegy
ház, Kisdombegyház, Magyardombegyház, Békéscsaba, Sarkad, Köte- 
gyán, Sarkadkere sztár, Szeghalom, Füzesgyarmat, Bucsatelep, Dévaványa, 
Biharnagybajom, Sárrétudvari, Szerep und Püspökladány.

Die schräg gedruckten Gemeinden und ihre Gebiete treten durch 
gasführenden Brunnen hervor. Von 14 artesischen Brunnen von zehn Ge
meinden habe ich auch Gasproben genommen, welche in dem chemi
schen Laboratórium der Anstalt van G. v. C s a j á g h y untersucht wur
den. Die Ergebnisse der Gasanalyse kann ich in der folgenden Tabelle 
zusammenfassen:

Mit Rücksicht darauf, dass ich nach der Beendigung der geplanten 
Aussenaufnahmen und nach der gänzlichen Bearbeitung der gesammelten 
Schichtproben, Gasproben, Rohrabschnitten usw. das1 ganze Material in

88
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Gemeinde

_ _ _ Tiefe 
Näherer Ort | .1 in m Gas Vol. °/o Zu^

Berner*
kung

des artes'schen Brunnens CO o . c h J n 2
sam-
men

1. Szeged Tisza Lajos*Ring 933 1-É 0-2 51-8 46-2 100-C

, Probe 
j mit Luft 
' gemischt

mit
1 Luft ge* 

mischt ?

2. Mezőhegyes Beim Fohlenstand 507 0-2

0-6

0-7 90-0 9-1 100-0

3. Mezőhegyes Marktplatz, vor 
der Direktion 471-26 0-5 93’8 5-1 100-0

4. Mezőhegyes Zuckerfabrik 409 T 6 o-i 89-7 8 6 100-0

5. Amhrózfalva Hauptplatz 425 T 6 4-0 67-4 27-0 100-0

6. Nagymajlát Hauptplatz 480 ? 0-3 17-4 10-9 71-4 100-0

7. Református* 
kovácsháza Hauptgasse 525-8 1-5 o -i 94-4 4-0 100-0

8. Nagygerendás Botyánszky
Mühfhof 439 2-1 o -i 93-7 4-1 100-0

9. Szeghalom Gemeindeweide 512 0-4 0-4 37-3 61-9 100-0

10. Füzesgyarmat Ferenc József*platz 356-5 0-2 3-3

0-5

24-6 71-9 100-0

66'7 32-3 100 0
11. Füzesgyarmat Ecke der Rákóczi* 

u. Arpád=Gassen 435 0-5

12. Füzesgyarmat 
Bucsatelep Rakoncás*puszta 382 0-4 12 5 29-5 57-6 100-0

13. Füzesgyarmat 
Bucsatelep Marktpiatz |448 51 0-6 0-6 79 7 19-1 100-0

14. Bihar* 
nagybajom

|
Szechenyi*Platz 244 ? 0-5 T I 78-9 19-5 100 0

1

einer Monographie der gasführenden Brunenn Ungarns zu beschreiben 
gedenke, verzichte ich hier auf die Bekanntmachung weiteren Einzel
heiten. Erwähne aber, dass ich in der unter dem Titel: „Erläuterungen 
zu den geologischen und bodenkundlichen Karten Ungarns“ in der Aus
gabe der Anstalt erscheinenden Auflageserie die auf den einzelnen Kar
tenblatten befindliche gasführenden artesischen Brunnen auch schon 
bis jetzt kurz beschrieben habe.
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Gemeinde
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sehen 
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+

Von
diesen

V
on

 d
ie
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ga
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B e m e r k u n g

G
as
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e

1 Szeged

- u
-08

'06
Cö
C/i

ü

289 288 ? *
2 * * *

*  90—953 m tief. 
**45 m tief.

*s* 134 aus Lignit bzw, 
953 m tief.

1

2 . Kiszombor

O

t -

o
H

-Ö

3

rt
tm

<

*kC8

C

C5

VI

ü

2 2 2 2 * * 178 ? — 369 m tief.

3.

4.

Makó 93

/

92* 1

* 95—358 m tief, bis 
VI. 1940, wurden noch 
16 neue Brunnen er" 
bohrt, grösste Tiefe 
412 m.

Apátfalva 45 1 * 44
*398 m tief, die 

übrigen sind 38—186 
m tief.

5.

6 .

7.

Magyarcsanád 9 9 2
* 117-25 und 350-6? 

m tief, Spur.

Nagylak und 
Kendergyár 5 5 ! *40—82 in tief.

Kövegy 6 2 * 4
*45—183 m tief, der 

tiefste war ursprüng
lich positiv.

8 .

9.

Csanádpalota 47 47*

*28—154 m tief. 
Zwei schon länger ein" 
gestellte Brunnen, von 
welchen der eine 533"35 
m, der andere 280 m 
tief war, lieferten auch 
Gas.

Mezőhegyes 136 3* 133 3* * 409—507 m tief. 3

1 0 .

1 1 .

Pitvaros 4 4* 1

* 53—366 m tief. Der 
tiefste war ursprünglich 
positiv und gasführend.

Csanádalberti 4 4 1 *
*430 m tief, war 

gasführend.

88*
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Gemeinde

Zahl
der artesH 

sehen 
Brunnen

Von
diesen

+

Von
diesen

e "2<y G

T 5  , ! 3

>

12.

13,

14,

15.

16.

17.

18.

19.

20

21.

22.

23.

24.

25.

26.

AmbrÓ2 falva

Nagymajlát

Református“
kovácsháza

Mező*
kovácsháza

Magyar»
bánhegyes

Nagybánhegyes

Medgyes“
egyháza

Pusztaottlaba

Medgyesbodzás

Csanádapáca

Kunágota

Almáskamarás

Nagykamarás

Dombiratos

Keve

ü

15

24

39

14

21

60

25

21

r

í*

15 '

3"

24

39*

13

20

57

25*

7*

21*

1 ?*

r

B e m e r k u n g

* 425 m tief, gas“ 
führend, wenig Wasser 1 
liefernd.

* 480 m tief, stark 
gasführend. Verdorbe“ 1 
ner Brunnen

*525-8 m tief. 1

*42— 113  m tief.

*320? m tief, war 
etwas gasführend : die 
übrigen sind 54—203 
m tief.

* 30—140 m tief.

* 319 m tief.

* 37—137 m tief.

* 3 1 9?  m tief, wäh“ 
rend der Bohrung hat 
sich anzündbares Gas 
gemeldet.

* 427—458 m tief.

* ungefähr 
64—558'86 m tief.

*76—190 m tief.

* ungefähr 75 —326 
m tief.

* 6 0 -70  m tief.

* 5 0 - 1 1 0  m tief.

G
as

pr
ob

e
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27. Eíek=Lökösháza
C

sa
ná

d,
 A

ra
d 

un
d 

To
ro

nt
ál

33* 2 0 ? 13 ? * 15  -  270 m tief.

28. Battonya 6 6 6 6 * * 3 1 —196 m tief. 
**346 m tief.

29. Dombegyháza 8 8 * * 4 0 -6 7  m tief.

30

31.

32.

Kisdomb"
egyháza

2 2 * *60—90 m tief.

Magyardomb"
egyháza

2 2 * * ungefähr 84 m tief.

Végegyháza 4 4 * *74?—116 '5  m tief.

33. Sarkad

OS

CQ

40' 9 31 2 « * im Innengebiet.
** von 314  bis 507 m

34. Kötegyán 15 5* 1 0 * unge fahr 
209—34F8 m tief.

35. Sarkadkeresztúr 3 1 * 2 ** 1 *
*507*65 m tief.

** MAV=Brunnen, im 
Jahre 1938, erbohrt.

36. Bíharnagyhajom 16 1 1 5 6 * * von 150 bis 257 m 1

37. Sárrétudvari 1 1 9 * 2 9* * 17 0 - 2 10  m tief.

38. Szerep 1 2 1 2 1 2 - •  168—362 m tief.

39. Dévaványa

5ze O&c a
á l* (Si 
N 

'TO

19 14 5 4*
* 330 —340 m tief und 

724-58 m tief, schwa" 
ebes Aufbrausen.

Auf dem Gebiet der obigen 39 Gemeinden sind also insgesamt 
1146 artesische Brunnen, von welchen 497 positiv und 649 negativ sind. 
Das Wasser von 52 artesischen Brunnen ist gasführend.

Die im Komitat Békés, auf dem Gebiet der Gemeinden Gerendás, 
Békéscsaba, Szeghalom, Füzesgyarmat und Bucsatelep liegenden artesi
schen Brunnen werden in meinem Aufnahmebericht vom Jahre 1936., 
die artesischen Brunnen von Dévaványa (Komitat Hajdú) aber in mei
nem Aufnahmebericht vom Jahre 1938. beschrieben.





ÖSSZESÍTETT JELENTÉS AZ 1938. ÉVI HiDRO- ÉS GÁZ- 
GEOLÓGIAI FELVÉTELEIMRŐL

írta: S c h m i d t  E l i g i u s  R ó b e r t  d r.

Az 1938. felvételi idénye alatt folytattam azokat a hidrológiai és 
gázgeológiai felvételeimet, amelyeket a földmívelésügyi, illetve iparügyi 
tárcák terhére az alföldi artézi kutak tanulmányozásával kapcsolatban 
még 1936-ban kezdettem meg.

Három hónapra tervezett felvételi időmnek csak mintegy kétharmad 
részét tölthettem területemen. Ez idő alatt a, Tiszántúl alább felsorolt 
38 község közigazgatási területét jártam be, miközben az ott létesített 
artézi kutakat térképeztem és fontosabb gázgeológiai, ; valamint hidro
geológiai adatait állapítottam meg.

Felvételem az előző éveknél is meglepőbb eredménnyel járt, ameny- 
nyiben a kérdéses 38 község területén nem kevesebb, mint 3851 artézi kút 
jelenlétét állapíthattam meg, amelyből 1043 a pozitív, túlfolyó és 2808 
a negatív artézi kutak száma. Mintegy 208 kút vize pedig többé-kevésbbé 
földigázos.

Ezek a számok mindennél jobban bizonyítják, azt a korábbi ta
pasztalataim alapján már ismételten hangoztatott megállapításomat, hogy 
az Alföld vízellátása minden tekintetben behatóbb tanulmányozásra,1 
revízióra és átszervezésre szorul, ha a fenyegető teljes csődöt elkerülni 
akarjuk. A vízpazarlás úgy a pozitív, mint a negatív kutaknál minden 
képzeletet felülmúl. A.z egyes vízszintek igénybevételi módja, ä kutak 
megépítése és kivitelezése, valamint ellenőrzése is igen sok kívánni valót 
hagy hátra. A gázos kutak tökéletlen és észszerűtlen használata is jelen
tős nemzetgazdasági veszteséget jelent.

A  megvizsgált területen az egyes kártípusok elosztását egyébként a. 
következő táblázatban mutatom be:
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M
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Összes
artézi
kutak
száma

Ebből
+

Ebből
Gázos Megjegyzés

G
áz

m
in

ta

1 Bakonszeg

Cí

CQ

1 1 1

334 m mély, 273 m= 
nél kevés felszökő víz 
volt.

1

2 Báránd 8 4 4 4-"
* 172 m-nél mé

lyebbek.
—

3
Berettyószent- 

m árion 2 2
293 m-nél mélyebb 

bek, csak gyöngyözés.

4. Berettyóújfalu 16 í r 5
*254 -38 0  m mé

lyek, csak gyöngyözés.

5. Bihartorda 3 3 2 *
* 266 m-nél mé

lyebbek.

6 .

7.

Dancsháza i 1 * * 148 m mély.

Derecske ii 1 1 *
* 159 m-nél mé

lyebbek.

8 . Fúrta 3 3*
* 291 m-nél mé

lyebbek.

9. Nagyrábé 1 1 9* 2 9*
*2 17 —319 m mé

lyek. 3

1 0 . Sáp 3 3* * 208 m-nél mé
lyebbek.

1 1 .

1 2 .

Tépe 3 3* * 165 m-nél mé
lyebbek.

Zsáka 5 5* * 298 m-nél mé
lyebbek.

13. Derekegyháza

-o
«10co
V )

ü

28 28*
* 82—470 m mé

lyek.
**332 m, nyom.
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|l

14

15.

Fábiánsebes*
tyén

"O
'OS

u

te
a
o
w

ü

18 18 8 « * 300 m=nél mé
lyebbek.

i

Hódmező
vásárhely

774 536 238 1 1 * * 76—272 m-ből.

16.

17.

Magyartés 1 1 1 *
* 300 m-nél mé® 

lyebb. i

Mindszent 55 30 5*
f

*134  m-nél seké® 
lyebbek.

18. Nagymágócs 25 25 9* * 300 m körüli mély® 
ségűek.

19

2 0 .

Szegvár 36 36* *158 —320 m mé
lyek.

Szentes 1 2 2 104 18 13?* * 190, iíl. 270-382 
m mélyek.

i

2 1 . Balmazújváros

3

OS

X

53 3* 50 4 * 168 m-nél mé
lyebbek.

2

2 2

23.

24.

Debrecen 1934 . 15 1919 15?* * 13 4 - 17 3 7  m mé
lyek.

1

Hajdú böször~ 
meny

62 62 8* * 193 m-nél mé= 
lyebbek.

1

Hajdudorog 24 24* *35—115  m mé
lyek.

225. Hajdúnánás 51 3* 48 2 * 180 m®nél mé= 
lyebbek.

26.
Hajdú®

szoboszló 60 46 14 26*
*4 6 -20 32  m mé

lyek. 2

27. Hajduszovát 17 17* *57—143 m mé
lyek.
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28.

29.

30.

31.

Kaba
H

 a
 j

 d
 u

46 30 16 7* *20 0 -536  m mé
lyek.

2

Kískaba 4 2 2 2 * * 156 m-néf mé
lyebbek.

Nád udvar 214 3 2 1 1 3* * 1837—225? m mé
lyek.

2

Püspökladány 73 37 36 29* * 2 0 0  m-nél mé
lyebbek.

2

32. Tetétlen 1 0 9 1 5* * 180 m-né( mé
lyebbek.

33. Karcag
O
ONOOliC

£u
bOcc

24N
'CS

6 8 3 65 23* *58?— 1220 m mé
lyek

34.

35.

36.

Kunszenti
márton

25 25* 25? * 175—296 m mé
lyek.

3

Mezőtúr 42 1 0 * 32 *250-545-8  m mé
lyek.

Túrkeve 35 6 * 29 *236-5—364 m mé
lyek.

37. Büdszent- 
mihály '  -

Sz
ab

ol
cs

2 2 2 2 * *48—119  m mé
lyek.

— ;

38. Tíszabüd 5 5* *37 — 84 m mé
lyek.

A 14 községből begyűjtött 24 db. gázminta származási helyét és 
összetételét — C s a j á g h í  G á b o r  elemzési eredményei alapján — 
pedig a következőkben közlöm, azzal a megjegyzéssel, hogy sok kút 
vizéhez, illetve gázához éppen a tökéletlen kút-kivitelezés miatt levegő 
kavarodik hozzá. Ezek közül hat kút gázát háztartási célokra, egyét; 
pedig ezenfelül ipari célokra is felhasználják.
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Község

Az artézi kút Gáz térf. %«ban

Megjegyzés
közelebbi helye

mély
sége

m-ben
c o s o 2 c h 4 n 2

összes
sen

Bakonszeg
Községháza

mellett 334'0 0-5 o-i 82-7 16-7 1 0 0 - 0

Nagyrábé 

esi- •.

Templom mellett 319'3 0-7 o-o 89-0 10-3 10 0 - 0

Levegő jut hozzáCsatalapos 310-6 0 -6 13-6 27-1 58-7 1 0 0  0

Pernyés-puszta 3 17 0 8 -8 0 0 11-5 79-7 íoo-o

Fábián«
Sebestyén

M. kir. állami 
facsemetekert 323 0 -ö 0 -2 59-3 399 1 0 0 -0

Magyart és 55. sz. tanya 3310? 0-6 o-i 6 L 8 37-5 10 0 -0
Világításra

használják

Szentes
Vecséri Lajos. 

Külsőecser 
3. sz.

334? o-o o-o 65 1 34-9 10 0 -0

Világításra, 
főzésre, stb. 
használják

Balmazújváros
Nyári járás 170-0 0 -8 13-6 27-6 58-0 íoo-o

Levegőjut hozzá
Darulegelő 168-0 1 -6 o-o 86-9 11-5 10 0 -0

Debrecen
Hegedűs F. tn., 

Köselyszeg 
1 1 . sz.

207-0 0-8 o-i 91-8 7-3 íoo-o Világításra
használják

Hajdúböször
mény

Uzsoki-tér és 
Nánásí-út 
sarok

320-0 0-4 0-5 93-4

11 'P 
■ 

X
^ 99-9

Ganz rt. elem
zése 1931-ből

Hajdúnánás
„ Morgó kút" 247-0 1 -8 o-i 69-8 28:3 10 0 -0

Levegőjűt hozzá
Villanytelep 7T01 o-o 19-5 0-4 80-1 1 0 0 - 0

Hajdúszoboszló

Sarló« és Ek=u. 
sarok 117-0 1 - 0 3-2 6 6 '6 29-2 íoo-o

Fürdőteíep 
(vili. műnél)

2 1 0 - 0 0-9 0-7 87-7 10-7 1 0 0 - 0

Háztartási
célokra
használják

Kaba
Közbirt. nagy

legelő
219-0 0-8 0 -2 78-6 20-4 1 0 0 - 0



1406 SCHMIDT

Község

Az artézi kút Gáz térf. °/o“ban

Megjegyzés
közelebbi helye

mély“
sége

ni“ben
c o 2 o„ |c h 4 N s össze^

sen

Kaba Fürdő 536’0 1-3 2 -8 79-6 16-3 íoo-o
Világításra és 

erőgép-hajtás
ra használják

Nádudvar

Virág»utca 2 2 2 - 0 0-3 15-6 2 1 - 8 62-3 10 0 - 0 Levegő juthozzá

Fürdő 225-0? 0-5 0-3 94-4 4-8 1 0 0 0

Világításra,
főzésre
használják

Püspökladány

Kisszőke sziget 
tanya 230-0 0 -2 o-o 89-1 10-7 1 0 0 - 0

Erdészeti szik“ 
kísérleti telep 255-8 0-4 o-o 90-4 9 2 1 0 0 - 0

Kunszent=
marton

Piactér 203-0 1-4 o-o 63'9 34'7 1 0 0 -0
Fürdőben főz“ 

nek vele

Máv.“á!lomás 224-0 0-4 o-i 65-4 84'1 1 0 0 -0

Mátray-féle
téglagyár 270-0 1 - 0 1 2 - 6 22 '5 63-9 1 0 0 -0

Levegő jut 
hozzá

Felvételem részleteredményeit a m. kir. Földtani Intézet kiadásá
ban folytatólagosan megjelenő térképmagyarázókban és a tervezett 
monográfiákban szándékozom közreadni. Egy részük már meg is jelent 
a vonatkozó térképmagyarázókban, ahol a gáz és hidrológiai adatokon 
kívül, a harántolt rétegsor föld- és őslénytani leírását, valamint a kutak 
hidrotehnikai bírálatát is adom.



V

SUMMIERTER BERICHT ÜBER MEINE HYDRO- UND GAS
GEOLOGISCHEN AUFNAHMEN IM JAHRE 1938.

Von D r. E. R. S c h m i d t .

'Während der Aufnahmesaison des Jahres 1938- setzte ich diese 
hydrogeologischen und gasgeologischen Aufnahmen fort, welche ich auf 
Kosten der Ackerbau-, bzw. Gewerbeministerien mit dem Studieren der 
artesischen Brunnen der Tiefebene verbunden schon im Jahre 1936. 
begann.

Ich konnte nur den zweidrittel Teil meiner auf drei Monaten ge
planten Aufnahmezeit auf meinem Gebiet verbringen. Während dieser 
Zeit besuchte ich das Verwaltungsgebiet der unten aufgezählten 38 
Gemeinden des Trans-Tisza-Gebietes, die dort befindlichen artesischen 
Brunnen kartierend und deren bedeutenderen gasgeologischen und hydro
logischen Daten feststellend.

Meine Aufnahme ergab noch überraschendere Resultate wie die der 
vorigen Jahre, insofern ich auf dem Gebiete der fraglichen 38 Gemein
den das Vorhandensein nicht weniger, als 3851 artesischer Brunnen 
feststellen konnte, von welchen 1043 die Zahl der positiven, (ausflies- 
senden) und 2808 der negativen artesischen Brunnen ist. Das Wasser 
ungefähr von 208 Brunnen ist mehr oder weniger erdgasführend.

Diese Zahlen beweisen besser, als alles andere meine auf Grund 
früherer Erfahrungen schon oft betonten Festsetzung, dass die Wasser
versorgung der Tiefebene in jeder Hinsicht eingehendere Untersuchung, 
Revision und Reorganisation braucht, wenn wir den drohenden, völligen 
Konkurs vermeiden wollen. Die Wasserverschwendung geht so bei den 
positiven, wie bei den negativen Brunnen über jeden Begriff. Die Art der 
Inanspruchnahme der einzelnen wasserführenden Schichten, der Aufbau 
und die Ausführung der Brunnen, bzw. ihre Beaufsichtigung lässt auch 
sehr viel zu wünschen übrig. Der unvollkommene und irrationelle Ge-
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1.

2. 

3.

Bakonszeg

(-■
OS

-C

CQ

1 1 1
334 m tief, in 273 

m w ar etwas auf* 
steigendes W asser.

1

Báránd 8 4 4 4* * Tiefer als 172 nt.

Berettyószent*
márton

2 2 Tiefer als 293 m. 
nur perlend.

4.

5.

6 .

Berettyóújfalu lő 11* 5
*254— 380 m tief 

nur perlend.

Bihartorda 3 3 2* * Tiefer als 266 m.

Dancsháza 1 1* * 148 m tief.

7.

8

9.

1 0 .

Derecske 11 11* * Tiefer als 159 m.

Fúrta 3 3* * Tiefer als 291 m.

N agyrábé 11 9* 2 9* * 2 1 7 -3 1 9  m tief. 3

Sáp 3 3* * Tiefer als 208 m.

11.

12.

Tépe 3 3* * Tiefer als 165 m.

Z sáka 5 5* * Tiefer als 298 m.

13. Derekegyháza

-c

tuD

O
ÖJ

o

28 28* * 8 2 -4 7 0  m tief. 
** 332 m,- Spur,

14.
Fábiánsebes*

tyén 18 18 8* * Tiefer als 300 m. 1

15. Hódmező*
vásárhely

774 536 238 11* * Von 7 6 - 2 7 2  m 
Tiefe.

16. M agyart és 1 1 1* * Tiefer als 300 m. 1

17. Mindszent 35 30 5 ;t * Seichter als 134 m.

18. N agym ágócs 25 25 9* * Um 300 m Tiefe.
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Z ahl
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Brunnen

Von
diesen

+

Von
diesen

■--
--

--
--

--
--

--
G

as
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hr
en

d

B e m e r k u n g

<V-OQl~
a
C/J03

O

19 Szegvár 'OS
Ut
occOw

o

36 36” * 1 5 8 -3 2 0  m tief.

: 20 Szentes 122 104 18 13?*
* 190 bz w .  270— 

382 m tief. 1

■ 21 Balmazújváros

OS
X

53 3* 50 4* * Tiefer als 168 m. 2

22. 

j 23. 

; 24-

Debrecen 1934 15 1919 15?* * 1 3 4 -1 7 3 7  m tief. 1

Hajdubőször^
meny 62 62 8* ‘ Tiefer als 193 m. 1

Hajdudorog 24 24*

2

* 3 5 -1 1 5  m tief.

■' 25. Hajdúnánás 51 3* 48 "Tiefer als 180 m. 2

! 26.
I

Hajdú»
szoboszló 60 46 14 26* *46—2032 m tief. 2

27. H ajduszovát 17 17* * 57— 143 m tief.

; 28. 

; 29.

30.

31.

Kaba 46 30 16 7* *200—536 m tief. 2

Kisbaba 4 2 2 2* ‘ Tiefer als 156 m.

N ádudvar 214 3 211 3* * 183?—225? m tief. 2

Püspökladány 73 37 36 29* * Tiefer als 200 m. 2

32. Tetétlen 10 9 1 5* "T iefer als 180 m.

33.

34.

K arcag o
o
Ncotic
3

u

QOre
£u
M

're

68 3 65 23* *58?—1220 m tief.

3
Kunszerit»

márton 25 25* 25? * 175—296 m tief.

35. M ezőtúr 42 10* 32 * 250 —545-8 m tief.
—

36. Turkeve 35 6* 29 * 236'5 —364 m tief.

37.

38.

Büdszent- 
mihál y

cn
U
O

22 22* *48—119 nt tief.

Tiszabüd
OS
N00 5 5* * 37—S4 m tief.
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brauch der gasführenden Brunnen bedeutet auch einen grossen volks
wirtschaftlichen Verlust.

Übrigens mache ich die Verteilung der einzelnen Brunnentypen auf 
dem untersuchten Gebiete in der Tabelle bekannt.

Stammort und Zusammensetzung — latit der Analyse von G. v. 
G s a j á g h y  — der von 14 Gemeinden eingesammelten 24 Gasproben 
teile ich im Folgendem, mit der Bemerkung mit, dass zu dem Wasser, 
bzw. Gas sehr vieler Brunnen eben wegen der unvollkommenen Aus
führung der Brunnen, Luft gemischt ist. Von diesen wird das Gas von 
sechs Brunnen für haushaltliche, das Gas eines Brunnens noch ausserdem 
für industrielle Zwecke benutzt.

Gemeinde
Genauere Stelle Tiefe 

in m
|

G as Vol. °/0

Bemerkung
c o 2

I

j Oo íC H 4 No
Zu=
sam^
méndes artesischen Brunnens

Bakonszeg Neben dem 
Gemeindehaus

334-0 0-5 o-i '82-7 16-7 100-0

N agyrábé

Neben der 
Kirche 319-3 0-7 o-o 89-0 10-3 100-0

Csatalapos 310-6 0-6 13-6 27-1 58-7 100-0
M it Luft 

gemischt

Pernyés=puszta 317-0 8-8 o-o 11-5 79-7 100-0

Fábiánsebestyén
Kön. ung. Staat» 

licher Setz“ 
lingsgarte

323 06 0-2 59-3 39-9 1000

M agyartés Gehöft N o 55. 331-0? 0-6 o-i 61-8 37-5 100-0
W ird zur 

Beleuchtung 
verwendet

Szentes
Vecséri Lajos, 

Kütsőecser 
N o 3.

334? o-o 00 65-1 34-9 100-0

W ird zur 
Beleuchtung, 
Kochen usw. 
verwendet

Balm azújváros
N yári járás 170-0 0-8 13-6 27-6 58-0 100-0

M it Luft 
gemischt

Darulegelő 168-0 1-6 o-o 86-9 11-5 íoo-o

1
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Genauere Stelle Tiefe Gas Vol. o/o

Gemeinde in m

CO,, o. c h 4 N.
Zu= Bemerkung

des artesischen Brunnens
sam=
men

Debrecen

Hegedűs F. 
Gehöft 
Köselyszeg 
No 11 .

207*0
r '

0-8 o-i 91-8 7-3 10 0 - 0

Wird zur 
Beleuchtung 
verwendet

Hajduböször^ 
mén y

Ecke Uzsoki- 
Platz und 
Nánási-Str.

320-0 0'4 0-5 93-4
H .=
5-6 990

Analyse der 
Ganz A .-G . 
von 1931.

Hajdúnánás

„Morgó '-Brun^ 
nen 247-0 1 -8 0 1 09-8 28-3 100-0

Elektrizitäts
werk 77 0 0 0 19-5 0-4 80-1 10 0 - 0

Mit Luft 
gemischt

Ecke der Sarló
und Ek-Gas-

.
117-0 1  0 3-2 66-6 29-2 10 0 - 0

Hajdúszoboszló
se

Bad (beim Elek
trizitätswerk)

2 1 0 - 0 0-9 0-7 87-7 10 7 100-0
Wird zu haus- 

haltlichen 
Zwecken ver
wendet

Gemeindeweide 219-0 0 -8 0 -2 78-6 20-4 1 0 0  0

Kaba
Bad 536-0 1-3 2-8 79-6 16-3 10 0 - 0

Wird z. Beleuch
tung u. Kraft
maschinen
treiben ver
wendet

Virag=Gasse 2 2 2 - 0 0 3 15-6 2 1 - 8 62-3 1 0 0 - 0
Mit Luft

gemischt

Nád udvar

Bad 225-0? 0-5 0-3 94-4 48 1 0 0 - 0
Wird z. Beleuch

tung, Kochen 
verwendet

Püspökladány

Kisszöke-sziget
Gehöft 230-0 0 -2 o-o 891 10 7 1 0 0 0

Forstliche Szik- 
Versuchsstation 255-8 0-4 o-o 90-4 9-2 1 0 0 - 0

89
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Gemeinde
Genauere Steile

1 in m
Gas Vol. °„

Bemmerkung
c o ,  o 3

1

c h 4! n ,
1

Zu=
sam=
mendes artesischen Brunnens

Kunszentmárton

Marktplatz 203-0

oÖ

63-9 34-7 1 0 0 - 0
Man kocht im 

Bad damit

Máv.'Station 224-0 0-4 0-1 65-4 34-1 1 0 0 - 0

Mátray'sche 
Ziegel fabrik 270-0 1 - 0  1 2 - 6 22-5 ,63-9 1 0 0 0

Mif Luft 
gemischt

i- i f

Die Detailergebnisse meiner Aufnahme beabsichtige ich in den in 
der Ausgabe der kön. ung. Geologischen Anstalt fortsetzungsweise er
scheinenden Kartenerläuterungen und in den geplanten Monographien 
zu veröffentlichen. Ein Teil dieser wurde schon in den bezüglichen 
Kartenerläuterungen publiziert, wo ich ausser den Gas- und hydrolo
gischen Daten auch die geologischen und palaeontologischen Beschreibung 
der durchquerten Schichtenreihen und die hydrotechnische Kritik der 
Brunnen gebe. -



BALATONALMÁDI KÖRNYÉKÉNEK HIDROGEOLÓGIAI
VISZONYAI.

írta: S c h r é t e r  Z o l t á n  dr.

, (Egy térképmelléklettel.)

Balatonalmádi környékének, valamint általában a Balaton-felvidék 
földtani és hidrológiai viszonyait elsőízben B ö c k h  J á n o s  ismertette 
részletesebben. (A m. kir. Földtani Intézet Évkönyve II. kötet 2. füzet. 
i 872.) Később id . L ó c z y  L a j o s  alapvető monográfiája (A Balaton 
Tudományos Tanulmányozásának Eredményei I. Geológia és Morfológia. 
1913.) foglalkozott behatóan ugyanennek a területnek úgy a földtani, 
mint a hidrológiai viszonyaival.

Balatonalmádi környéke hidrogeológiai viszonyainak tanulmányo
zásánál a fenti szerzők művei szolgálnak alapul.*

A) FÖLDTANI VISZONYOK.

Balatonalmádi környékén a következő földtani képződmények for
dulnak elő:

I. PERM I VÖRÖS HOMOKKŐ ÉS KONGLOM ERÁTUM .

A perm képződményei vastagpados, néha vékonyabbpados vörös 
kvarchomokkő és konglomerátum, amelyet számos kőbányában fejtenek. 
A keményebb homokkövekhez néha vörös agyagos lágy homokkő is csat
lakozik. A  permi homokkő építi fel az öreghegyet és a tőle DNy-ra lévő 
kisebb hegyet (amelyet a térkép szintén öreghegynek nevez), a Felső-

;i' 1 9 3 6  áprilisában végzett vizsgálataim befejezése utált, 1 9 3 6  december hó
napban került ki a sajtó alól T e l e k i  G é z a  g r ó f  d r.-nak „Adatok Liter kör
nyékének sztrafigráfiájához és tektonikájához“  (a ni. kir. Földtani Intézet Évkönyve 
X X X II. k., 1 . füzet) című munkája, amely a szóbanforgó területre vonatkozólag főleg 
hegyszerkezeti szempontból hoz érdekes és új adatokat.

89s



1414 SCHRÉTER

hegyet; továbbá egy sor kisebb permi homokkő hegyrög bukkan ki a 
Remete-forrás tájától Vörösberény községig, nagyjából a Kisberényi-út 
környékén.

II. ALSÓ TRIÁ SZ.

Az alsó triász úgynevezett wer feni rétegeket két alemeletre osztjuk, 
úgymint: a seisi és campili alemeletre. A két alemeletnek ezen a vidéken 
löbb elkülöníthető rétegcsoportja van, nevezetesen:

1. A seisi alemelet alsó részébe sziirkésfehér dolomit és dolomitos 
homokkő tartozik. Rétegei itt úgy látszik, nem nagy vastagságúak. 
A külszínen kibukkannak Vörösberénytől DN Y-ra néhány foltban, a 
Mihalec-út mentén s a Vödör-völgy baloldalán. A külszín alatt minden
esetre nagyobb elterjedésű, de a lösz és barnás agyag feltalaj teljesen el
fedi. így  a Kisberényi-út permi homokköveitől ÉNy-ra, a Remete-forrás 
környékén, a Remete-völgy baloldalán és ennek folytatásába eső Vödör
völgy baloldalán, sőt jobboldalán is a lösztakaró alatt nyilván jelen van.

2. A seisi alemelet felső részébe főleg szürke és sárgás agyagmárgák 
tartoznak, amelyek általában vízrekesztőknek tekintendők. Rétegei fel
tárva láthatók Vörösberény északi részében s a községtől DNY.-ra 
lévő dülőutak mentén, továbbá a Vödör-völgy jobboldalán. Vörösberény
től kissé DNy-ra, a 175 m. magassági ponttól kissé É-ra egy kútásás- 
ban szürke agyagmárgát tártak fel, amelyből a Pseudomonotis claraí 
M ü n st ., Ps. aurita H  a u., Anodontopbora fassaensis W i  s s m., A. 
canalensis C a t. és Myophoria cfr. praeorbicularis h i t t  n. kövületfajo
kat gyűjtöttem. A térszín alatt, a lösszel elfedve, ez a rétegcsoport is 
nagyobb elterjedésű.

3. A campili alemelet alsó és középső része márga és mészkő ismé
telt váltakozásából áll. Ez a rétegcsoport az előző rétegcsoporttal össze
olvad s attól nem választható el élesen; a külszíni feltárásai általában 
gyengék s nagyobbrészt lösszel és barna agyag feltalajjal fedvék. Kissé 
jobb feltárásai vannak a Malomvölgy kétoldalún, míg a Vörös-hegy tá
ján s a Vödör-völgy két oldalán inkább csak a szőlőtalajok forgatása
kor kerültek elő az idetartozó lemezes mészkő és márga darabjai. A vö- 
rösberényi felső malom mellett ÉK-re Modiola s p. és Natiria costata 
M ü n s t. kövületfajokat találtam az ebbe a rétegcsoportba tartozó bar
nássárga mészkőlemezeken; ezek a fajok a középső campili alemeletre 
mutatnak.

4. A felső campili sejtes dolomit . fehér, vagy szürkésfehér repedezett 
kőzet, amely víz gyűjtésére és raktározására igen alkalmas. Előfordul
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Vörösberénytől DNy-ra, a Kőhegy—Várhegy vonulatának DK-i olda
lán, ahonnét áthúzódik a Malomvölgy baloldalára is.

5. Felső campili szürke lemezes mészkő. A  felső campili mészkő vé- 
konyréteges-lemezes szürke mészkő s ez építi fel főképen a meredeken 
kiemelkedő erdős hegyoldalakat. Előfordul a Kőhegy—Várhegy vonula
tában s ebből áll a Malomvölgy baloldalán a Sátorhegy is. Az előző
leg tárgyalt sejtes dolomittal együtt a legjobb vízvezető, víztartó réteg
csoport.

III. ALSÓ PLIOCÉN. PA N N Ó N IÁ I EMELET.

Balatonalmádi környékén a pannóniai (pontusi) emelet rétegei rá
nyúlnak (transzgredálnak) a permi és alsó triász képződményekre. A 
régibb képződmények fölött ÉNy-on még csak vékony rétegösszletet 
alkotnak, DK és K  felé azonban levetődve, a rétegcsoport vastagsága 
tetemesen növekszik.

Legalul helyenkint kavics és konglomerátum található, amely ho
mokrétegekkel váltakozik. Ilyen rétegeket találunk Vörösberénytől 
északra az országút mellett és ilyen kőzetek kerültek ki itt-ott az Óvári 
telep kútjaiból is.

Lölötte, Balatonalmádi környékén, főleg sárga és szürke homok és 
részben kissé agyagos homok következik. Ezek közé helyenkint — a 
fúrások tanúsága szerint — alárendelten szürke és sárga agyagrétegek is 
telepszenek.

A pannóniai homokrétegeket legjobban feltárva találjuk a Rákosi 
Jenő-út és a Kiss Ernő-út között lévő! két homokfejtésben, ahol réte
geit vízszintes településben láthatjuk; továbbá e homokfejtésektől ÉNy-ra 
a vasúti vonal mentén, kisebb foltokban az Ady Endre-út, Kölcsey 
Eerenc-út és Erzsébet királyné-út stb. környékén.

A pannóniai emelet rétegcsoportját általában erősen elfedi a lösz és 
a felső barna agyag feltalaj, sőt néhol a futóhomok is, úgyhogy az öreg
hegy permi homokkővonulatától DK-re a Balatonpartig, a Remetevölgy
től É-ra, kb. a Mihalec-útig s az Erzsébet királyné-úttól a Séd környé
kéig legfeljebb néhány méter feltalaj és lösz alatt mindenütt a pannóniai 
rétegek fekszenek.

A pannóniai rétegcsoport főleg homokrétegekből áll a szóbanforgó 
területen; a homokrétegek vizet tartalmaznak s így a fürdő és üdülő
telep nagyszámú kútjai, továbbá a fúrások is ezekből a rétegekből nye
rik vizüket.
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IV. PLEISZTOCÉN.

A pleisztocént elsősorban a lösz képviseli. A lösz sárga, meszes, 
homokos agyag, amely vékonyabb-vastagabb takaró alakjában fedi az 
előzőleg leírt képződményeket. Az Óvári telepet átszelő mély árok jól 
feltárja a löszt, kb. 2—6 m. vastagságban. Az új utak bemetszései is 
helyenként jól feltárják a löszt, így pl. a felsőőrsi út bemetszése. A  fel
színen azonban már többnyire barna erdei feltalajjá átalakult féleségben 
találjuk meg.

A pannóniai homok fölött néhol, mint az üdülőtelep keleti részén, 
a futóhomokká átdolgozott homokot látjuk. A permi vörös homokkő 
fölött vörös homokos agyagmálladékot találunk, amelyet e tájon „vörös- 
mocsárinak neveznek. Ezek a képződmények rendszerint nem tartalmaz
nak vizet.

V. HOLOCÉN.

A holocénbe a patakok völgyeiben található hordalékok, áradmá- 
nyok, kavicsos, homokos vagy iszapos üledékek, továbbá a balatonparti 
iszapos, mocsaras, televényes ártéri lerakódás tartoznak.

B) A HEGYSZERKEZET (TEKTONIKA).

A Bakony, illetve a balatoni felvidék paleozói és mezozói kőze
tei, mint i d. L ó c z y L. kimutatta, ÉK —DNy-i irányban redőzöttek. 
Egyes képződmények látszólagos nagy vastagságát szerinte csak úgy 
érthetjük meg, ha feltételezzük, hogy az egyes tagok, kisebb-nagyobb 
rögei pikkelyesen fel-fel tolódtak és pedig ÉNy-ról D K felé.

Balatonalmádi környékén részben a.seisi, de főképpen a campili ré
tegcsoportnál tételezhetjük fel, hogy azok, mint főleg lágyabb márgá- 
ból és alárendelten keményebb mészkőből álló képződmények, többszö
rös redőbe gyűrődtek, illetve egyes részletei DK-felé pikkelyesen fel
fel tolódtak.

A perm-mezozói összes rétegcsoportok képződményei az általános 
szerkezetnek megfelelőleg, tehát uralkodólag ÉNy-felé dőlnek 22—45° 
szög alatt. Kivétel az öreghegy permi homokkőből és konglomerátum' 
ból felépült hegytömege, amelynek rétegei uralkodólag NyDN y-ra 
2200— 2550 felé, 32—450 szög alatt dőlnek. A dőlésbeli eltérés határ
vonala a Remetevölgy.

Fontos szerepet játszanak területünkön a haránttörések. A  haránt
törések iránya ÉN y— DK-i s az ezek mentén történt elmozdulások
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többnyire vízszintes irányúak. A vízszintes eltolódások főleg a Kis- 
berényi-út mentén húzódó permi vörös homokkőképződményeken mu
tathatók ki, amelyeknek egy-egy röge hol északnyugatabbra, hol dél
keletebbre ugrik egy-egy kisebb eltolódási vonal mentén. (L. a térképet.)

Nagyobb vízszintes eltolódási vonalnak felel meg a vörösberényi 
Séd patak völgye, az ú. n. Malomvölgy, amelynek baloldalán lévő föld
tani képződmények a jobboldalhoz képest ÉN y felé mozdultak. A tulaj
donképpeni nagyobb eltolódás azonban az előbbitől kissé északkeletre 
következő kis völgyben van, amelyek mentén az egész alsó triász réteg
sor a fedőjében lévő megyehegyi dolomittal együtt kb. 500 m.-rel ÉN y 
felé tolódott. Ez az ÉN y felé mozdult hegyrög a Megyehegy tömege.

A Remetevölgy K —N y-i irányú vetődésnek felel meg. Ennek men
tén az öreghegy permi homokkövei s az alsó triász képződményei 
észak felé lejjebb sülyedtek, levetődtek. E vonal mentén valószínűleg 
vízszintes irányú elmozdulás is történt.

A  vetődéseknek, illetve vízszintes eltolódási vonalaiénak hidrogeoló
giai fontossága főleg abban van, hogy ezek mentén a kőzetek többé- 
kevésbbé összezúzódták, repedeztek s morzsolódtak. Tehát az egyes jé 
víztartó rétegcsoportok vize ezek mentén könnyű felszállási utat talál. 
Ezeknek a vonulatoknak mentén bővizű forrásokat találunk és esetleg 
fúrások segélyével ezek mentén vizet könnyen fakaszthatunk.

C) A HIDROLÓGIAI VISZONYOK.

Az előző fejezetben ismertettem Balatonalmádi környékének föld 
tani képződményeit és hegyszerkezetének vázlatát. A következőkbei 
szólani fogok arról, hogy az egyes földtani szintájak miként viselked
nek a víz szempontjából. Mely földtani szintájak azok, amelyek egé
szükben vizet vezetők, vagy egyes rétegei vizet tartalmaznak s melyei-: 
azok, amelyek vizet nem, vagy alig tartalmaznak, illetve vízrekesztők 
Továbbá szólok arról, hogy a hegyszerkezetnek milyen befolyása var 
egyes rétegösszletek vizének a külszínre juttatásában.

A permi vörös homokkő és konglomerátum agyagos vasas kötőszerű 
kőzet és így a vizet nem, vagy alig bocsátja át. Az egész Balaton men
tén rossz vízvezető kőzetnek ismerjük. A homokkő és konglomerátum 
azonban helyenként meglehetősen hasadozott, repdezett kőzet és számos 
vetődés is átjárja. A  hasadozottságuk révén a csapadékvizet mégis kis
mértékben elnyelik és így kisebb mértékben a víz felhalmozódhatik ben- 
nök. A  vörös homokkőbe mélyült kutak többnyire csekélyvizűek és víz
szintjük erősen ingadozik. Tavasszal rendszerint van bennük víz, egye
sekben elég bőven, száraz nyarakon többnyire teljesen kiszáradnak.
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Az öreghegy környéke teljes egészében permi homokkőből áll, csak 
helyenként fedi a homokkövet néhány dm, legfeljebb i — 2 m vastag 
vörös agyag, vagy néhány méteres lösz. A  terület határozottan vízsze
gény. A  homokkőbe mélyített kutak csak kevés vizet szolgáltatnak s 
nyáron teljesen kiapadnak.

A  hegytetőn, Mátyás király-út mellett két kutat mélyítettek. Ezek 
adatai a következők:1

A Mátyás király-út mellett lévő délibb kút (i. sz. kút) kb. 245 m. 
t. sz. f. magasságban, a permi homokkőbe mélyült. Teljes mélységét 
22.80 ni-nek s vízoszlopát 1936 márc. 30-án 14.47 rn-nek mértem.

Az előbbitől kissé északra lévő kút (2. sz.) ugyancsak 245 m. t. 
sz. f. magasságban, szintén a vörös homokkőbe mélyült. Teljes mély
ségét 10.14  m-nek s a vízoszlopát 1936 márc. 30-án 6 méternyinek 
mértem.

A víz tehát a mérés idején ebben a két kútban aránylag sok volt; 
ennek az a magyarázata, hogy a mérés idejét megelőző hónapokban igen 
bőséges csapadék esett s ez telítette meg a vörös homokkő hasadékait, 
amelyekből e két kút a vizét nyeri. A lakosok egybehangzó állítása sze
rint azonban a két kút vize nyaranként teljesen ki szokott apadni és 
hónapokig nem szokott bennük víz lenni. Szerintük a kutak vize leg
utóbb 1935 május közepe táján teljesen elapadt és csak 1936 február 
vége felé jelent meg bennük újra a víz.

Ugyancsak a permi homokkőbe mélyült az alsóőrs—veszprémi 
vasúti vonal öreghegyi megállójának 149 m. t. sz. magasságban lévő 
kútja is. (20. sz.) Ez a kút L á s z l ó  G. dr. adatai szerint 46 m. mély
ségű és 2 m-es vízoszlop áll benne. Innét kissé DDNy-ra, a Horthy 
Miklós-út és Deák Ferenc-út összetorkolásánál Kovács Anna telkén, kb. 
155 m. t. sz. f. magasságban lévő kút (21. sz.) L á s z l ó  G. dr. adatai 
szerint 45 m. mély és csak o.j m. magas vízoszlop áll benne. Ez a kút 
lösszel fedett térszinen van ugyan, de kétségkívül a permi homokkőbe 
hatolt bele s abból nyeri a vizét.

Kivételesen vannak a permi homokkőbe mélyített bővebb vizű kutak 
is. Így az öreghegy keleti oldalán, jóval mélyebb térszinen van két olyan 
kút, amelyek — bár a permi homokkőbe mélyülnek — nagyobb és 
állandó vízbőségükkel tűnnek ki. Valószínűleg jelentékenyebb repedés
rendszerből nyerik vizüket. Ezek közül a Batthyány Lajos-út 1. szám 
alatt lévő Neiser-féle ház mellett 160 m. t. sz. f. magasságban fekvő kút

1 Megjegyzem, hogy a következőkben felsorolandó kutak és források sorszáma 
megegyezik a térképen feltüntetett kútak sorszámával.
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(ix . sz.) mélységét 14.44 m-nek, vízoszlopát pedig 15)36 április i-én 
2.64 m-nek mértem. 1935 nyarán állítólag a legerősebb igénybevétel 
mellett sem mutatkozott rajta apadás.

Az előző kúttól ÉNy-ra, kb. 70 m távolságra van a Batthyány-utcá- 
bán a Szemenyei-féle ház kútja. Ez kb. 168 m. t. sz. £. magasságban 
fekszik, tehát kb. 8 m-rel magasabban az előbbinél. Ennek mélységét 
25.90 m-nek s a benne lévő vízoszlop magasságát 1936 ápr. i-én 4.40 
m-nek, vizének hőfokát pedig 12 0 C-nak mértem. Állítólag ennek a kút
nak a vize sem apadt a nagy szárazságokban. Mindkét kút vize jó, tiszta, 
színtelen és szagtalan.

Az alsó triász werfeni rétegek legalsó részébe tartozó alsó seist dolo
mitok és dolomitos homokkövek repedezettek és repedezettségük révén 
víz raktározására is alkalmasak. A beléje mélyülő kutak rendszerint elég 
bővizűek.

A seisi képződményeknek két vonulata húzódik a B.-almáditól 
ÉN y.-ra eső területen. Az egyik a Kisberényi-út táján, a másik a Miha- 
lec-út táján húzódik D N y.—ÉK.-i irányban .

A Kisberényi-út táján a seisi emelet dolomitjában és mészkövében 
felhalmozódott víz a külszínre lép. Fekvőjében a permi homokkőcsoport 
szerepel vízrekesztő gyanánt. Hogy a seisi rétegekben felhalmozódott 
víz itten, a hegytetőn, kb. 170— 180 m. t. sz. f. magasságban a külszínre 
léphet, ez leginkább annak köszönhető, hogy a perm-mezozói réteg
csoport itt erősen összetöredezett és egyes rögei vízszintes irányban is 
eltolódtak. E törési és eltolódási vonalak mentén a seisi és permi kőze
tek erősen összezúzódtak, hasadoztak s egyes seisi rétegek vize itt köny- 
nyebb felszállási utat talált. Ezeken a helyeken a víz források és víz- 
fakadások alakjában a külszínre is lép.

így a Kisberényi-úttól ÉNy-ra lévő ÉN y— DK-i irányú réten, 
amely egy ÉNy-—D K -i irányú haránt eltolódás mentén terül el, víz- 
fakadások vannak. A  híd közelében egy telt vizű kút is van.

Kissé ÉK-re egy présház mellett kb. i 76 m. t. sz. f. magasságban 
lévő kút (13. sz.), 4 m mély s a benne lévő vízoszlop 3 m magas. Kele
tebbre, Balatonalmádi és Vörösberény községek határán, Schmidt Ferenc 
telkén egy bővizű forrás fakad kb. 176 m. t. sz, f. magasságban. A for
rásnak kb. 4 m mély kútaknája van, amely a lakosok szerint állandóan 
egyformán szolgáltatja a vizet. A víz tiszta, színtelen, szagtalan. Hő
mérsékletét 1936 márc. 29-én 9.2 C.°-nak mértem. A forrásból lefolyó 
csermely a fakadási helyétől alig 70 méterre, a lejtőtörmelékben és mái- 
ladékban azonban teljesen elszikkad.
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A vízfakadásos területtől DK.-re kiemelkedő permi homokkő hatá
rán, a kb. 182.5 m t. sz. f. magasságban mélyített kút (14. sz.) már 
8 m mély s vízoszlopa 1.20 m. Ez a kút nem esik törésvonalra; mé
lyebb és kisebb vízbőségű.

Ugyanennek a vonulatnak DNy. felé eső részén, a Vödörvölgyben, 
vagyis a Remete-völgy felsőbb, ÉN y.—DK.-í irányú részében, kb... 
210 m. t. sz. f. magasságban, egy sor vízfakadás lép fel, amelyek a. 
völgy fenekét egészen elposványosítják. A völgyfenék c részlet fölött és 
alatt, a Remete-forrás tájáig teljesen száraz. A vízfakadások jelenlété
nek magyarázata az, hogy az öreghegy és Felsőhegy permi vörös 
homokköve ezen a tájon végződik s ennek fedőjében fellép az alsó 
triász seisi dolomit rétegcsoportja, amely az egész Bakonyban, mint víz
ben dús összlet ismeretes; a Remete-völgy bevágódásának legmélyebb 
pontján a külszínre kerül a seisi dolomitban felhalmozódott víz s ez a 
fenti vízfakadásokat hozza létre. Itt tehát nem egyszerű talajvízről van 
szó, hanem a külszín alatt fekvő seisi dolomitok vizéről.

A  seisi képződmények délkeletibb vonulatát a Sárkuta dűlőben, a. 
Mihalec-út és Hunyadi János-út találkozása táján találjuk. A  seisi 
dolomit és mészkő itt kibukkan kis foltban a küiszínre s ezekkel kap
csolatban a víz is jelentkezik. A  Hunyadi-útnak a Mihalec-útba való 
kitorkollásánál, az útmenti árokban gyenge vízfakadást látunk. Pili 
Károlynak a közelben álló háza mellett lévő kútja (18. sz.) 7 m mély 
s benne a vízoszlop 5 m magas. Vizének hőmérsékletét 9 C°-nak mér
tem. Ennek a kútnak a vize is alá szokott szállni a nyári nagy száraz
ságok alkalmával. Egyébként a környéken még több kút is van, ame
lyek az előbbihez hasonlók.

Délkeletebbre haladva találjuk a Remetekút forráscsoportját. 
A Remetekút forráscsoportja a Remete-völgy középső részén fakad,, 
egy kelet—nyugati irányú törésvonalon, amelynek mentén az öreghegy 
permi homokköve észak felé a mélybe süllyed. A forráscsoport környé
két a felszíni pleisztocén barna agyagtakaró teljesen elfedi ugyan, de 
bizonyossággal feltételezhető, hogy a forráscsoport s a mellette lévő 
vízszivárgások vize a mélyben fekvő seisi dolomitból ered, amely az 
említett vetődéstől északra, a mélyben rejtőzködhetik, de a külszínre 
már nem bukkan.

A Remetekút forrása kb. 170 m t. sz. f. magasságban, a vasúti töl
tés mellett lévő, kb. 20 m3 felületű vízmedence nyugati oldalán fakad 
fel. Vize tiszta, átlátszó, színtelen, szagtalan; hőmérsékletét 1936 márc. 
27-én 1 1  C°-nak mértem. A víz a medencében kb. 20— 30 cm magasan 
áll s az ÉK.-i sarkán folyik le a Remete-patakba. A  forrástól ÉNy.-ra,
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kb. 46 m távolságig az árok szélén egy sor kisebb vízfakadást látunk, 
amelyek a főforrással együtt szolgáltatják a Remete-patak összes víz- 
mennyiségét. Feljebb ÉNy.-ra, a Remete-völgy száraz, de a külszín 
alatt itt is elég bőven van víz, amit bizonyít a Remete-forrástól i o o  

méterre lévő kút is. Ez a kút (19. sz.) 3.52 m mély s a benne lévő víz
oszlop 2.52 m magas. A  környék lakosai szerint a kút igen bővizű s a 
legnagyobb szárazságban sem apad.

A  Remete-forráscsoport által szolgáltatott vízmennyiség a m. k. 
Iparügyi Minisztérium közlése szerint másodpercenkint 3 liter.

A seisi alemelet felső részébe tartozó agyagmárgacsoport általában 
vízrekesztőnek tekinthető. Ebbe a rétegösszletbe mélyülnek ugyan kutak, 
de gyéren és azok is csekélyvizűek.

A campili alemelet alsó és középső részébe tartozó márga és mészkő 
rétegcsoport, a benne bőven jelenlévő márgák miatt meglehetősen rossz 
vízvezető összletnek mondható. A fedőjében lévő dolomit- és mészkő- 
rétegösszlettel szemben mint vízrekesztő szerepel. A campili márga- és 
mészkőcsoportba kisebb számban mélyülnek kutak, amelyek több-keve
sebb vizet tartalmaznak s vízszínök az évszakoknak megfelelőleg erősen 
ingadozik.

A campili rétegcsoport a Vörösberénytől N y.-ra lévő szőlők tájá
ról DNy.-i irányban a Vöröshegyre s innét a Vödör-völgy felé húzódik, 
vékonyabb-vastagabb lösszel nagyobbrészt elfedve. Vörösberénytől 
Ny.-ra, a szőlők présházai mellett elég gyakran találunk kutakat, ame
lyek ÉNy. felé, a domboldal emelkedésével kapcsolatban felfelé foko
zatosan mélyebbek. A lakosok szerint a Vöröshegy oldalában lévő kutak 
nagyrésze a nagy szárazságok alkalmával tetemesen apad, sőt teljesen ki 
is szárad.

A Vöröshegy keletibb részén Bodor J. kútja 12 m mély s a benne 
lévő vízoszlop magasságát 1936 márc. 30-án 9 m-nek mértem. A  Vörös
begy déli részén, már lösszel borított területen, a Vöröshegyről délfelé 
lejövő dülőút mellett kb. 218 m t. sz. f. magasságban levő kút (16. sz.) 
12 m mély s ugyanebben az időben 7 m vízoszlop állott benne. Az 
utóbbi két kút a vékony lösztakaró alatt kétségkívül az alsó campili 
rétegcsoportba mélyül.

Tovább Ny-felé az egyik dülőút mellett, a lösz alól, de már való
színűleg a campili rétegekből, egy gyenge forrás is fakad.

A Vödörvölgy fenekén lévő vízfelfakadások is részben már a 
campili rétegcsoportból erednek.

A felső campili sejtes dolomit erősen repedezett, hasadozott kőzet, 
amely vízgyüjtésre kiválóan alkalmas. Ugyancsak kiváló vízgyűjtő
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kőzet a sejtes dolomit fedőjében következő felső carnpili szürke lemezes 
mészkő is, amely szintén repedezett-hasadozott kőzet. Ez a két réteg- 
összlet együttesen szerepel víztároló kőzetcsoport gyanánt a középső 
carnpili márgák fedőjében.

A sejtes dolomit és a lemezes mészkő, mint keményebb, ellen- 
állóbb kőzetek, a térszín kiemelkedőbb részeit alkotják. Valószínű, 
hogy egységes karsztvíztömeg alakult ki bennük, amely ÉK. és DNy. 
felé nagy elterjedésű. A  karsztvíz tárolásában azonban a szomszédos 
területeken már a lemezes mészkő fedőjében következő megyehegyi 
dolomit is résztvesz, amely egyike a Bakony legkitűnőbb víztartó szint
jeinek.

Meg kell itt jegyeznem, hogy az említett rétegcsoportokban kialakult, 
többé-kevésbbé egységes karsztvízszint független az előbb említett 
alsó triász víztároló szintek vízszintjeitől, valamint független a fedőjé
ben következő még tekintélyesebb víztartónak, a fődolomitnak a karszt
vízszintjétől is.

A sejtes dolomit és lemezes mészkő területén a fent elmondottak 
következtében kutak nincsenek, vagy csak egészen kivételesen akadnak. 
Csakis a legmélyebb völgybevágódások fenekén bukkan ki a karsztvíz 
bő források alakjában. Éspedig ott, ahol a víz kibukkanását nagyobb 
harántvetődések elősegítették.

Ilyen harántvetődés, illetve eltolódási vonal mentén bukkannak ki 
a vörösberényi Malomvölgyben (a Séd-patak völgyében) a lemezes 
mészkőből Vörösberény ÉN y.-i végének utolsó házával szemben lévő 
források s ÉNy.-abbra az úgynevezett Ferenc-forráscsoport. Az első 
forráscsoport kb. 165 m t. sz. f. magasságban fakad, a patak jobbolda
lán. A  legdélibb forrás aránylag a legbővebb vizű. Ennek hőmérsékletét 
1936 márc. 27-én 11.5  C°-nak mértem. Kissé feljebb még három kisebb 
forrás fakad; velük szemben, a patak balodalán, az utolsó ház előtt lévő 
réten szintén állandó jellegű vízfelfakadás van.

A Sédvölgy felsőbb részén, kb. 180 m t. sz. f. magasságban, a 
Ferenc-forrás környékén szintén több bővizű forrás fakad fel a völgy 
fenekén. Ezek közül legnagyobb az „lmre-forrás“  névvel megjelölt 
forrás, amely a 285° felé 250 szög alatt dőlő szürke lemezes mészkőből 
fakad. Ennek hőmérsékletét 1936 március 27-én 11.2  C°-nak mértem.

Maga a Ferenc-forrás az előbbi forrásoktól független időszaki for
rás. Valószínű, hogy ez a forrás a lemezes mészkőben kifejlődött kis 
üregrendszerből nyeri a vizét, amely télen és tavasszal a csapadékos 
időszak alatt "telítődik meg vízzel. A Ferenc-forrás egy kis üregből, 
felülről tör elő; télen és tavasszal bőven önti a vizet, nyáron és őszön
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át pedig a vízszolgáltatása teljesen szünetel. Helyszíni vizsgálatom előtt 
legutoljára 1935 júniusában szűnt meg a forrás működése, majd 
1936 február derekán indult meg újból. Ez a forrás tehát a fel
tételezett karsztvízszinttől függetlenül működik. Hőfokát 1936 március 
27-én 11 .2  C°-nak mértem. A  Ferenc- és Imre-források együttesen szol
gáltatott vízmennyisége a m. kir. Iparügyi Minisztérium közlése sze
rint 4 liter másodpercenkint.

Felemlítem még, hogy a Remete-völgy (Vödör-völgy) felső részén, 
a Veszprém— alsóörsi vasúti vonal 3. számú őrháza mellett kb. 245 m 
t. sz. f. magasságban lévő kút a lemezes mészkőbe mélyül s ebből nyeri a 
vizét. A  kút 1 5 m  mély s a vízoszlop benne 1 méter.

A  pannóniai (pontusi) emelet rétegcsoportja Balatonalmádi környé
kén uralkodólag homokból áll s alárendeltebben társul hozzá agyag és 
kavics. A  homokrétegek a víz tárolására alkalmasak s így a' beléjök 
mélyített kutak legnagyobb része sikert ért el. Az alacsonyabb tér
színen létesített kutak kisebb mélységűek, míg a dombtetőkön lévő 
kutak mélyebbek, vízszínük az időjárásnak és évszakoknak megfelelő- 
leg meglehetősen ingadozik s nyáron több közülük teljesen elapad. A 
pannóniai rétegekből nyerik vizüket Balatonalmádi artézi kútjai is.

Az Óvári telep délnyugati részén, a telepen áthaladó árok jobb
oldalán felépült villák mellett létesített kutak valószínűleg részben már 
a lösz alatt lévő rétegcsoportból nyerik vizüket, de lehetséges, hogy 
részben még a lösz alján szivárgó víz táplálja őket. Az itt lévő ku
takra vonatkozólag a következő adatok állanak rendelkezésemre:*

* Sebestyén Lajos telkén kb. 142 m t. sz. f. magasságban lévő kút 
(22. sz.) 8. j m mély s vízoszlopa 1 méter. * A Svehla-féle telken kb. 
135 m t. sz. f. magasságban lévő kút (23. sz.) 1 1  m mély s víz
oszlopa 3 m. * Az Angolkisasszonyok üdülőtelepének 1 1  j m t. sz. f. 
magasságban lévő kútja (24. sz.) 1 1  m mély, de csak 80 cm vízoszlop 
van benne. * A  Somló-féle major 124 m t. sz. f. magasságban lévő 
kútja (23. sz.) 20 m mély és vízoszlopa 4.5 m magas.

Az Óvári telepet D N y.—ÉK.-i irányban átszelő árok fenekén két 
kút vau, amelyek vizüket valószínűleg a lösz aljából, a pannóniai ré
tegek határáról nyerik. A- nyugatibb, úgynevezett Tálos-féle kút (26. 
szám) kb. 139 m t. sz. f. magasságban fekszik, 2.3 m mély s vízosz
lopa r .i m magás. A  keletibb, úgynevezett "'Boldog-féle kút (27. sz.)

* Az Óvári telep kútjaira vonatkozó valamint B.-almádi néhány más kút- 
j ára vonatkozó adatot L á s z l ó  G á b o r  dr. m. k. főgeológus ór szíveskedett rendel
kezésemre bocsátani, kinek hálás köszönetemet fejezem ki. A L á s z l ó  dr. úrtól nyert 
adatokat a következőkben csillaggal jelölöm meg.
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kb. 132 m t. sz. f. magasságban van, mélysége 4.1 m s vízoszlopa 
x.i m. Északkeletebbre, * Lovas László telkén, kb. 1 1 1  m t. sz. £. 
magasságban lévő kút (28. sz.) 6.8 m mély s vízoszlopa 70 cm magas. 
Az Óvári-úton, * a Zsófia gyermekszanatórium mellett lévő, kb. ro8 
m t. sz. f. magasságban létesített kút (25. sz.) 7 m mély és állítólag 
1.8 m magas vízoszlopa van. Ez a kút is még nyilván a pannóniai ré
tegcsoportba mélyül.

Az árok magasabb fekvésű baloldalán egyelőre még alig van kút. 
Itt előreláthatólag már csak mélyebb kutakból lehet vizet nyerni. Kö
zel a permi homokkő kibukkanásához, a Yécsey-út mellett levő egyik 
villa kb. 147 m t. sz. f. magasságban létesített kútja (3. sz.) állítólag 
28 m mély s elég sok víz van benne.

Az Óvári-teleptől ÉK.-re, az alsóőrs— veszprémi vasúti vonal 
két oldalán lévő terület villái mellett szintén vannak kutak, amelyek a 
pannóniai homokból nyerik vizüket. A Balatonhoz közelebb eső, ala- 
csonyabbfekvésű térszínen kisebb mélységűek, a távolabbfekvő, maga
sabb térszínen lévő kutak nagyobb mélységűek. Ugyanez az eset áll 
tovább ÉK.-re is, a Remete-patak völgyéig, az Óvári-út, a Baross 
G.-út, Horthy M.-út és Kossuth L.-út két oldalán is.

Így az Óvári Ferenc-utcában lévő * népiskola 109 m t. sz. f. magas
ságban lévő kútja a (31. sz.) 8.5 m mély és 1 m-es vízoszlop áll benne. 
A  magasabb térszinten, a Horthy Miklós-úton levő S z ö r é n y  i-féle 
telek 125 m t. sz. f. magasságban lévő kútja (30. sz.) már 30 m mély 
és csak 1 m vízoszlop áll benne. Nem tartom lehetetlennek, hogy ez a 
kút már a permi homokkőbe is behatolt. A Remete-patak közelében 
lévő "'Hattyú-vendéglő 109 m t. sz. f. magasságban lévő kútja 9 m 
mély és 2 m-es vízoszlop áll benne.

A Remete-völgytől ÉK-re eső terület villái nagyobbrészt szintén 
el vannak látva kutakkal, amelyek szintén a pannóniai rétegekből nye
rik vizüket. Az alacsonyabb térszínen lévő kutak itt is sekélyebbek, a 
dombtetőn lévő kutak pedig mélyebbek. A Hétvezér-utcában lévő 
* Bencsik-féle telken kb. 107 m t. sz. f. magasságban lévő kút (35. sz.) 
8 m mély és 2 m mély vízoszlop áll benne. Az Erzsébet királyné-út 
N yD N y-i oldalán, * a Kompolthy-féle telken, kb. 140 m t. sz. f. 
magasságban lévő kút (34. sz.) 20 m mély és 3 m v.ízoszlop áll benne. 
Vele kb. szemben, az út másik oldalán, kb. 145 m t. sz. f. magasságban 
lévő kút (4. sz.) 21 m mély; ettől kissé ÉNy.-ra, a szintén kb. 145 m 
t. sz. f. magasságban létesített másik (5. sz.) kút 24 m mély s a kb. 
144 m t. sz. f. magasságban lévő (6. sz.) kút pedig 23 méter mély s 
az utóbbiban a vízoszlop 6 m magas. Az e tájon lévő kutak közül
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több az elmúlt száraz években ideiglenesen elapadt, úgy hogy tulajdo
nosaik ezeket a kutakat lejjebbmélyíttették.

Az előző kutakról ÉK.-re, a Vörösberénytől DK. felé menő diilőút 
menti házsor utolsó, legdélkeletibb háza mellett, kb. 140 m t. sz. f. 
magasságban fekvő kút (7. sz.) már csak 8 m mély és 4 m magas víz
oszlop áll benne. A villateíep DK-i részén, a Köves-dűlő egyik utcájá
ban, a Bem tábornok-utca DK.-i végén lévő egyik háznak kb, 104 m 
t. sz. f. magasságban fekvő kútja (8. sz.) 6 m mély s benne a víz
oszlop magassága 1.20 m. Ez a kút is a pannóniai rétegekből nyeri a 
vizét. Ettől nyugatra, * az Erzsébet kárályné-út 2. sz. villatelkén lévő 
109 m t. sz. f. magasságban lévő kút 5.3 m mély és 3.1 m vízoszlop 
áll benne.

Balatonalmádi területén eddigelé négy kutat fúrtak s mind a négy 
a pannóniai emelet rétegeibe mélyül; kettő közülük behatolt a pannó- 
niai rétegek alatt fekvő permi homokkőbe is .

Az egyik fúrás a vasút és a Balaton közt lévő parkban mélyült, 
1934 tavaszán. A fúrás a m. kir. Iparügyi Minisztérium által közölt 
aadtok szerint 60.33 m mélységből, szürkéssárga homokos agyagból fel
szökő vizet szolgáltatott és pedig a terepszín fölött '60 cm magasság
ban 0.50 litert másodpercenkint s a terepszín alatt 30 cm mélységben 
1.3 litert másodpercenkint. Tehát artézi kútról van szó. Vizének hőfo
kát 1 1  C°-nak mértem.

A szelvény szerint a térszín alatt 0.65 m-ig húmuszos feltalajt, ez 
alatt 10.05 m-ig sárgásszürke és szürke, részben iszapos, részben homo
kos agyagot fúrtak át. Ez a rétegösszlet kétségkívül a holocén üledéke. 
A  6.38— 8.06 m közt átfúrt szürke iszapos homokból „kecskekörmök“  
(lekoptatott congériabúbok) kerültek elő.

Ez alatt a fenékig, a pannóniai emelet rétegösszletébe hatolt a 
fúró. És pedig: 19 .xo m-ig agyagos homok és szürke agyag ismételt 
váltakozását állapították meg, 20.87 m-ig sárgaszínű durva homokot 
harántoltak, kevés kaviccsal. Ez alatt 31.46 m-ig sárga és szürke agya
gos homok és homokos agyag ismételt váltakozását állapították meg. 
33.96 m-ig sárga agyag, 34.88 m-ig sárgásvörös agyagos homok, 37.95 
m-ig „vegyes kőzet“ , 49.42 m-ig „fehér kövek agyaggal“ , 50.85 m-ig 
kövecses szürke agyag, 51.78 m-ig kemény szürke agyag, 52.67 m-ig 
sárga agyag, 57.90 m-ig sárga homokos agyag és végül 60.33 m-ig 
szürkéssárga homokos agyag következett.

A másik fúrás a „Pannónia-Otthon“  kertjének közepén létesült 
1930-ban. Ennek adatai a következők:
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A kút mélysége 37.43 m. A  fúrás 159 mm bv. csővel hatolt le s 
a víz 0.70 m-re marad a külszín alatt, tehát fúrt kút. A  külszín alatt 
1.90 m-ig húmuszos feltalajon s ez alatt 10 .15 m-ig barna, szürke és 
sárgásszürke iszapos agyagon hatolt át a fúró, közben 3.35—4.64 m 
között permi vörös homokkő görgetegekből álló réteget is harántoltak 
Ezeknek a rétegeknek a felső része holocén, alsó része esetleg pleiszto
cénkori is lehet. 10 .15 m—tői 34.40 m-ig a pannónia rétegeken hatolt 
át a fúró és pedig a Zsigmondy fúrócég szelvénye szerint 11.90 m-ig 
vörös éles homok, 13.85 m-ig sárgás agyagos homok, 15.90 m-ig éles 
iszapos homok, 20.54 m-ig finom fehér homok, 23.15 m-ig sárga agya
gos homok, 25.19 m-ig éles vörös homok, 32.74 m-ig agyagos homok 
és fű m-ig köves, agyagos homok szerepelt. 34.40— 37.43 m-ig a 
szelvény szerint „vörös kő“ -be fúrtak bele, tehát kétségtelenül a permi 
vörös homokkőbe jutottak.

A harmadik fúrt kút a „Nyugdíjjárulék Otthon“  telkén létesült 
r934-ben. Ennek adatai a következők:

A fúrt kutat 205 mm bv. csővel 30.40 m mélységig mélyítették. 
A vízállás benne 0.44 m a külszín alatt. Szelvénye a Zsigmondy fúró
cég áital beküldött rajz szerint a következő:

A külszín alatt 1.44 m-ig feltöltés, ez alatt 1.44 m-től 5.05 m-ig 
barna és szürke iszap, 5.05— 5.75 m közt tőzegréteg s ez alatt 7.62 
m-ig iszapos szürke homok következett. Ezek a rétegek a holocén üle
dékei, alattuk a pannóniai rétegek következnek és pedig: 8.90 m-ig
homokos agyag, 10.14 rn-ig agyagos homok, 14.16' m-ig sárga éles 
homok, 16.25 m-ig durva homok kaviccsal, 17.54 m-ig kövecses, vörös 
agyag, 18.60 m-ig vörös agyagos homok, 19.52 m-ig fehér agyagos ho
mok, 21.92 m-ig vörös homokos agyag, majd vörös homokkő és agyag. 
Ez alatt 30.40 m mélységig a permi vörös homokkőbe hatolt a fúró.

Végül a harmadik fúrást 1936 március— áprilisában mélyítették a 
Jókai-út ÉK-i végződésénél. Ennek eredményéről adataink még nin
csenek.

Felemlítem végül, hogy a holocénnek, a mai kornak az üledékei is 
tartalmaznak vizet. A  balatonalmádi villatelepen kívül ÉK-re fekvő 
területen, a „Köves-alja“  dűlőben, a Budatava teleptől ÉN y.-ra lévő 
beöblösödésben a holocén üledékeket találjuk. A  holocén területen épült 
villák mellett többnyire vannak kutak. Így a Budatava teleptől kissé 
ÉNy-ra lévő házsor utolsó, legészakkeletibb háza mellett kb. 102 m. 
t. sz. f. magasságban lévő kút (9. sz.) teljes mélysége 1.90 m s vízosz
lopa x.60 m magas. Innét ÉK.-re, a Kövesalja dűlőben lévő kis tanya 
kb. 102 m t. sz. f. magasságban levő géme.skútja 4 m mély és a benne
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lévő vízoszlop 2.4 m magas. D N y felé, a homokbányáktól keletre már 
30—40 cm mélységben megtaláljuk a talajvizet. Kissé délebbre, a 
Zsófia Gyermekszanatórium délkeleti, a Balaton árterületén kb. 104 m 
t. sz. f. magasságban létesült kútja (36. sz.) 5.5 m mély s László G. 
dr. közlése szerint kb. 2 m-es vízoszlop áll benne.

A holocén képződmények közelvize (talajvize) könnyen fertőző
dik, felhasználása nem ajánlatos és lehetőleg kerülendő. László G. dr. 
adata alapján a Zsófia Gyermekszanatórium DK-i kútjának vízállása 
a telep gépészének közlése szerint a Balaton vízszíni ingadozásával kap
csolatban szintén ingadozik. Ez az adat is arra vall, hogy a holocén- 
rétegek közelvize könnyen fertőződhetik.
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DIE HYDROGEOLOGISCHEN VERHÄLTNISSE DER UMGEBUNG 
VON BALATONALMÁDI.

Von D r, Z o l t á n  S c h r é t e r .

(Auszug aus dem ungarischen Text.)
! .
I

Die geologischen und hydrogeologischen Verhältnisse der Umge
bung von Balatonalmádi sowie im allgemeinen des N-licheü Balaton
gebietes wurden zuerst von J o h a n n  v. B ö c k h  (Jahrbuch der kgl. ung. 
Geol. Anst. 1872. Bd. II. Heft. 2.) näher beschrieben. Später befasste sich 
L u d w i g  von L ó c z y  sen. in seiner grundlegenden Monographie 
(Die Ergebnisse der wissenschaftlichen Erforschung des Balatonsees, I. 
Geologie und Morphologie 1913.) eingehend mit den geologischen und 
hydrogeologischen Verhältnissen dieses Gebietes.

Die geologischen Verhältnisse stellen sich wie folgt dar:
I. Roter Permsandstein und Konglomerat sind dick-bankig, stellen

weise dünn-bankig. An einzelnen Stellen schliesst sich weicher, roter, 
toniger Sandstein an.

Die rote Sandsteinschicht ist ein im allgemeinen schlecht wasser
führendes Gestein, nachdem es mit eisenhältigem Ton vermengt ist. 
Trotzdem enthält es, nachdem es zerspalten und zerklüftet ist, entlang 
der Spalten mehr oder weniger Wasser. Ein Teil der hier niedergeteuf
ten Brunnen trocknet im Sommer vollständig aus. Nur ausnahmsweise 
sind Brunnen anzutreffen, die ständig und ziemlich ergiebig Wasser 
führen.

II. Zu den Wer jener Schichten der unteren Trias — in die Sei ser 
Unterstufe — gehören zwei Schichtgruppen, und zwar:

1 . Zum unteren Teil der Seiser Unterstufe gehören grauweisser 
Dolomite und Dolomitsandsteine. Diese Gesteine sind zerklüftet und 
enthalten infolgdessen Wasser. Stellenweise, — manchmal längs der 
Querverschiebungen tritt das aufgespeicherte Wasser in Form von Quel
len und Rinnsalen zu Tage. Die in diese Gesteine abgeteuften Brunnen

9(f
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sind ziemlich wasserreich, doch schwankt ihr Wasserniveau entsprechend 
den Jahreszeiten um ein Geringes.

2. Zum oberen Teil der Seiser Unterstufe gehören graue und gelb- 
tiche Tonme'rgel, die im allgemeinen wassersperrend sind.

3. Zum oberen Teil der Werfener Schichten — im unteren und 
mittleren Teil der Campiler Unterstufe — gehört eine Schichtgruppe, 
die aus Kalkstein und Mergel in wiederholtem Wechsel besteht und mit 
der früheren Schichtgruppe ziemlich verschmilzt. Diese Schichtgruppe 
ist zufolge der reichlich vorhandenen Mergel als ein schlecht wasser
führender Schichtenkomplex zu bezeichnen. Es sind zwar Brunnen in 
dieser Schicht abgeteuft, doch ist ihre Ergiebigkeit gering, auch schwankt 
das Wasserniveau entsprechend der Jahreszeiten stark.

4. Zum oberen Teil der Campiler Unterstufe gehört weisser oder 
grauweisser Zellendolomit und darüber:

5. grauer Plattenkalkstein.
Die beiden Schichtserien fungieren gemeinsam als gut wasserführen

der Horizont. In ihrem Bereich befinden sich zwar keine Brunnen, 
doch dringen in ihnen — besonders längs der Querbrüche —  reiche 
Quellen empor.

III. Die Schichten der pannonischen Stufe des unteren Pliozän 
transgredieren über den Bildungen des Perm und der unteren Trias. 
Gegen SO verworfen, nimmt die Mächtigkeit der Schichtengruppe zu. 
Stellenweise ist zuoberst Schotter und Konglomerat vorzufinden. Diese 
werden hauptsächlich von einem gelben (Sand, in untergeordnetem Masse 
von einem etwas tonigen Sand, ferner von einem, graue und gelbe 
Tonschichten führenden Schichten komplex überlagert. Der Sand ist in 
einigen Sandgruben und Hohlwegen wohl erschlossen vorzufinden; die 
Brunnen und die Bohrlöcher des Bade- und Kurortes erhalten auch aus 
diesen Schichten ihre Wassermenge.

IV. Das Pleistozän ist hauptsächlich durch Löss vertreten. Ausser
dem finden wir in dieser Gegend roten sandigen Ton, das Verwitte
rungsprodukt des roten Sandsteins und kastanienbraunen Ton als Ober
boden. Am Grunde des Löss ist stellenweise Wasser vorhanden, meist 
sind jedoch die ple’Stozänen Bildungen wasserlos.

V. Zum Holozän gehören das Geschiebe der Bachtäler, schotterige, 
sandige, schlammige Ablagerungen sowie die schlammigen und sumpfi
gen Sedimente des Inundationsgebietes des .Balatonsees.

Die palaeozoischen und mesozoischen Gesteine des Bakony-Gebir- 
ges sind gefaltet und von Verwerfungen durchsetzt. Die Achse der Fal
tungen verläuft in NO—-SW-licher Richtung. Einzelne Teile der Seiser
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und Campiler Schichten sind wahrscheinlich stellenweise von NW nach 
SO schuppenförmig aufgeschoben. Die Querbrüche sind von NW— 
SO-licher Richtung. Entlang dieser Linien gingen meist horizontale 
Verschiebungen vor sich. Diese Verschiebungen sind hauptsächlich längs 
der Schollen, des sich längs der Kisberényer Strasse hinziehenden roten 
Sandsteines und entlang des Sédbachtales zu beobachten. Diese tekto
nischen Linien sind auch hydrogeologisch bedeutsam, nachdem an 
ihnen die Gesteine mehr oder weniger zertrümmert und zerklüftet sind, 
so dass das Wasser der einzelnen wasserführenden Schichtengruppen in 
ihnen leicht die Möglichkeit zum Aufstieg fand. Längs dieser Linien fin
den wir sehr ergiebige Quellen. Solche sind: die Remete-Ouellengruppe, 
die Ferenc-Quellengruppe und die am NW-lichen Ende von Vörösbereny 
befindliche Quellengruppe. Die Ergiebigkeit der Remete-Quellengruppe 
beträgt 3, die der Ferenc-Quellengruppe 4 Sekundenliter. Es ist zu bemer
ken, dass eine Quelle der aus dem Plattenkalk des Sédtales entspringen
den Ferenc-Quellengruppe periodischen Charakter besitzt, indem sie im 
Sommer versiegt, in den übrigen Jahreszeiten Wasser führt.

Die Brunnenbohrungen sind allgemein von geringer Tiefe (30— 60 
m) und erbohren alle die pannonische Schichtengruppe. Zwei dringen in 
den Perm-Sandstein ein. Einer der beiden ist ein artesischer Brunnen, das 
Wasserniveau des anderen bleibt unter der Oberfläche. Die Tiefe der 
in die pannonischen Schichten niedergeteuften Hausbrunnen ist sehr ver
schieden, ihre Ergiebigkeit im allgemeinen gering, einige versiegen im 
Sommer ganz oder fällt ihr Wasserniveau beträchtlich. Die in die allu
vialen Schichten abgeteuften Brunnen sind genügend ergiebig, doch 
schwankt ihr Wasserspiegel entsprechend den Niveauschwankungen des 
Balatonsees, ist ausserdem als Nahwasser Verseuchungen ausgesetzt, 
weshalb die Verwendung ihres Wassers zu Trink- und Gebrauchszwecken 
ir'cht zu empfehlen ist.





SZIGLIGET KÖZSÉG HIDROGEOLÓGIAI VISZONYAI.

Irta: S c h r é t e r  Z o l t á n  dr.

Szigliget zalamegyei község a szigligeti várhegy elég meredek dél
nyugati oldalán terül el a pannóniai (pontusi) emelet rétegcsoportja 
fölött s meglehetősen szenved a vízhiány miatt. Mivel a községnek jó 
ivóvízzel való ellátása indokolt és elsőrendű közérdek, a m. kir. iparügyi 
minisztérium rendeletére megvizsgáltam azokat a lehetőségeket, amelyek 
szerint a vízellátás kérdése megoldható lenne.

A m. kir. iparügyi minisztérium elgondolása szerint legcélszerűbb 
lenne néhány közkutat létesíteni, amelyeknek táplálása a hegyoldal meg
felelő helyén létesítendő szolgálati medencéből történnék. A létesítendő 
vízmű részére szükséges vizet a község mélyebben fekvő, szennyeződés
nek ki nem tett részén létesítendő ásott, vagy fúrt kútból kellene forrás
víz hiányában megszerezni, amelyből szivattyú emelné fel a vizet a 
szolgálati medencébe. Ezeket az irányelveket szem előtt tartva, megvizs
gáltam:

1. Azt, hogy a község alsóbb részében ásott kút, vagy kutak útján 
lehetne-e megfelelő minőségű és mennyiségű vizet biztosítani?

2. Azt, hogy a község mellett lévő mélyebb fekvésű terüle
ten lehetne-e ásott kút útján vizet nyerni?

3. Azt, hogy fúrt kút, esetleg artézi kút útján lehetne-e vizet nyerni, 
amely a magas fekvésű szolgálatú medencébe nyomatva a község víz
ellátását szolgálná?

i. Hogy a község alsóbb részében létesítendő ásott kutak útján való 
vízellátás lehetőségeire vonatkozólag kellő tájékozódást nyerhessek, a 
földtani vizsgálatokkal kapcsolatosan megvizsgáltam a község különböző 
pontjain lévő kutak egyrészét, számszerint nyolcat. A megvizsgált kutak 
különböző magasságban fekszenek és különböző mélyek, tehát való
színű, hogy nemcsak egy, hanem több víztartórétegből -— nevezetesen 
pannóniai homokból —• nyerik a vizüket. Szabály azonban, ami terme-
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szctes is, hogy a hegyoldal magasabb részein mélyített kutak általában 
nagyobb mélységnek, mint a község alsóbb részében mélyítettek.

A  földtani viszonyokat röviden a következőkben vázolhatom:
A pannóniai (pontusi) emelet rétegcsoportja, amelyen a község és 

környéke tulajdonképen elterül, sárga és szürke agyag és homok, vala
mint agyagos homokrétegek ismételt váltakozásából áll. A  pannóniai 
rétegcsoportot erupciós bazaltbreccsa és tufa töri át; a várhegy tetejét is 
a bazalttufa és breccsa alkotja, amely a pannóniai rétegek fölé telepszik.

A pannóniai emeletbeli homokrétegek némelyike vizet tartalmaz s 
ezekből nyerik a községbeli kutak a vizüket. A  község alsóbb részében 
nagyobb számban vannak kutak, míg a felsőbb részén, vagyis a hegyoldal 
magasabb részén, már alig találunk egy-két 30—40 m mélységű kutat.

A megvizsgált kutaknak megmértem mélységüket, vízoszlopuk 
magasságát s vizük hőmérsékletét. Ezenkívül megvizsgáltam azt, hogy 
a kutak vize ezüstnitráttal opalizál-e, esetleg megfehéredik-e, vagyis tar
talmaznak-e kloridokat; továbbá, hogy bariumkloriddal kezelve meg- 
zavaradonak-e, vagyis tartalmaznak-e szulfátokat. Ezáltal a vizek minő
ségéről nyertem nagyjából tájékoztatást.

A megvizsgált kutak a következők:
x. Szabó Pál 30. sz- háza mellett lévő kút, a község felső utcájában, 

a Nemestördemic felé kivezető országút mellett. Mélysége 37 m, vizének 
hőfoka i x .5 C°. Ezüstnitráttal kezelve opalizál, majd megfehéredik, 
tehát sok kloridot tartalmaz, bariumkloriddal kezelve, erősen zavaro
dik, tehát sok szulfátot tartalmaz.

2. A község délkeleti vége mellett, az Esterházy grófi uradalom 
szőlőjének pincéjében fakadó víz rétegforrásnak tekinthető; azonban 
csak időleges forrás, miután csak néha, csapadékos idő után, indul meg 
a víz, míg szárazabb időben elapad. Vize csekély mennyiségű. Ezüst- 
nitráttal kezelve opalizál és fehéredik, bariumkloriddal zavarodik, tehát 
kloridokat és szulfátokat elég bőven tartalmaz.

3. A Günz Jenő udvarán, a község középső részén lévő kút kb. 16 m 
mély, vizének hőfoka 12 C°. Ezüstnitráttal kezelve opalizál és tejfehérré 
válik, tehát sok kloridot tartalmaz. Bariumkloriddal kezelve erősen 
zavarodik, tehát sok szulfátot is tartalmaz. Édeskés-kesernyés ízű, ivásra 
nem alkalmas.

4. A  község középső részén, Tóh László 14. számú házának udvarán 
lévő új kút mélysége 13.32 m, vízoszlopa 2.29 m. Vizének hőfoka 12.5 
C°. Ezüstnitráttal kezelve opalizál, majd tejfehér színűvé válik, barium
kloriddal kezelve erősen zavarodik, tehát szulfátok nagy mennyiségben 
vannak benne. A  víz édes-kesernyés, ihatatlan.
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j. A község középső részén, Turbék János udvarán lévő kút kb. 
13 m mély. Vizének hőfoka 1 1 .5 C°, ezüstnitráttal kezelve gyorsan tej
fehér színű lesz, fehér csapadékkal. Bariumkloriddal kezelve erősen 
zavarodik. Tehát sok kloridot és szulfátot tartalmaz. Ivásra nem 
alkalmas.

6. A község alsó részén, Szabó István kertjében lévő kút kb. 7 m 
mély. Vizének hőfoka r i . j  C°, ezüstnitráttal kezelve közepesen meg- 
fehéredett, bariumkloriddal kezelve közepesen zavarodott, tehát még 
elég sok kloridot és szulfátot tartalmaz.

7. A  község alatt, délre lévő kis völgy fenekén lévő Turbék-íéle 
locsoló kút mélysége 3 m, vizének hőfoka 12 C°, ezüstnitráttal kezelve 
gyenge közepesen opalizál és fehéredik, bariumkloriddal kezelve köze
pesen zavarodik, tehát kevesebb kloridot és szulfátot tartalmaz.

8. A  községből délre kivezető dülőút mellett a völgy fenekén lévő 
községi gémes közkút mélysége 6.45 m, vízoszlopa 3.30 m, vizének hő
foka 1 1 .2 C°, ezüstnitráttal kezelve erősen fehéredik, báriumkloriddal 
kezelve elég erősen zavarodik, tehát kloridokat és szulfátokat közepes 
mennyiségben tartalmaz.

9. Az Esterházy grófi major udvarán lévő gémeskút, amely szintén 
az előbb említett völgy fenekén fekszik, kb. 5 m mély. Vizének hőfoka 
12 C°, ezüstnitráttal kezelve opalizál és közepesen megfehéredik, barium
kloriddal kezelve opalizál és közepesen megfehéredik, bariumkloriddal 
kezelve eléggé erősen zavarodik, tehát kloridokat és szulfátokat közepes 
mennyiségben tartalmaz.

A felsorolt vizek aránylag sok kloridot tartalmaznak. Feltűnő 
sokat a 3, 4 és 5 számúak, a többiek kevesebbet. Az összes vizek ezen
kívül szulfátokat is tartalmaznak, többnyire nagyobb mennyiségben. 
A  kloridok és szulfátok jelenléte a vizeket gyakran édeskéssé, vagyr 
kesernyéssé teszi, aminek következtében emberi élvezetre kevésbbé, vagy 
nem is alkalmasak, bár az egészségre nem ártalmasok.

A fentiekből tehát az következik, hogy a község szorosan vett 
területén az összes kútvizek kloridokat és szulfátokat tartalmaznak, 
néha feltűnő nagy mennyiségben, úgyhogy azok jó vizeknek nem mond
hatók, bár az egészségre nem ártalmasok. Behatóbb vizsgálat hijján nem 
tudjuk, hogy nitrit és ammónia van-e bennük; valószínű azonban, hogy 
nincs, miután a kutak nagyobb mélysége miatt a külszínről származó 
fertőzés kevésbbé lehetséges.

Kétségtelennek kell tehát tartanunk, hogy a község területén esetleg 
mélyítendő új kutak is hasonló vizet fakasztanának, amelyben kloridok 
és szulfátok bőven lennének, tehát kifogástalan jó vizekre a község felső
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és középső részén nem számíthatunk. A község felső részén 40— 50 mé
teres, alsó részén 1 3—20 méteres mélységekkel kell számolnunk.

Nem javasolható tehát az, hogy a község középső, vagy felső terü
letén mélyítendő ásott kút segélyével kíséreljük meg a község vízellátá
sát olymódon, hogy a kút vize egy magasan fekvő vízszolgáltató meden
cébe nyomassák s a víz onnét osztassák el a község egyes részeibe, mert 
az előadottak alapján a kút vize nem lenne megfelelő minőségű és a 
szükséges vízmennyiséget sem tudná egy kút biztosítani, miután a víz
tartó rétegek vízszolgáltató képessége sem lehet nagy.

2. A községtől délre lévő völgy vizének ásott kút útján való
felhasználása.

A község vízellátásának más módja volna, ha a község alsó, dék 
része alatt lévő völgyületben felhalmozódott vizet használnék fel a ter
vezett víztartó medence táplálására. Ebben a völgyben a 7, 8 és 9 számú 
kutak vannak; közöttük a legfontosabb 8. számú közkút, ahonnét a 
község legnagyobb része állandóan hordja a vizet.

Ennek a vízszolgáltató területnek előnyei a következők:
A víz minősége sokkal jobb, mint a községben mélyített kutak vize. 

A víz már kis, 3 — 10 m mélységben elérhető. A  víz mennyisége bőnek 
látszik. Utóbbira vonatkozólag megjegyezhetjük, hogy a lakosok szerint 
a községtől délre vezető dülőút mellett lévő 8. számú közkút állandóan 
bőven tartalmazza a vizet s csak kivételesen száraz nyarakon, mint pl. 
1935-ben és igen erős igénybevételek után mutatott jelentékenyebb apa
dást. A völgyület alsó részén lévő, csekély mélységű kutakon láthatjuk, 
hogy a víz a völgyben elég bőven van jelen és magas szintű. A völgyü- 
íet felsőbb részében kézifúrást mélyítettem le, amely már csak 10 m 
mélységben érte el a víz szintjét .

A 8. számú közkút út mellett van, tehát állandóan használják; 
egyébként is a község alsó részének vízellátását szolgálja, a víztároló
medence állandó táplálására tehát ennek következtében fel nem hasz
nálható. Ellenben az ettől a kúttól kelet felé eső községi szántóföldek és 
kertek területén lehetséges volna egy nagyobb átmérőjű gyüjtőkút létesí
tése, amelyből a vizet fel lehetne nyomatni csővezeték útján ä község 
legfelső részén elhelyezendő szolgáltató medencébe, ahonnét azután a 
község egyes részeibe vezetendő hálózat által úgynevezett közkutak, 
illetve vízcsapok volnának létesíthetők. Az ilyen módon nyerhető víz 
— mint említettem — arcirylag elég jó minőségű lenne; kloridok es 
szulfátok mindenesetre lesznek benne, de ezek a víz minőségét tíem



rontják meg észrevehetőleg, úgyhogy a vízellátás céljaira felhasználható 
lenne. Az itt nyerhető víz kétségkívül 'fertőzéísmentesnek ^tekinthető. 
A víz mennyisége tekintetében azt vélem, hogy egy nagyobb átmérőjű 
gyűjtőkéit elegendő lenne. Ez a jelenlegi 8. sz. közkúttól K-re, a völgyön 
felfelé, a községi területen kb. 6— io méterré lenne lemélyítendő.

3. A község vízellátásának megoldása fúrt kút útján.

A  község vízellátását leggyökeresebben és legjobban fúrt kút mélyí
tése útján oldhatnék meg. Erre vonatkozólag az Esterházy grófi ura
dalom kertészetének gépházában létesített fúrás tájékoztat. Ez a fúrt kút 
55 m mély és 10 méteres vízgyűjtő kútakna fenekén mélyül le. A  kút 
szivattyúzás alkalmával percenkint 160 1 vizet szolgáltat. Naponta két 
40 hektoliteres víztartályt töltenek meg, amelyek ellátják1 az Ester
házy grófi kastély vízszükségletét. A kút teljes vízszolgáltató képességét 
eddig még nem állapították meg. Hogy a fúrólyukban nyugalmi álla
potban milyen magasan áll a víz színe, nem tudjuk, mivel ez ma nem 
mérhető meg. A  fúrólyuk vize tiszta, átlátszó, íztelen, színtelen és szag
talan. Ezüstnitráttal kezelve csak igen gyengén opalizál, tehát klorid 
jóformán nincs benne. Báriumkloriddal kezelve gyengén zavarodik, 
tehát kevés szulfátot tartalmaz. A  fúrás kb. 1 13  m t. sz. f. magasság
ban kezdődött.

Hasonló fúrt kutat a község területén egyebütt is létesíthetünk, 
amelynek mélysége körülbelül ugyanolyan volna és vizének minősége is 
megegyeznék az Esterházy grófi fúrt kút vizének minőségével, szóval 
kifogástalan lenne. Az esetleg tervezendő fúrt kút a meglévő Esterházy 
grófi fúrt kúttól kb. 300—400 m-re — tehát a vízjogi törvény által elő
írt 100 méteres minimális távolságnál nagyobb távolságra — volna le
mélyíthető; és pedig vagy a meglévő fúrástól DK-re, kb. 300 m-re, a 
községtől délre levő völgymélyedés jobb oldalán, vagy pedig a meglévő 
fúrt kúttól északra, kb. 400 m-re, a kastélypark kerítésétől kb. 50 m-re, 
északra, a domb lejtőjén. Mindkét helyen kb. egyforma tengerszín feletti 
magasságban (1x5— 120 m) volna a fúrás kezdhető s körülbelül egyforma 
esélyük lenne arra, hogy a meglévő fúrt kút által feltárt víztartalmú 
réteget elérjék. Miután a területet kisebb vetődések átjárják, nem lehet 
előre megmondani, hogy melyik részen volna hamarább megtalálható 
az említett vízvezető réteg. Valószínű azonban, hogy 50— 60 m mély
ségben elérhető lenne. Ennek a rétegnek a vízbősége elég nagynak Ígér
kezik, úgyhogy a község felső részében létesítendő víztárolómedenoe víz
ellátása egy fúrás útján valószínűleg biztosítható volna.

s'z i g ü O e t  1437
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A fúrást a biztonság kedvéért mégis 60 m-nél nagyobb mélységűre 
ajánlatos tervezni, miután a vetődések miatt nem tudjuk pontosan, hogy 
milyen mélységben találhatjuk meg ezt a felső vízvezető réteget.

De mivel arra is számíthatunk, hogy a tárgyalt felső víztartó réteg 
alatt még más víztartó rétegek is jelen lehetnek, amelyek szintén jó és 
esetleg bővebb vizet szolgáltathatnak, ajánlatosnak tartom, hogy a kút
fúrást kb. 200 m mélységűre tervezzék. Figyelemre kell azonban azt a 
körülményt méltatnunk, hogy sem a felső, sem az esetleg jelenlévő alsó 
víztartó rétegből a felszín fölé felszökő ártézi vizet nem remélhetünk. 

Bármely megoldást is választanák az illetékes tényezők a község 
vízellátásának megoldásánál, a feltárandó vizet a tényleges felhasználás 
előtt vegyileg és bakteriológiailag meg kell vizsgáltatni.
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SZIGLIGET KÖRNYÉKÉNEK FÖLDTANI TÉRKÉPVÁZLATA. 
GEOLOGISCHE SKIZZE DER UMGEBUNG VON SZIGLIGET.

j e l m a g y a r á z a t :  — Z e i c h e n e r k l ä r u n g :

1. Mocsáros árterület. Holocén. 
Sumpfiges Alluvialgcbiet. Holozän.

2. Lösz, alatta a panncníai rétegek. 
Löss, u tér ihm pannonísche Schichten.

3. Homok, agyag, agyagos homok. 
Pannóniái (pontusi) emelet.
Sand, Ton, toniger Sand. Pannontsck -- 
pontische Stufe.

4. Bazalttufa és breccsa.
Basalttuf und Breccíe.

5. Megvizsgált kutak.
Untersuchte Brunnen.

6. Meglévő fúrt kút.
Vorhandener gebohrter Brunnen.

7. I. elsősorban. II. másodsorban ajánl* 
ható fúráspont.
I. und II. In erster und ín zweiter Reihe 
empfehlenswerte Bohrpunkte.

S. Vízgyűjtő ásott kút ajánlható helye. 
Geeignete Stelle für wasserspeichernde 
gegrabene Brunnen.





DIE HYDROGEOLOGISCHEN VERHÄLTNISSE DER GEMEINDE
SZIGLIGET.

Von Dr. Z o l t á n  S c h r é t e r .

Die Ortschaft Szigliget im Komitate Zala liegt an dem ziemlich 
steilen SW-lichen Abhänge des Schlossberges von Szigliget auf panno- 
nischer Schichtgruppe. Sie leidet ziemlich an Wassermangel. Da die Ver
sorgung der Gemeinde mit gutem Trinkwasser ein wichtiges Gemein
interesse ist, untersuchten wir auf Verordnung des k. ung. Gewerbe
ministeriums die Möglichkeiten der Wasserversorgung dieser Ortschaft.

Nach dem Projekte des Gewerbeministeriums wäre die Aufstellung 
öffentlicher Brunnen am zweckmässigsten. Diese wären von einem an 
entsprechender Stelle des Bergabhanges angelegten Bassin zu speisen. 
Das für das aufzustellende Wasserwerk benötigte Wasser soll — wenn 
klein Quellwasser vorhanden ist — aus gegrabenen oder gebohrten 
Brunnen gewonnen werden, welche auf den tieferen, der Infektion nicht 
ausgesetzten Teilen der Ortschaft zu placieren sind. Aus diesen soll das 
Wasser ins Bassin gepumpt werden.

!- Diesen Richtlinien folgend untersuchten wir:
’ i. ob im unteren Teile der Ortschaft eine entsprechende Menge 

güten Wassers durch gegrabene Brunnen zu erhalten wäre,
2. ob an dem neben der Ortschaft liegenden Gebiete tieferer 

H öhenlage Wasser durch gegrabene Brunnen zu erhalten wäre,
j .  ob Wasser durch gebohrte Brunnen — eventuell durch einen 

artesischen Brunnen — zu erhalten wäre, welches in das hochgelegene 
Bassin gepumpt, die Ortschaft mit Wasser versehen würde.

Um eine hinreichende Orientierung über die Möglichkeit der 
Wasserversorgung durch die im unteren Teile der Ortschaft auf gestellten 
Brunnen zu gewinnen, untersuchten wir in Verbindung mit den geolo
gischen Untersuchungen auch einen Teil der Brunnen an verschiedenen 
Stellen der Ortschaft. Die Zahl der untersuchten Brunnen betrug 9,
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Die untersuchten Brunnen haben eine sehr verschiedene Höhenlage und 
Tiefe. Wahrscheinlich erhalten sie ihr Wasser aus mehreren wasser
speichernden pannonischen Sandschichten. Eine Regel ist, dass die in 
grösserer Höhe am Bergabhange placierten Brunnen eme erheblichere 
Tiefe aufweisen als die im unteren Teile des Dorfes, was auch natür
lich ist.

Die geologischen Verhältnisse können f  olgender weise • kurz zu
sammengefasst werden:

Der Schichtkomplex der pannonischen (pontischen) Stufe — auf 
welchem die Ortschaft liegt — besteht aus Wechsel lagernden, gelben 
und grauen Tonen und Sanden, sowie aus tonigen Sandschichten. Die 
pannonische Schichtgruppe wird durch basaltische Eruptionsbreccien und 
Tuffe durchbrochen.

Die Spitze des Schlossberges wird auch durch Basalttuff und Breccie 
aufgebaut, welche sich über die pannonischen Schichten lagern.

Einige der pannonischen Sandschichten sind wasserhaltig. Aus 
diesen erhalten die Brunnen der Ortschaft ihr Wasser. Auf dem unteren 
Teile der Ortschaft sind Brunnen in grösserer Zahl zu finden, im oberen 
Teile findet man kaum einige 30—40 m tiefe Brunnen.

Wir untersuchten die Tiefe, die Temperatur und die Höhe der 
Wassersäule der in Frage stehenden Brunnen. Ausserdem wurde der 
Chloridgehalt mit Silbernitrat untersucht, d. h. ob das Wasser eine 
Opalessenz durch Zusetzen von AgNOs erhält Ferner ob mit BaCl- Trü
bung entsteht, d. h. ob Sulfate vorhanden sind. So erhielten wir über den 
Chemismus des Wassers im grossen und ganzen Aufschluss.

Die untersuchten Brunnen sind die folgenden:
1. Der Brunnen neben dem Hause Nr. 30 P. Szabós, in der oberen 

Gasse des Dorfes, neben der Landstrasse von Nemestördemicz. Tiefe: 
37 m, Wassertemperatur: 1 1 .5 C°. Mit Ag NO3 behandelt weist das 
Wasser Opalessenz auf und wird weiss, mit BaCls beschickt zeigt sich 
starke Trübung. Das Wasser enthält also Chloride und Sulphate in 
grosser Menge.

2. Das neben dem SO-Ende des Dorfes im Keller des Weingartens 
der Eszterházvschen Domäne auftretende Wasser kann als Schichtquelle 
angesehen werden. Doch ist dies nur eine periodische Quelle, da das 
Wasser nur nach regenreichem Wetter auftritt, nach Trockenheit aber 
versiegt. Die Wasserförderung ist gering. Mit AgNOa versetzt opalisiert 
es und wird weiss. Mit BaCL weist es eine Trübung auf. Das Wasser 
enthält also ziemlich viel Chloride und Sulphate.
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3. Im mittleren Teile des Dorfes auf dem Hofe E. Günz steht,ein 
Brunnen von der Tiefe von 16 m. Die Wassertemperatur beträgt 12 C°. 
Das Wasser weist mit AgNÜs Opaleszenz und Milchigkeit auf, es ent
hält also viel Chloride. Mit BaCk beschickt zeigt sich eine starke Trü
bung, es ist also auch stark sulphathaltig. Das Wasser hat einen süsslich- 
bitterlichen Geschmack, ist also zum Trinken nicht geeignet.

4. Der im mittleren Teile des Dorfes auf dem Hofe des Hauses 
Nr. i-4 von L. Tóth stehende neue Brunnen ist von 12— 13 m Tiefe. 
Die Höhe der Wassersäule beträgt 2.29 m. Temperatur des Wassers
12.5 C°. Behandlung mit A gN 03 und BaCk nach obigen Chema zeigt 
hohen Chlorid- und Sulphatgehalt an.

5. Der im mittleren Teile des Dorfes am Hofe J. Turbéks stehende 
Brunnen weist eine Tiefe von ca. 13  m und eine Wassertemperatur von
11.5 C° auf. Mit AgNOs und BaCk behandelt zeigt sich ein hoher 
Gehalt an Chloriden und Sulphaten. Nicht trinkbar.

6. Der im unteren Teile des Dorfes, im Garten S. Szahós stehende 
Brunnen weist eine Tiefe von 7 m auf. Wassertemperatur 11.5 C°. Mit 
AgNOs behandelt weist das Wasser eine mittelstarke Ausfällung, mit 
BaCk beschickt eine mittelstarke Trübung auf. Folglich enthält es noch 
ziemlich viel Chloride und Sulphate.

7. Der an der Talsohle des kleinen Tales — welches S-lich unter 
dem Dorfe liegt — stehende, zum Spritzen benutzte Turbékscher Brun
nen weist eine Tiefe von 3 m und eine Wassertemperatur von 120 C aut. 
Mit AgNOs behandelt weist es mittelstarke Opalessenz und Trübung 
auf. Ebenso mit BaCk. Das Wasser enthält hier weniger Sulphate und 
Chloride.

8. Neben dem aus dem Dorfe nach S hinausführenden Feldwege, 
auf der Talsohle stehende Schwengelbrunnen der Gemeinde weist eine 
Tiefe von 6.45 m, eine Wassertiefe von 3.30 m und eine Wassertempe
ratur von 1 1 . 20 C auf. Mit AgNOa behandelt zeigt das Wasser einen 
starken Ausfall, mit BaCk eine starke Trübung. Es enthält also Chloride 
und Sulphate in mittleren Mengen.

9. Der Schwengelbrunnen am Hofe der Graf Eszterházyschen 
Meierei liegt auch auf der Talsohle des vorerwähnten Tales. Er ist 5 m 
tief und die Temperatur seines Wassers beträgt 12° C. Mit AgNOs be
handelt weist es Opalessenz und mittelstarken Ausfall, mit BaCk be
schickt eine ziemlich starke Trübung auf. Es enthält also Chloride und 
Sulphate in mittleren Mengen.

91
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Die aufgezählten Wässer enthalten verhältnismässig viel Chloride. 
Auffällig gross ist der Chloridgehalt der Brunnen Nr. 3, 4 und 5, die 
anderen enthalten weniger. Ausserdem enthalten sie auch Suiphate in 
meist grösseren Mengen. Die Gegenwart der Chloride und Suiphate gibt 
den Wässern oft einen süsslicben oder bitterlichen Geschmack. Dem
zufolge sind sie zu menschlichem Gebrauche weniger oder überhaupt 
nicht geeignet, obwohl sie der Gesundheit nicht schädlich sind.

Aus dem obigen folgt also, dass auf dem eigentlichen Gebiete der 
Gemeinde die Brunnen alle Chloride und Suiphate, in manchmal auf
fallender Menge enthalten. Deshalb können diese Wässer nicht für gut 
angesprochen werden, wenn sie auch der Gesundheit nicht schädlich 
sind. Da eingehende Untersuchungen noch ausstehen, wissen wir nicht, 
ob diese Wässer NO_> und NH.-i enthalten. Wahrscheinlich ist aber, dass 
sie diese nicht enthalten, da hier die äussere Infizierung des Wassers 
infolge der grösseren Brunnentiefe weniger möglich ist.

Unzweifelhaft würden die auf dem Gebiete der Ortschaft neu ab
geteuften Brunnen auch chlorid- und sulphatreiches Wasser liefern. Man 
kann also im oberen Teile der Ortschaft auf gutes Wasser nicht rech
nen. In dem oberen Teile des Dorfes lassen sich Brunnentiefen von j o  

bis 50 m, in dem unteren Teile Tiefen von 1 3—20 m erwarten.
Es kann also nicht empfohlen werden, mit Hilfe eines im mittleren 

oder oberen Teile der Ortschaft gegrabenen Brunnens . die Wasser
versorgung des Dorfes derart zu versuchen, dass das Wasser des Brun
nens in ein hochgelegenes Bassin gepumpt und von diesem aus verteilt 
werden soll. Denn erstens wäre die Qualität des erhaltenen Wassers 
nicht entsprechend, zweitens wäre die Menge des Wassers nicht zu
reichend, da durch minderes Wasserlieferungsvermögen der einzelnen 
Schichten die nötige Wassermenge nicht durch einen Brunnen gedeckt 
werden kann.

2. Die Nutzbarmachung des Wassers im Tale S-lich der Ortschaft 
durch einen gegrabenen Brunnen.

Ein anderer Weg der Wasserversorgung wäre, wenn man das irn 
unter dem unteren, S-lichen Teile des Dorfes sich befindenden Tale an
gehäufte Wasser zur Speisung des geplanten Bassins benützen würde. 
In diesem Tale befinden sich die Brunnen Nr. 7, 8 und 9. Unter diesen 
ist der Gemeindebrunnen Nr, 8 am wichtigsten, von woher der grösste 
Teil der Einwohnerschaft sich mit Wasser versorgt. Die Vorteile dieses 
wasserliefernden Gebietes sind, dass die Qualität des Wassers eine



SEIGLIGET 1445

bessere ist, als der im Dorfe abgeteuften Brunnen. Das Wasser ist schon 
in geringer (3— 10 m) Tiefe zu erreichen. Die Wassermenge scheint eine 
reichliche zu sein. Letztere betreffend kann bemerkt werden, dass nach 
Berichten der Einwohner der neben dem S-lich vom Dorfe führenden 
Wege liegende Gemeindebrunnen Nr. 8 immer reichlich Wasser enthält. 
Er wies nur in besonders trockenen Sommerzeiten (z. B. im Jahre 1935) 
und nach aussergewöhlich starker Inanspruchnahme eine beträchtliche 
Abnahme der Wassermenge auf. An den seichten Brunnen im unteren 
Teile des Tales lässt sich feststellen, dass Wasser im Tale reichlich vor
handen ist und noch ein ziemlich hohes Niveau besitzt. Im oberen Teil 
des Tales teufte ich eine Handbohrung ab, welche nur in 10 m Tiefe 
das Niveau des Wassers erreichte.

Der Gemeindebrunnen Nr. 8 Hegt neben einem Wege. Er wird also 
ständig benützt. Er dient auch sonst zur Wasserversorgung des unteren 
Dorfteiles, kann also zur ständigen Speisung des Bassins nicht benützt 
werden. Doch wäre auf dem Gebiete der von hier O-lich liegenden 
Äcker und Gärten die Bohrung eines grösseren Brunnens möglich, aus 
welchem das Wasser durch eine Rohrleitung in das am höchsten Teile 
der Ortschaft zu errichtende Bassin hinaufgepumpt werden könnte. Aus 
diesem könnte man durch ein Leitungsnetz die verschiedenen Teile des 
Dorfes mit Gemeindebrunnen — resp. Wasserhähnen — versehen. Das 
auf diesem Wege gewonnene Wasser wäre — wie erwähnt — von ziem
lich guter Qualität. Chloride und Sulphate wären zwar in ihr vorhanden, 
doch diese würden die Qualität des Wassers nicht bemerkbar beeinflussen. 
Daher könnte dieses Wasser zur Versorgung der Ortschaft benützt wer
den. Das hier erhaltene Wasser kann auf jeden Fall als infektionsfrei 
betrachtet werden. Die Menge des Wassers betreffend sind wir der Mei
nung, dass ein Sammelbrunnen grösseren Kalibers genügend wäre. Dieser 
wäre O-lich vom gegenwärtigen Gemeindebrunnen Nr. 8 talaufwärts, 
auf dem Gemeindegebiete in einer Tiefe bis 8—10 m abzuteufen.

j .  Lösung der Wasserversorgung des Dorfes durch einen gebohrten
Brunnen.

Am besten und gründlichsten lässt sich das Problem der Wasserver
sorgung durch einen gebohrten Brunnen lösen. Dies betreffend gibt uns 
die im Maschinenhause der Gärtnerei des Esterházy’schen Domäne abge
teufte Bohrung einen Aufschluss. Dieser geborte Brunnen ist am Boden 
einer 10 m tiefen Zisterne placiert. Der Brunnen gibt beim Pumpen 160 1 
min. Wasser. Man füllt täglich zwei, einzeln 40 hl enthaltende Résér

ől*
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voire mit seinem Wasser, welche den Wasserkonsum des Esterházy’schen 
Kastells besorgen. Der eventuell geplante, gebohrte Brunnen könnte cca 
3—400 m vom Esterházy’schen Brunnen — also in grösserer Entfernung 
als die minimale Distanz von 100 m, die vom wasserrechtlichem Gesetze 
vorgeschrieben ist — abgeteuft werden. U. zw. könnte entweder cca 
300 m SO-lich von der erwähnten Bohrung, auf der rechten Seite des 
vom Dorfe S-lich liegenden Tales, oder N-lich vom Esterházy’schen 
Brunnen in cca 400 m Entfernung, 30 m W-lich vom Zaune des Kastells 
am Hügelabhang placiert werden. An beiden Stellen könnte die Bohrung 
in cca gleicher Meereshöhe (115 — 120 m) angefangen werden, und sie 
könnte in beiden Fällen mit gleicher Wahrscheinlichkeit die durch den 
Esterházy’schen Brunnen aufgeschlossene wasserhaltige Schicht erreichen. 
Da das Gebiet von kleineren Verwerfungen durchwirkt wird, lässt sich 
nicht sagen, in welcher Bohrung die erwähnte wasserführende Schicht 
früher zu erreichen wäre.

Wahrscheinlich ist, dass diese Schicht in der Tiefe von 50— 60 m 
erreichbar ist. Der Wasserreichtum dieser Schicht zeigt sich als ziemlich 
beträchtlich, so dass die Wasserversorgung eines im oberen Teile der 
Ortschaft au fzu stellen den Bassins vermittels einer Bohrung wahrschein
lich zu besorgen ist. Doch ist es ratsam, die Tiefe der geplanten Bohrung 
grösser als 50—60 m anzunehmen, da in Folge der Verwerfungen die 
Tiefe der oberen wasserführenden Schicht nicht genau anzugeben ist.

Da aber ausser der oberen auch andere wasserführende Schichten 
auftreten können, schlagen wir eine Tufe von cca 200 m für die Brun
nenbohrung vor. Doch ist der Umstand zu beachten, dass weder von 
der oberem, noch aus der eventuell tiefer auftretenden wasserführenden 
Schicht artesisches Wasser zu erhoffen ist.

Ungeachtet welche Lösung von den zuständigen Behörden gewählt 
wird, muss das aufgeschlossene Wasser vor Gebrauch chemisch und bak
teriologisch untersucht werden.



FÜZÉRRADVÁNY KÖRNYÉKÉNEK HIDROGEOLÓGIAI VISZONYAI.

Irta: S c h r é t e r  Z o l t á n  dr.

A m. kir. Földtani Intézet igazgatóságának rendeletére 193 6 május 
i-től 15-ig terjedő időszakban Zemplén megye északi részén és Abauj- 
Torna megyében fekvő Alsó- és Felső-Regmec, Mátyásháza, Mikóháza, 
Vitány, Vily, Füzérradvány, Pálháza, Filkeháza, Füzérkajáta és Puszta
falu községek határában végeztem földtani felvételeket. Munkálataim 
alkalmával különös figyelemmel voltam a bejárt terület vizi viszonyaira. 
Vizsgálataim eredményeit a következőkben foglalom össze:

A) FÖ LDTANI, RÉT EG T A N I VISZO N YO K.

A bejárt terület földtani viszonyairól első ízben a régi, 1860-as évek
ben végzett osztrák földtani felvételek és rövid leírások tájékoztatnak. 
Nevezetesen W o l f  Fi. térképe és Erläuterungen zu den geologischen 
Karten von Hajdúnánás, Tokaj und Sátoraljaújhely című, a wieni Jahr
buch der K. K. geol. Reichanstalt Wien, 1869, 295. oldalán megjelent 
térképmagyarázója. A  szomszédos területeket S z á d e c z k y  G y u l a  es 
P á 1 f y  M ó r i c  vették fel és írták le földtanilag. (Lásd: S z á 
d e c z k y :  A  zempléni szigethegység geológiai és kőzettani tekintetben. 
A kir. m. Természettudományi Társulat kiadása 1897. Budapest; A 
tokaj—eperjesi hegység Pusztafalu körül lévő centrális részének petro- 
gráíiai és geológiai viszonyairól. Földtani Közlöny 1889. évi X IX . köte
tének 244. és 320. oldalán; Sátoraljaújhelytől északnyugatra Ruda- 
bányácska és Kovácsvágás közé eső terület geológiai és kőzettani tekin
tetben. Földtani Közlöny 1897. évi X X V II. kötetének 273. oldalán. 
P á l f y :  A  Pálháza környéki riolitterület Abauj-Torna megyében. A 
m. kir. Földtani Intézet Évi Jelentése 1914-ről. 312. old.)

Újabban Telkibánya és Füzérkomlós vidékét L i f f a  A u r é l  tér
képezte és írta le: Adatok Telkibánya, Hollóháza, Nagybózsva, Komlós
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és Pálháza környékének geológiai viszonyaihoz című értekezésében, a m. 
kir. Földtani Intézet 1925—28-rói szóló Évi Jelentésének 171 .  oldalán.

A  bejárt területen előforduló földtani képződmények részben a 
„Zempléni szigethegység“  néven ismert arhái és paleozói rétegcsoportok
ból felépült régi sziget nyúlványának a rétegei, részben a harmadkori 
medence üledékei és részben a medence üledékeket áttörő és azok fölé tele
pülő neovulkáni képződmények és pedig részben szórt törmelékes vul
káni anyagok, tufák és agglomerátumok, részben a kocsányokat és lep
leket alkotó tömeges kőzetek. A  vulkáni képződmények egy részét tete
mes utóvulkáni hatások érték és alakították át.

Az egyes földtani képződmények a következők. (Lásd a mellékelt 
térképvázlatot.)

1. Gneisz, csillámpala és amfibolit.

A Zempléni szigethegység déli nyúlványa, a Vilytől, Vitánytóí, 
Felsőregmectől és Mátyásházától északra eső domb vonulat, a trianoni 
határig gneiszből és csillámpalából áll, amelyekben alárendelten amfibo- 
litot is találunk. Feltárásaik általában gyengék, többnyire a vörhenyes, 
vagy barnássárgás nyirokszerű feltalaj vastagon elfedi a kőzeteket, 
amelyekre a nagy muszkovitok bő fellépése jellemző. Jobb feltárásait 
találjuk a Vilytől északra haladó dülőút mentén, Vitánytóí északra, a 
fővölgy baloldali mellékárkában, ahol egy helyütt, ÉN y-i 3 1 50 felé irá
nyuló 45°-os dőlést mérhetünk rétegein, továbbá a regmeci szőlőkben s 
Mátyásháza község keleti részén lévő új útbevágás mentén, ahol rétegei 
DNy-ra, 240° felé 38° alatt dőlnek.

A regmeci szőlők területén zöldes amfibolit darabjait is találjuk, 
amelyek nyilván a csillámpalába települő vékony amfibolit teleptelérek 
kibúvásaiból származnak.

2. Karbon konglomerátum és homokkő.

A gneisz- és csillámpala-csoport fölé települve helyenkint barnas- 
színű konglomerátumot és homokkövet találunk, amelyek a Zempléni 
Szigethegység más részében megállapított karbonkori képződmények 
hasonmásai és folytatásai. Előfordul Mátyásházától É-ra és ÉNy-ra, a 
Nagyoldalhegyen és egészen alárendelten, kis foltban, a Vilytől észak 
felé vezető kocsiút mentén feltárva, a csillámpala fölött.
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J . A középső miocén agyag és agyagrnárga és vulkáni tufa
rétegcsoportja.

Az alsó és középső miocén tenger agyagos, márgás üledékei, az ú. n. 
apoka, vagy a bécsi geológusok terminológiája szerint, „schlier“  képződ
mények területünkre is átnyúlnak, azonban jelenlétüket csak a térszín 
alatt, fúrás segélyével állapították meg.

Ez a rétegcsoport az, amely az Erdélyi Medencében, Máramarosban 
és a Kárpátok övén kívül is nagy elterjedésű és mindenütt kősó, földi
gáz és részben kőolaj kíséri előfordulásukat. Legközelebb Sáros megyé
ben, Sóvár környékén ismeretes kősóval kísért előfordulása, ahonnét az 
kétségkívül délfelé húzódik, nyilván a külszínen is, csakhogy eddig még 
részben nem ismerték fel valódi jellegét és korát.

Sóvártól D-felé több helyen ismeretesek konyhasós források és 
konyhasó kivirágzás, amelyek arra vallanak, hogy az alsó és középső 
miocén apoka (schlier) rétegcsoport délebbre is lehúzódik. A  sósforrások 
és kivirágzások jelentkezését tudniillik — eddigi ismereteink szerint •— 
a legnagyobb valószínűséggel az alsó és középső miocénkori sós formá
cióhoz, az apokához, vagy „schlier“ -hez kötöttnek gondolhatjuk.

Alább fel fogom említeni azokat a pontokat, ahol sósvízű források 
előfordulnak. S z á d e c z k y  (Zempléni szigetiig. 56. old.) nagyon való
színűnek tartja, hogy a Zempléni szigethegységtől északra eső területen 
az osztrák földtani felvételek által a „congeria emelet“ -be (=  pannóniai, 
pontusi emelet) sorolt agyagok legnagyobbrészt a mediterráni korba 
( =  burdigálai, helvéciai em.) tartozhatnak, amit támogat az a. körül
mény, hogy S z á d e c z k y  ezekben a rétegekben Kolbása környékén 
mediterráni kövületeket lelt. Sajnos, Kolbása felvételemkor (1936) meg
szállt területre esett és így nem ellenőrizhettem Szádeczky adatait. Bár 
Szádeczky egy kövületfajt se említ fel névszerint, mégis elfogadhatjuk 
helyesnek adatait s . ennek alapján az, hogy területünktől aránylag kis 
távolságra, (Füzérradványtól ÉÉK-re kb. 8.5 km-re) a középső miocén 
rétegek csakugyan a külszínre bukkannak.

A Zempléni szigethegységtől délre és DNy-ra, a szarmata képződ
mények alatt nem nagy mélységben szintén az említett apoka (schlier) 
képződményeket várhatjuk. Ezt a feltevést igazolta az 1936. év folyamán 
a Károlyi grófi kastély parkjában lemélyített 440 m mély fúrás, amely 
az alsó szarmata emelet rétegeinek áthatolása után a külszín; alatt 14 > m 
mélységben a középsőmiocén apoka (schlier) rétegekbe jutott bele s a 
fúrás fenekéig riölittufa betelepülésekkel váltakozva ebben haladt.
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A fúrásban áthatolt rétegekről és azok faunájáról a saját vizsgálataim 
alapján a következőket jegyezhetem fel, azzal a hozzáadással, hogy a 
fúrás részletes feldolgozását K u l c s á r  K á l m á n  dr. és M a j z o n  
L á s z l ó  dr. urak végezték el s eredményeiket külön fogják közölni.

Az átfúrt rétegcsoport uralkodólag szürke agyagból és agyag- 
márgából áll, rétegei közé azonban vulkáni szórt anyag, tufa is ismé
telten kisebb-nagyobb vastagságban közbetelepszik. A rétegek iszapolási 
maradványában többnyire nagyobb számban találunk foraminiferákat, 
mint buliminákat, uvigerinákat, truncatulinákat, továbbá nonioninákat, 
polystomellákat és miliolinákat stb., amelyek határozottan mutatják, 
hogy már nem az elegyesvízi eredetű alsó szarmata rétegekkel, hanem a 
középső miocén tortónai rétegcsoporttal van dolgunk.

Ezenkívül a 146.20— 147.3 c m közt lévő sárgásszürke agyagból 
Cardium sp. töredékei, a 147.30— 152.30 m közt lévő szürke agyagból 
Cardium sp. töredékei és kőbele, valamint Aloides (Varicorbula) gibba 
O l i v i  töredékei, a 152.30— 158.00 m mélységek közt lévő lágyabb 
és keményebb szürke agyagból Turritella embriók, a 158.00— 163.80 m 
közt lévő agyagból Cardium sp. töredékek és echinus táblatöredékek, 
a 177.30— 179.50 m közt levő szürke agyagból Pecten sp. töredékek, 
a 195.30— 196.15 m közt lévő 0.75 m vastag barnásszürke andezittufából 
pedig Cardium sp. és Turritella sp. töredékek kerültek elő, amelyek 
mind tengeri eredetre és a középső miocénre vallanak.

Vulkáni tufákat harántoltak a fúrásban: a 163.80— 164 m közt, a 
187.50— 194.60 m közt, a 195.30— 196.15 m közt, a 205.20—206.30 m 
közt, a 213.20—219.70 m közt, a 234.70—245.30 m közt, a 285.50— 
316.50 m közt, a 366.00-—370.00 m közt; a 387.10— 390.10 m közt 
fehér, finomszemű riolittufa, alatta szürke tufás agyag és agyagos tufa, 
alatta a 390.10—395.90 m közt szürke agyag s ez alatt, a fúrás fenekéig, 
440.10 méterig tufás agyag és agyagos tufa váltakozott. A vulkáni tufák 
egy része riolittufaszerű, egy része andezittufának minősíthető. Ezekben 
sem kvarc, sem színes elegyrész nem látszik. Kétségtelen, hogy a tufák 
a tengerbe hullottak, miután némelyikben tengeri kövületeket találunk.

A  fentebb felemlített fauna alapján valószínű, hogy a szarmata
képződmények alatt a tortónai és nem a helvéciai emelet rétegeibe jutott 
a fúró.

A tovább délnyugatra eső területről Kovácsvágás vidékéről úgy 
Szádeczky, mint Pálíy leírják a középső miocén tortónai faunát tartal
mazó andezittufákat. Ezek — úgylátszik — alárendeltek és vékonyak.
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4. A felső miocén szarmata emelet elegyesvizi rétegei.

Amint a füzérradványi fúrás szelvénye igazolja, a középső miocén 
rétegei fölé közvetlenül a szarmata emelet rétegei következnek. Feltéte
lezhetjük, hogy területünkön általában ezek a viszonyok uralkodnak.

A szarmata emelet üledékei szürke és sárga agyag és agyagmárga, 
alárendelten mészkő, amely utóbbi, úgy látszik, csak lencsésen telepszik 
bele az agyagos rétegcsoportba. A szarmata rétegek csak itt-ott, nagy rit
kán bukannak ki a nagy vastagságú pleisztocén kőtörmelékes nyirokszerű 
agyagtakaró alól.

Északnyugaton már Pusztafalu mellett, a községtől ÉK-re és délre 
megtaláljuk kibúvásait, amelyeket már L iffa A. leírt. Füzérkajatától 
NyDNy-ra, a szántóföldeken, részben réteges agyagmárga. darabokat 
találunk kiszántva, részben pedig kovás pala és kovatufa darabokat, a 
Hydrobia stagnalis Baster kőbeleivel és lenyomataival. Ugyanitt egy- 
helyütt fehér, laza, könnyű diatomacea pala darabjait is találtam. A Füzér - 
kajatától északra, a temető alatt vezető dülőút bevágása szintén feltárja 
a szarmata emeletbeli szürke és sárga agyagot, amelynek rétegei közé kb. 
2 dm vastag vörös agyag is telepszik.

Füzérradvány községtől DK-re, a Károlyi grófi park kertészlaka 
közelében lévő feltárás a szarmata emeletbeli, mészgumókat és konkré- 
ciókat is tartalmazó szürke és sárga agyag és agyagmárga rétegeket tárja 
fel. Ezek a rétegek NyÉNy-ra, 2900 felé, 12° szög alatt dőlnek s a Vulgo- 
cerithium ntbiginosum Eichw. csigafaj példányai fordulnak benne elő. 
A Károlyi grófi park keleti részében lévő alsó tó lefolyása, kis szaka- 
dékos völgyrészletben jól feltárja a szarmata emeletbeli szürke agyag és 
agyagmárga erősen hasadozott, repedezett rétegeit. A rétegek itt DDK-re 
165° felé, 15° alatt lejtenek. A Károlyi grófi gyümölcsös déli részén és 
az ezzel határos községi területen a szarmata emeletbeli durvamészkövet 
találjuk meg a külszínen kibukkanva, de nagyobbrészt csak elszórt 
darabokban. A mészkő sárgásfehéres, vékonyréteges, többnyire ikraköves 
(oolitos) és kövületek kőbeleit és lenyomatait elég bőven tartalmazza. 
Nevezetesen előfordulnak: Cardium sp., Tapes grcgana Partsch, Vulgo- 
cerithium rubiginosum Eichw., Pirenella mitralis Eichw., Dorsanum 
duplicatum Eichw., és Mobrensternia angulata Eichw.

Egy kutató aknácskában rétegei DDK-re, 1700 felé, 70 alatt dőltek. 
Ez a dőlés megegyezik az alsó tó alatt lévő feltárásban mért dőléssel, de 
eltér a kertészlak mellett mért N yÉN y-i dőléstől.

A szarmata emeletbeli agyagrétegösszlet kis foltokban kibukkan 
még V ily község közepén, Vitánytól K-re a Godolya-völgy baloldali
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forráságának felsőbb részében és Felsőregmec község DNy-i végén. 
A szarmata agyagrétegcsoportba mélyültek le a Vilyi-pusztai 71 méteres 
fúrt kút és a park gyümölcsösében régebben lemélyített 56 és 58 méteres 
eredménytelen fúrások s az újonnan lemélyített fúrás felső része is.

Az új fúrás a külszín s a 6 m vastag holocén képződmény alatt 
145 m mélységig hatolt a szarmata emelet rétegeiben, uralkodólag agyag- 
bán; alattuk, mint említettem, a középső miocén agyagrétegei következ
nek. Az átfúrt rétegekről és azok faunájáról a következőket jegyezhet
jük meg:

A fúrásban 6.00 m-től 13.00 m-ig mészkonkréciós zöld és sárga 
agyagon haladtak át, amelyben andezittufa anyag is van. 13.00 m— 
19.60 m közt a fúrási anyag szerint részben lágyabb szürkés andezit
tufán, részben keményebb fehér oolitos mészkövön haladt át a fúró. Az 
előbbi a Tapes gregaria Partsch kagylófajt, az utóbbi Miliolina sp. és 
Polystomella crispa L. foraminifera-fajokat tartalmazza. A 19.60— 25.00 m 
közt zöldesszürke agyag következett, Polystomella crispa L. és P . acn- 
leata d’Orb. foraminifera-fajokkal, a 25.00— 35-50 m közt sötétszürke 
agyag Pirenella mitralis Eichw.-csigafajjal, a 35.50—40.10 m közt mész- 
gumós konkréciós szürke agyag, Polystomella crispa L.-val és P. aculeata 
d’Orb.-val, a 40.10— 45.20 m közt sötétszürke agyag Polystomella acu
leata d’Orb. éís Rotalia beccarii L. foraminimera-fajokkal, továbbá a 
Pirenella mitralis Eichw. csigafajjal. A 45.20— 47.00 m közt sötétszürke 
agyag, a 47.00—63.20 m közt szürke, kissé csillámos agyag következett, 
a Polystomella crispa L., P. aculeata d’Orb., Rotalia beccarii L. forami
nifera-fajokkal, továbbá az Ervilia podolica Eichw., Pirenella mitralis 
Eichw., Neritina picta Eichw. és Mohrensternia inflata Andrz. kagyió- 
és csigafajokkal A 63.20—73.40 m-ig terjedő szürke, apokaszerű agyag
ból a Rotalia beccarii L., Polystomella crispa L., Nodosaria sp. és Buli
mmá sp. foraminifera-fajok, továbbá az Ervilia podolica Echw. kagyló — 
s a Neritina picta Eichw., Pirenella mitralis Eichw., Vulgóceritihum sp. 
Mohrensternia angulata Eichw., és M. inflata Andrz. csigafajok kerül
tek elő.

A 73.70-—90.15 m közt levő agyagból a Polystomella crispa L., a 
95.10—95.70 m mélységek közt lévő agyagból pedig a Polystomella 
crispa L. és P. aculeata d’Orb, foraminirera-fajok, az Ervilia podolica 
Eichw. kagyló- és a Mohrensternia inflata Andrz. csigafajok, a 95.70-—- 
137 m mélységek közt átfúrt agyagból az Ervilia podolica Eichw. 
kagylófaj, a 137.00— 138.20 m közt lévő szürke tufás agyagból a Poly
stomella crispa L., és Modolia sp. töredékei, a 140.30— 142.80 m közt 
levő agyagból ostracodák, a 144.10— 144-50 m közt átfúrt agyagból
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Ervilia podolica Eichw., s végül a 144.50— 145-05 m mélységek közt 
átfúrt agyagból a Polystomella striatopunctata Ficht, et Moll. és a P. 
crispa L. foraminifera-fajok kerültek elő.

Felemlítendő az az érdekes körülmény, hogy a jellegzetesen elegyes
vízi makrofauna és foraminiferafauna mellett némely rétegben a tengeri 
jellegű Nodosaria és Bulimina foraminifera genusok is előfordulnak, 
amik a szarmata elegyesvízi tenger ideiglenesen történt sósabbá válásá
ról tesznek tanúságot. A  szarmata-kort azonban a makrofauna minden 
kétséget kizárólag megállapítja.

Ha a fentebb leírt szarmata rétegek faunáját tekintjük, megállapít
hatjuk, hogy rétegeik az oroszországi hármas tagozású szarmata emelet 
alsó tagjának felelnek meg. A középső és felső szarmata alemelet fauna 
alapján tehát itten nem mutatható ki.

/. Riolittufa és agglomerátum.

A bejárt területen tekintélyes kiterjedésben találjuk a fiatal vulka- 
nizmus szórt anyagát és tömeges kőzeteit is. A  földtani felvételeim alkal
mával arra a meggyőződésre jutottam, hogy ezeknek kora az alsó 
szarmata alemeletnél fiatalabb, de még szarmatakori. A külszínen lát
ható riolittufa és agglomerátum kétségkívül a leírt szarmata rétegcsoport 
fölé telepszik s efölött fekszenek a többnyire erősen metamorfizált 
riolitok.

A riolittufának és agglomerátumnak többféleségét különböztethet
jük meg területünkön, amelyek valószínűleg részben kissé eltérő szín
tájakba is tartozhatnak.

Az| egyik féleség lazább, finomabbszemű, fehér horzsaköves riolit- 
tula éspedig valószínűleg plagioklászos riolittufa. Helyenkint ez követ
kezik a szarmata rétegcsoport fedőjében s e fölött következik a tömeges 
riolit s az elkovásodott riolittufa és riolit-csoport. Ezt a riolittufát 
találjuk Pusztafalutól délre a Bábahegy nyugati oldalán végig Füzér- 
kajatáig, majd alárendeltebben kisebb foltokban Filkeháza környékén 
bukkan ki, ahonnét lehúzódik Pálháza tájára, amely községtől nyugatra 
azután nagyobb kiterjedésben bukkan ki. Ki-kibukkan azután a riolit
tufa a Füzérradványtól ÉNy-ra lévő árkok fenekén, mint az Egreskút- 
forrástól D N y-ra lemenő árokban és végül Füzérradvány község nyugati 
és déli részén és a Vilyi-pusztától nyugatra és délnyugatra eső domb
oldalban.

A  riolitos szórt anyagnak másik, kissé eltérő félesége, az összeállóbb, 
keményebb, breccsás, horzsaköves riolittufa és agglomerátum. Ezt a
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kifejlődést főleg a bejárt terület keletibb részén találjuk meg. Vitánytói 
északra és Mátyásházától nyugatra — úgylátszik — közvetlenül a csil
lámpalára telepszik. Ellenben Felsőregmectől nyugatra már azt találjuk, 
hogy ugyanez a tufa a szarmata agyag és márgarétegek fedőjében for
dul elő. Vitánytói ÉK-re szintén a szarmata rétegcsoport fedőjében telep
szik, de észak felé — nyilván kis vetődés mentén — megint egyszintbe 
kerül a riolittufa a szarmata rétegekkel.

A  riolittufának végül harmadik félesége a vulkáni, nevezetesen 
pneumato-hidatogén és termális utóhatások következtében átalakult 
fajtája, amely fehér és fehéressárga, többnyire breccsás, legtöbbször ke
ményebb kőzet. A vulkáni utóhatás következtében egyes alkatrészek és 
a horzsakő-zárványok egy része kioldódott és eltávolodott, a kőzet rend
szerint lukaosos képű. Egyszersmind kevés kovasav is áthatotta, minek 
következtében keményebbé, és fagyállóvá vált. Mivel jól faragható, 
egyes padjait építkezési célokra fejtik. Ez a féleség előfordul Füzér- 
radványtól kissé ÉÉNy-ra, ahol 1700 felé 140 alatt dőlő padjait kőbá
nyában fejtik, továbbá Vitánytói É-ra, ahol szintén több kőbányában 
fejtés tárgya.

6. Plagioklászos riolit.

A bejárt terület legmagasabb részeit riolit építi fel, amely Szádeczky 
szerint plagioklászos riolit. Előfordul Pusztafalutól északra és délkeletre, 
továbbá a Bábahegy tekintélyes tömegében, a Füzérkajatától K-re levő 
kis dombon, majd a Koromhegy és Emberkő tömegében, végül két kis 
kibukkanását találjuk még Vily mellett DNy-ra; ezek egyikébe kis kő
bánya mélyül.

A riolitnak helyenkint szurokköves és perlites kifejlődését is találjuk. 
Egy kis szurokkő-előfordulás van Pálházától NyDNy-ra, kb. 1.4 km-re, 
a 164 m mag. ponttal jelölt híd közelében, az andezittufák közt, továbbá 
Liffa A. dr. szíves közlése szerint a Koromhegy tömegének nyugati 
részén szintén előfordul perlit és szurokkő.

Megjegyzem itten, hogy a földtani felvételre való elindulásom előtt 
alkalmam volt Liffa A. dr. kíséri, ti. igazgató úr szívességéből a Puszta
falu és Füzérkajáta környékére eső eredeti földtani felvételét megtekin
teni. Szívességéért fogadja hálás köszönetemet.

A riolittufából és riolitból álló területek egy részén a vulkáni utó
hatás erősen működött; ezeken a helyeken a pneumatohydatogén és ter
mális hatások eredményei nyomulnak előtérbe. A riolit és riolittufa eze
ken a helyeken többé-kevésbbé metamorfizálódott: elkovásodott és helyen
kint elkaolinosodott. Néhol elég tetemes hidrokvarcit lerakódást is talá-
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lünk. Ez néha vékonyréteges és növénynyomot is tartalmaz. Ilyen átala
kult kőzetekből áll részben a Fiizérradványtól északra eső Emberkő és 
Koromhegy tömege. Ezek DK-i részén szabálytalannak látszó fészkek
ben kaolinelőfordulások vannak, amelyek jó minőségűek s amelyeket 
tárók, földalatti műveletek segélyével fejtenek.

Az elkovásodott képződmények és a hidrokvarcit nagy tömbjei a 
hegyek oldalán minden irányban nagy távolságra levándoroltak a 
szarmata agyag területére s azt a benyomást keltik, mintha szálban hely
ben volnának.

Meg kell itt jegyeznem, hogy sem a vulkáni kőzetekkel, sem a 
kaolinelőfordulással behatóbban nem foglalkoztam, miután ez feladatom 
nem volt s ezeknek tüzetesebb tanulmányozásával a m. k. Földtani Inté
zet igazgatósága Liffa Aurél dr., m. k. kísérletügyi igazgató urat 
bízta meg.

7. Piroxénes andezit és andezitbreccsa.

A piroxénes andezit jellegzetes feketeszínű kőzetét a Füzérradvány 
és a Vilyi-puszta között lévő területen, a Károlyi grófi park erdőrész
letén látjuk, ahol — úgy látszik — a szarmata emelet képződményei 
fölött fekszik, mint kis lávatakaró. Pálházától nyugatra, a Bózsva-völgy 
baloldalán, andezitbreccsát és kis részben lávát találunk, amely való
színűleg a riolittufa fölé telepszik. Az andezit kitörésének kora is a 
szarmata emeletbe helyezhető.

8. Pliocén kavics.

Pusztafalutól DK-re már L iffa A. kiválasztott magas fekvésű kavics- 
takaró részleteket, amelyeknek kavicsszemei főleg a kristályos palák 
anyagából származó legömbölyödött kvarckavicsok. A kavicstakaró 
370—420 m t. sz. f. magasságban fekszik s képződésének kora minden 
valószínűség szerint a pliocénre helyezhető.

5>. Pleisztocén nyirok és barna föld.

A kitörési képződmények egy részéből, különösen a riolittufából 
felépült alacsony dombvidéket, továbbá a szarmata emelet lágy rétegcso
portjából felépült halomvidéket a pleisztocén képződményei fedik véko
nyabban, vagy vastagabban.

Főleg a kitörési kőzetek fölött és azok közelében szívós, barnás, 
barnásvörhenyes és barnássárgás agyag, az úgynevezett nyirok fekszik.
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A szarmata rétegcsoport fölött ez átmegy barnássárgás, részben babérces 
agyagba, amely a felszínen rendesen erdei barnaföldbe megy át. A  nyirok' 
és barnássárgás agyag néha csak 2— 3 m, de többnyire, különösen a terü
let DK-i részén, 10—20 méter, sőt ennél nagyobb vastagságú is lehet. 
A hegyekről, különösen a Koromhegy és Emberkő tömegéről rengeteg 
elkovásodott riolít, riolittufa és hid.rokvarcit tömb vándorolt le minden 
irányban a nyirok és barnás agyag területére s így a nyiroknak a hegyek
hez közelebbeső része tele van kőzettömbökkel, kavicsokkal és kőzet- 
törmelékkel, úgyhogy a földtani határok emiatt nem is állapíthatók 
meg pontosan. A kőzettömböket és kavicsokat tartalmazó pleisztocén 
agyagtakaró-részletet a mellékelt térképvázlaton külön feltüntettem. 
Megjegyzem végül, hogy a Bózsva és mellékvölgyei mentén párkány
síkokat (terraszokat) felismerni nem tudtam.

10. Holocén áradmány.

A Bózsva völgyében, valamint a mellékpatakjainak völgyeiben a 
patakok kőtörmelékes és kavicsos, részben agyagos lerakodásait, horda
lékát találjuk, amelyek részben keskenyebb, részben szélesebb szalagok
ban húzódnak a patakok mentén.

A terület hegy szerkezetéről (tektonikájáról) keveset lehet mondani. 
A fiatal harmadkori üledékes és kitörési kőzetekből felépült területből 
kibukkan az arhái és paleozói képződményekből felépült s a variscusi 
hegymozgások által összegyűrt és tört Zempléni-szigethegység délnyugati 
nyúlványa. A  régi hegyrög a fiatal harmadkori képződmények felé vető
désekkel határolódik.

Az alsó szarmata alemelet üledékes rétegei igen gyéren, csak itt-ott 
bukannak ki s azokon is csak elvétve lehet dőlést mérni. Legnagyobb
részt olyan vastagon elfedi őket a kőtörmelékes nyirok, hogy nem volt 
remény arra, hogy kutató aknák mélyítése útján a szarmata rétegeket 
könnyűszerrel elérhessem s rajtuk dőléseket mérhessek. Ezért a kutató 
aknák mélyíttetését mellőztem.

Feltételezhetjük, de nem bizonyíthatjuk azt, hogy a közép és felső 
miocén medenceüledékek területünkön is enyhén gyűrtek. Hogy a fiatal 
harmadkori képződmények vetődtek is, azt kétségtelennek kell tekinte
nünk. Törések mentén törtek fel a riolit és andezit vulkánok, valamint 
jórészt a tektonikai mozgások okozta repedések és hasadékok mentén
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tódulhattak fel a vulkáni utóhatások gőz- és gázexhalációi és kovasavas 
forróvíz-oldatai.

A Füzérradvány és a Vilyi-puszta közt lévő piroxénes andezit fel
törés hosszanti iránya É N y—DK-i, tehát valószínű, hogy azok a törések 
és vetődések, amelyeken a többi vulkáni kőzetek a felszínre törtek, 
nagyobbrészt szintén ilyen irányúak voltak.

A pleisztocén képződményekkel vastagon elfedett szarmata emelet
beli üledékes és kitörési kőzeteken a vetődések kinyomozása úgyszólván 
lehetetlen. Mindössze a Pálháza—Filkeháza irányában húzódó völgy 
táján tételezhetjük fel több-kevesebb bizonyossággal egy ÉÉN y—DDK-i 
irányú vetődés jelenlétét. Míg a völgy bal, ÉK-i oldalán t. i. a riolittura 
lankás lejtővel ereszkedik a völgyre, addig a jobb, DNy-i oldalán hirtelen 
elég meredeken s elég magasan felemelkedik. Ügylátszik, ennek a vető
désnek mentén fakad fel Pálháza községben az alantabb leírandó forrás
sorozat. Ez a törés egyébként párhuzamosan halad a Füzérradványtól 
DK-re lévő, fentebb említett andezit kitörés hosszanti tengelyével

B) A V ÍZI VISZO N YO K.

Füzérradvány környékének arculatát az egymás mellett előforduló 
különböző keménységű kőzetek szabják meg. A  kemény riolitok és 
elkovásodott riolittufák, mint ellenálló kemény kőzetek, meredeken ki
emelkednek a térszínből; a kristályos palák és paleozói homokkövek, 
valamint a kis kiterjedésű andezit alacsonyabb dombokat, végül a 
lágyabb riolittufák és különösen a szarmata emelet agyag és márga réte
gei lankás térszínt formálnak.

A vízrendszer a kiemelkedőbb, keményebb kőzetekből álló maga
sabb dombok, hegyek között, a lágyabb kőzetekből álló területen fejlő
dött ki. A vízrendszer főpatakja a Bózsva patak, mellékvölgyei — terü
letünkön — a íilkeházai és füzérkajátai patakok egyesüléséből létrejövő 
Bisópatak, amely lejjebb Malom patak nevet visel, továbbá a radványi 
erecske és a vitányi Godolya patak.

A bejárt területen aránylag kevés forrás fakad. Ezeknek, valamint 
a községekben s itt-ott a legelőkön mélyített közhasználatú kutaknak a 
vizét a következő szempontokból vizsgáltam meg: milyen földtani kép
ződményből (kőzetből) erednek; a kutaknál, hogy milyen a mélységük s 
mekkora a vízoszlopuk; milyen a hőmérsékletük (a kutaknál ezt nem 
mindig tudtam megmérni), továbbá, hogy vizök milyen reakciót ad 
ezüstnitráttall és báriumkloriddal kezelve.
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A területen előforduló források és kutak vize a térszint felépítő kő
zetek különbözősége következtében különböző minőségűnek bizonyult, 
amiből érdekes következtetéseket vonhatunk. A következőkben eszerint 
csoportosítva sorolom fel a megvizsgált forrásokat és kutakat, meg
jegyezve, hogy a mellékelt térképvázlaton a források és kutak sorszáma 
megegyezik a szöveg számaival.

a) A riolitból és riolittújából, vagy azokat vékonyan elfedő nyirokból, 
valamint a kristályos palából eredő források és kútvizek.

1. Pusztafalutól kissé DK-re, a riolit kibukkanás tövében, riolit 
tömbök közül fakad a „Savós kút“  nevű forrás. Hőmérséklete 10.2 C°. 
Vize ezüstnitráttal kezelve változatlan maradt.

2. Füzérkajátától kissé KÉK-re, a Rednek-völgy felső részén levő 
bővizű Rednek forrás a riolittufából fakad. Jelenleg a forrást foglal
ták, de nem kielégítően, mert a víz a foglalástól jobbra-balra elszökik. 
Hőmérséklete 12.> C°. Úgy ezüstnitráttal, mint báriumkloriddal kezelve, 
teljesen változatlan maradt.

3. Füzérkajátától K-re, kb. 1.3 km-re, a községi közlegelőn, a ková- 
sodott riolittufa darabokat tartalmazó pleisztocén barnássárga nyirok
agyagból bővizű forrás fakad, amely csermely alakjában folyik végig 
a legelőn a főárokba. Hőmérséklete: 10 C°. Vize ezüstnitráttal kezelve 
teljesen változatlan maradt, báriumkloriddal gyengén zavarodott.

4. Pálházától ÉNY-ra, kb. 1.6 km-re, egy völgyecske jobboldalán, 
riolittufából fakad egy forrás; vize kissé szürkeszínű, hőmérséklete 
10 C°, ezüstnitráttal kezelve nem változott.

5. Füzérradványtól ÉNY-ra, kb. 600 m-re, riolittufa területen, kő
törmelékes nyirokból fakad az „Egreskút“  nevű forrás, amelyet kút- 
szerűen foglaltak s vize csövön folyik ki. Hőmérséklete 10.7 C°, ezüst- 
nitráttal kezelve változatlan maradt, báriumkloriddal kezelve zava
rodott.

6. Füzérradvány ÉN Y-i részében, a DK-re, 155° felé, 120 alatt dőlő 
riolittufából egy bővizű forrás fakad, amelyet közkúttá alakítottak. A 
kút 3.10 m mély s a víz tükre a kissé felemelt kútszegély alatt 36 cm-re 
van. A víz a kúttól délfelé néhány méterrel már a külszínre bukkan és 
mint kis csermely folyik tovább. A forrásvíz hőfoka 12 C°, ezüstnitráttal 
igen gyengén opalizált, báriumkloriddal kezelve teljesen változatlan 
maradt.
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- 7. Füzérradvány déli végén. Kurtos J. kereskedő új, 24 m mély
kútja riolittufába mélyül. Vizének hőfokát 12.5 C°-nak mértem. Ezüst
nitráttal kezelve változatlan maradt.

8. Füzérradványtól ÉÉK-re, bk. 2 km-re, a Károlyi grófi vadaskert
ben lévő ú. n. „Hidegkút“ forrás, a Vily-felé lemenő árok legfelső részén, 
a Koromhegy felől legördült kvarcos riolittufa darabokat bőven tartal
mazó pleisztocén barnássárgás agyagtakaróból fakad s kevés vizet szol
gáltat. Vizének hőfoka 12.5 C°, ezüstnitráttal kezelve teljesen változat
lan maradt, báriumkloriddal kezelve gyenge közepes zavarodás mutat
kozott rajta.

9. Vitánytól ÉK-re, kb. 1 km-re, a ligetszerű legelő és szántóföld 
szélén fakadó forrást foglalták; tavasszal lefolyása van, nyáron, állító
lag kiapad. A víz hőmérséklete í r . 8 C°, ezüstnitráttal kezelve úgy
szólván változatlan maradt, csak hosszabb idő múlva mutatkozott kis 
reakció; báriumkloriddal kezelve is zavarodott kissé. Ez a forrás a 
pleisztocén barnássárga agyagból, de valószínűleg a riolittufa fölött 
fakad.

10. Felsőregmectől ÉNy-ra, kb. 1.6 km-re, a szőlő és legelő határán 
egy kifolyó vizű forráskútat találunk, amelyet csak kezdetlegesen foglal
tak. Hőmérséklete ír  C°, ezüstnitráttal kezelve igen gyengén opalizált, 
báriumkloriddal változatlan maradt. Ez a forrás, a pleisztocén barnás- 
sárgás agyagból ugyan, de mégis a kristályos pala fölött, vagy annak ha
tárán fakad s mint ilyen, egyetlen a megvizsgált források és kutak 
között.

b) A szarmata emelet agyag és agyagmárga rétegcsoportjából eredő, 
vagy azok fölött fakadó források és kutak.

A szarmata emelet agyag és agyagmárga rétegcsoportjából eredő 
források és kutak közül ÉNy-ról D K felé haladva a következő forráso
kat és kutakat vizsgáltam meg;

í  j .  Pusztafalu község ÉK-i részében, a „Hangya“  szövetkezeti bolt 
közelében lévő közkút mélysége 3.00 m, vízoszlopa 2.50 m. Vizének hő
mérsékletét 14 C°-nak mértem. A kissé magasabb hőmérsékletet a nap 
felmelegítő hatásának tulajdoníthatjuk. Ezüstnitráttal kezelve elég erős 
reakciót adott.

12. Füzérkajáta déli részében, a templom előtt lévő közkút vizének 
hőmérséklete 10 C°. Ezüstnitráttal kezelve erős reakciót adott.

13. Filkeháza DK-i r.észében, a patakon átvezető híd mellett lévő 
közkút 6.86 m mély s vízoszlopa 2.65 m. Vizének hőfoka 9 C°, ezüst-

02
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nitráttal kezelve erős reakciót adott, báriumkloriddal kezelve nem vál
tozott.

14. Pálháza ÉNy-i végén, Urbanovits Ferencné 55. számú házának 
kertjében bővizű forrás fakad, amelyet kúttá foglaltak s amelyből kis 
csermely alakjában folyik ki a víz, A forrásvíz hőfoka 12 C°, ezüst- 
nitráttal kezelve, erősen opalizált, báriumkloriddal lassú zavarodás 
mutatkozott rajta.

15. Pálháza ÉNy-i részében a templomtól É-ra lévő bővizű forráskút 
vizének hőmérséklete 12.2 C°, ezüstnitráttal kezelve közepes reakciót 
mutatott.

16. Pálháza ÉNy-i részében, a templomtól ÉK-re lévő bővizű forrás
kút vizének hőmérséklete 12 C°, ezüstnitráttal kezelve, közepes reakciót 
mutatott. Kissé tovább DK-re következik még egy hasonló kút, amelyet 
azonban nem vizsgáltam meg külön. Az utóbbi négy forráskút valószínű
leg egy ÉÉN y—DDK-i irányú törésvonal mentén fakad fel.

17. Pálháza DK-i részében Gilla Márton kútja a Bózsva völgy allu- 
viumába- mélyül. A víz tiszta, átlátszó, színtelen és szagtalan; ezüstnit- 
ráttal kezelve igen erős reakciót, báriumkloriddal közepes zavarodást 
észleltem rajta.

18. Pálháza DK-i részében Vigh József kútjának vizén ezüstnitráttal 
kezelve erős reakciót, báriumkloriddal közepes zavarodást észleltem.

19. Füzérradvány északi részén, a községen áthaladó kis árok felső 
részében két forráskút van egymás mellett, egy vízfakadásos helyen; ezek 
fölös vize állandóan lefolyik. Az északibb kút vize kissé szürkés szinű; 
hőmérséklete 12.5 C°. Ezüstnitráttal kezelve gyenge reakciót észleltem 
rajta, báriumkloriddal nem változott.

20. Füzérradvány déli részén, a katolikus templomtól Ny-ra, a gróf 
Károlyi kert fala mellett, kis riolittufa kőfejtő előtt lévő közkút 3.27 m 
mély, vízoszlopa 2.25 m, vizének hőfoka 9 C°. Ezüstnitráttal kezelve igen 
erős reakciót, báriumkloriddal gyenge közepes zavarodást észleltem 
rajta. A kútból vett vízminta C s a j á g h y G. m. k. vegyészmérnök vizs
gálata szerint 1-kint 0.3005 gr kloridot, valószínűleg nátriumklo- 
ridot tartalmaz a Cl ionokból számítva. Nitrit és ammónia nincs benne.

21. Fiizérradványtól kissé K-re, a gróf Károlyi parkban lévő, a kas
tély vízellátását szolgáló fokút vizét két északabbra fakadó forrásból 
nyeri, ahonnét a vizet földalatti csővezeték segélyével vezetik le. Ezek a 
források: a Füzérradvány tói ÉÉK-re, 300 m-re , a radvány—vilyi kocsi
út mellett fakadó „Turinka-forrás“  (21/a), a másik pedig a Füzérrad- 
ványtól ÉÉK-re, kb. 1 km-re az erdőben fakadó forrás (21 db), amelyet 
szintén Hidegkút forrásnak szoktak nevezni. Az előbbi forrás nyaranként
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állítólag el szokott apadni. A főkútban lévő vízen a helyszínén ezüst
nitráttal kezelve, igen erős reakciót, báriumkloriddal igen gyenge zava- 
rodást észleltem. C s a j á g h y  szerint 1-kint 0.0828 gr kloridot 
("nagyobbrészt valószínűleg nátriumkloridot) tartalmaz a Cl iofnokbóí 
számítva. Nitrit és ammónia nincs benne. C z i n k e  F e r e n c  főkertész 
úr közlése szerint 1936-ban a kastélykutat naponta négyszer 1 és fél — 
2 óráig szivattyúzták s kb. 40—42 m3 vizet szolgáltatott. A  víz hőfokát 
1 1  C°-nak mértem.

22. Füzérradványtól kissé K-re, a gróf Károlyi parkban, a felső tóba 
folyó kis forrás hőmérséklete 10.2 C°, ezüstnitráttal kezelve erős reak
ciót adott, báriumkloriddal teljesen tiszta maradt.

23. Vilytől Ny-ra, 0.6 km-re, hidrokvarcit-tuskókkal teleszórt 
pleisztocénkori agyagos területen, a községi legelőn lévő gémes kút mély
sége 5.42 m, vízoszlopa 3.86 m. Vizének hőmérséklete 10 C°, ezüstnitráttal 
erős reakciót, báriumkloriddal is erős zavarodást észleltem rajta.

24. Vilytől ÉNy-ra, kb. fél km-re, a községi legelőn fakadó „Nád- 
kút“ nevű forrás hőmérséklete ix C°, vize ezüstnitráttal gyenge reakciót 
adott, báriumkloriddal nem változott. A forrás a pleisztocén barnáis- 
sárgás agyagtakaróból fakad, amely hidrokvarcit és kovásodott riolit- 
tufa-kavicsot és törmeléket kisebb-nagyobb mennyiségben tartalmaz.

25. Vily község ÉNy-i részében, a kis árokvölgy fenekén lévő for
rás, az úgynevezett „Dobrony-kút“  mélysége 3.30, vízoszlopa 3.07 m. 
Vize ezüstnitráttal kezelve gyenge, báriumkloriddal erős reakciót adott.

26. V iy község közepén, a népiskola előtt lévő két kút közül az észak- 
nyugatinak a mélysége 5.16 m, vízoszlopa j.oo m, vize ezüstnitráttal 
kezelve igen erős reakciót adott, báriumkloriddal közepes zavarodást 
észleltem rajta. A vegyi vizsgálat szerint 1-ként 0.0816 g kloridot tar
talmaz a Cl ionokból számítva. Nitrit és ammónia nincs benne.

27. Vitánytól É-ra, az árok fenekén lévő vizenyős terület közepén 
lévő, cementgyűrűvel foglalt forrás hőmérséklete 1 1  C°, vize ezüstnitrát- 
ta! kezelve gyenge reakciót adott, báriumkloriddal pedig közepes zava
rodást mutatott.

28. Vitány község északi részén lévő közkút, tulajdonképpen kifolyó 
forrás, elég bővizű. Hőmérséklete 12 C°. Vize ezüstnitráttal kezelve igen 
gyengén opalizál, báriumkloriddal lassú zavarodás mutatkozik rajta.

29. Vitány község közepén, a főúton lévő kerekes közkút mélysége 
6.25 m, vízoszlopa 3.30 m, hőmérséklete 1 1 .3 C°, vize ezüstnitráttal 
kezelve igen erős reakciót adott, báriumkloriddal erős zavarodás mutat
kozott rajta. A vegyi vizsgálat szerint 1-kint 0.1400 g kloridot tartal
maz, a Cl ionokból számítva. Nitrit és ammónia nincs benne.
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30. Vitánytól kissé ÉK-re, a Károlyi grófi majorban lévő kerekes 
kút állítólag 25 m mély; vizének hőfoka 12.5 C°, ezüstnitráttal köze
pesen, báriumkloriddal kezelve kissé megzavarodik.

31. Vitánytól DK-re, a Godolyavölgy baloldali forrásárkában, a 
161 m magassági ponttól kissé délre fakadó forrás, egy levágott fatörzs- 
derékból bukkan ki. Mivel megfelelő lefolyása nincs, hőmérsékletét 17.5 
C°-nak mértem, ami nyilván a nap felmelegítő hatásának tulajdonítható. 
Ezüstnitráttal kezelve erős reakciót és báriumkloriddal erős zavarodást 
észleltem rajta.

32. Mátyásháza északi részén két közkút van egymás mellett. Ezek 
közül az északi kút vizének hőfoka 10 C°, ezüstnitráttal kezelve elég 
erős reakciót adott, báriumkloriddal nem. változott. Aj kút vize száraz 
nyarakon erősen leapad. A déli kút vize is 10 C° hőfokú, ezüstnitráttal 
kezelve közepes reakciót adott, báriumkloriddal nem változott.

33. Felsőregmecen, a ref. templom mellett lévő 26 m mély közkút 
vizének hőfoka 11  C°. Ezüstnitráttal kezelve igen erős reakciót kap
tam, báriumkloriddal közepesen zavarodott. A vegyi vizsgálat szerint 
0.1808 gr kloridot tartalmaz 1-ként a Cl ionokból számítva. Nitrit és 
ammónia nincs benne.

34. Felsőregmec DNy-i végén, a Skinti-örökösök 49— 50. számú 
házának kertjében lévő kút vizének hőfoka 11 C°, ezüstnitráttal kezelve 
elég erős reakciót kaptam, báriumkloriddal teljesen tiszta maradt.

35. Felsőregmec déli részén lévő nagy kifolyó vizű közkút vizének 
hőmérséklete 13 C", tehát kissé magasabb a környék forrásainak és kút- 
jainak hőfokánál, ami valószínűleg arra vall, hogy a víz vetődés men
tén mélyebbről fakad. Ezüstnitráttal kezelve erős reakciót adott, bárium- 
kloriddal lassan, de eléggé zavarodott.

3 6. Alsóregmec közepén, a görög kát. templom mellett lévő közkút 
vize teljesen átlátszó, színtelen, szagtalan és íztelen, hőfoka 1 1  C°, ezüst- 
nitráttal kezelve igen erős reakciót adott, báriumkloriddal kezelve 
közepes zavarodást mutatott. Teljes mélysége 8.28 m, vízoszlopa 2.00 m.

37. Alsóregmec déli részén, Friedmann Simonné háza előtt lévő köz
kút mélysége 12.69 m> vízoszlopa 6.00 m, vize teljesen átlátszó, szín
telen, szagtalan, hőmérséklete 10.3 C°. Ezüstmtráttal kezelve igen erős 
reakciót adott. Báriumkloriddal kezelve erős zavarodást észleltem rajta. 
C s a j á g h y  G. m. k. vegyészmérnök vizsgálatai szerint ez a kút szol
gáltatja a környék legmagasabb sótartalmú vizét, amennyiben a klorio- 
nokból számított klorid mennyisége 1-ként 0.4872 g-ra rúg. A Na Cl 
azonban csak 0.1552 g/1 s a K  Cl pedig csak 0.0138 g./l, úgyhogy Csa-



FLIZÉRRADVÁNy 1463

jághy szerint a klorion nagyrészben nem N a Cl és K  Cl, hanem egyéb 
sók alakjában fordul elő. Nitrátét és ammóniát ez a víz se tartalmaz.

Megemlékezem továbbá arról a néhány kútfúrásról is, amelyeket 
a bejárt területen létesítettek.

Ilyen mindenekelőtt a Vilyi-pusztán mélyített 71 méteres fúrt kút. 
Mivel a víz tartályból folyik ki, hőmérsékletét nem mértem meg. Vizé
ből szintén vettem mintát vegyelemzés céljaira. Ebben Csajághy csak 
0.0583 g/1 kloridot mutatott ki, a kiorionokból számítva. __

Czinke Ferenc füzérradványi uradalmi főkertész úr közlése szerint 
a vitányi majorban 1908—9-ben kb. 60 m mély fúrást mélyítettek; a 
fúrás által fakasztott víz kb. 5— 6 m mélyen maradt a külszín alatt s 
vízszolgáltatása csekély volt. Ugyancsak Czinke F. úr közlése szerint 
Füzérradványon, a Károlyi grófi parkban, a kertészlak közelében 1907- 
ben 79 m mély fúrást mélyítettek, de vizet nem találtak. Kissé nyuga
tabbra, a gyümölcsösben valamivel magasabb térszínen, egymástól 40 
méternyire további két eredménytelen fúrást mélyítettek le. Mélységük 
5 6 és 58 m volt. Sajnos, ezekből a fúrásokból fúrási anyag nem áll ren
delkezésünkre; kétségtelen azonban, hogy valamennyi a szarmata emelet 
rétegeibe mélyült.

Felemlítem még végül, hogy a Károlyi grófi parkban több helyen 
mélyítettek le közönséges talajvízkutakat. A talajvíz már kb. 3 m mély
ségben jelentkezett, minőségük azonban nem volt megfelelő.

ö s s z e f o g l a l á s .

Az Eperjes-Tokaji Hegység északabbra eső részén, a sárosmegyei 
Sóvár környékén az alsó és középső miocén apoka vagy slír a külszínre 
kerüi s az ezeknek kíséretében lévő kősóelőfordulás már régóta ismeretes 
és ki is termelik (sófőzés). Sóvár környékéről az alsó és középső miocén 
sóisformáció, a pleisztocén képződményekkel nagyobbrészt eltakarva, dél
felé húzódik, a kristályos palából, paleozói és mezozói képződményekből 
felépült Zempléni-szigethegységig.

A Sóvártól nagyjából délfelé eső terület számos pontján ismeretesek 
sósvízelőfordulások. Egyes szerzők a trianoni határhoz közel eső — jelen
leg megszállt — területnek több pontjáról említenek sósvizeket, mint 
C h y z e r  K o r n é l  (Zemplénmegye,ásványvizeiről, 1884), F i s c h e r
S. (Magyarország konjdiasós vizei) és S z á d e c z k y  G y u l a  (Zemp- 
lénmegyei szigethegység). Felemlítik, hogy Gercsely, Magyar Izsép, Nagy 
Kázmér, Mihályi és Velejte határában fordulnak elő sósvizek. F e r e n- 
c z i  I s t v á n  dr. m. k. főgeológus úrtól kapott adatok szerint a tria-
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rioni határtól alig 1.6 km-re fekvő bistei fürdő só;s vize literenként 1 . 16x4 
gr sót s a szintén 1.6 km-re eső nagykázméri Ritkás-dülő sósvize 1-ként 
3.793 g konyhasót tartalm!az, a Cl ionokból számítva.

C h y z e r  és S z á d e c z k y  szerint Legenye és Alsómihályi kö
zött, a vasút közelében, a Fövenyes-ároktól kissé északra van egy sós- 
forrás, amelynek környékén S z á d e c z k y  szerint a konyhasó ki is 
virágzik (57. old.). Velejte DNy-i végén lévő szakadásos árok felső részén 
is van egy öt öl mélységű konyhasós vizű kút. A kút vizét F i s c h e r
S. (Földi. Közi. X V II. k., 383. old., 1887.) 1.00x4 sűrűségűnek találta, 
0 .125%  szilárd alkatrésszel. Az eredeti forrás azonban C h y z e r  és 
S z á d e c z k y  szerint sokkal sósabb volt. A  forrás S c h e n e k  I. 1863- 
ból származó vegyelemzése szerint 10.000 rész víz egyebek mellett 67.8074 
klornátriumot, 26.0147 szénsavas nátriumot és 24.0784 szabad és félig 
szabad szénsavat tartalmazott s ezek alapján azt az „égvényes konyha
sós savanyúvizek“  közé sorolta. S z á d e c z k y  a következőket jegyzi 
meg:

„Nagyon valószínűnek tartom, hogy ezek a források sótartalmukat 
a mediterráni rétegekből kapják, amelyekhez a máramarosi és sóvári 
kősótelep is tartozik.“

S z á d e c z k y ,  mint már föntebb említettem, valószínűnek tartja, 
hogy az osztrák földtani felvételek által a Zempléni-szigethegységtől 
északra eső területen a congeria emeletbe sorolt agyagok legnagyobb része 
a mediterrán emeletbe tartozik. Kétségtelennek tekinthetjük, hogy ez így 
is van. Tapasztalataim alapján valószínűnek látom, hogy a trianoni hatá
ron túl, illetve a Zempléni-szigethegységtől északra eső medenceterület 
egyj részén még a, szarmata emelet rétegei lehetnek a külszínen, de alattuk 
már csekély mélységben a középső és alsó miocén sós formációja, az 
apoka vagy slír fekhetik, sőt részben már; a külszínre is bukkanhat, úgy
hogy ezekkel kapcsolatban léphetnek fel a fent említett sósvizek.

Gyakorlati szempontból fontos az a kérdés, hogy. az alsó és középső 
miocén sós agyagképződmény áthúzódik-e a Zempléni-szigethegységtől 
DNy-ra eső területre is vagy sem; és ha áthúzódik, a külszínhez közel 
várhatók-e azok a külszín alatt, vagy csak nagy mélységben és az előbbi 
esetben elárulják-e jelenlétüket a külszínen sósforrások, vagy sós ki- 
virágzások.

Földtani vizsgálataim egyik eredménye gyanánt megállapíthattam, 
hogy az alsó és középső miocén agyagrétegcsoport területünkön nem buk
kan a külszínre. Ez a rétegcsoport a külszín alatt jelen van, de kb. 100— 
200 m vastag szarmatarétegcsoport fedi.
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Másik eredmény gyanánt felemlíthetem, hogy a bejárt területen 
valódi sósforrások vagy sósvízű kutak nincsenek.

További eredmény gyanánt megállapíthattam azt, hogy a régi kris
tályos palák területén, főképpen pedig a fiatal vulkáni kőzetekből (a rio- 
litokból, riolittufákból és ezek elkövásodott, metamorfizáít féleségeiből 
és andezitekből) fakadó vizek ezüstnitráttal reakciót nem adtak, tehát 
konyhasótartalmuk nincsen. Báriumkloriddal kezelve reakciót vagy nem 
adtak, vagy csak kis reakciót mutattak, tehát szulfátok vagy nincsenek, 
vagy alig vannak bennük.

Ellenben a szarmata agyagok és agyagmárgák területén, vagy az azo
kat vékonyan fedő nyirokból fakadó források és kutak vize ezüstnitrát- 
tal többnyire erős reakciót adott,’ tehát kloridokat, vagyis sókat, első
sorban nátriumkloridot, többé-kevésbbé tartalmaznak. Bár ezek a ki
mutatott sómennyiségek vegyi szempontból már nagyobbnak mondhatók, 
gyakorlati szempontból nem mondhatjuk azokat sósvizeknek; az ízlelés
nél sem érezni rajtuk a sós ízt. Egyébként a szarmata agyagból felépült 
területen fakadó és megvizsgált források és kutak sótartalmára vonat
kozólag az alsóregmeci 37. számú kút vizének vegyi vizsgálata alapján 
megjegyezhető, hogy az ezekben a vizekben előforduló kloridoknak 
csak kisebb része nátriumklorid (konyhasó) és káliumklorid, nagyobb 
részük egyéb só.

Azoknak a forrásoknak és kutaknak a vízéből, amelyek ezüstnitrát
tal a legerősebb reakciót adták, számszerint hétből, mintákat vettem, 
minőségi vegyi vizsgálat céljaira. A megvizsgált vizek a 20., 21., 26., 
29., 33-> 37- számú forrásokból és kutakból, továbbá a vilyi fúrt kútból 
származnak. A vegyi vizsgálatok eredményeit föntebb, a megfelelő szá
mok alatt közöltem. A megvizsgált vizek közül legkevesebb a sótartalma 
a vilyi pusztai fúrt kút vizének: 0.0583 g 1-kint, legnagyobb a sótartalma 
az Alsóregmec déli részén lévő közkútnak, amelynek vízében 0.4S72 g 
sómennyiség van 1-kint.

A szarmata képződmények területén fakadó vizeknek báriumklo
riddal való vizsgálata alapján kiderült továbbá, hogy azok többnyire 
többé-kevésbbé megzavarodtak a báriumkloriddal való kezelés következ
tében, tehát többnyire kisebb-nagyobb mennyiségű szulfátot is tartal
maznak.

A Füzérradvány mellett 440 m-re lemélyített kutatófúrás alapján 
bebizonyosodott, hogy az alsószarmata emele'cbeli rétegek alatt 145 m 
mélységben a középső miocén apoka, vagy slírszerű rétegek jelen vannak 
ugyan, de könnyen elérhető mélységben még sem sósvizet, sem sótelepet.
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sem kőolajnyomot, sem földígázt nem tartalmaznak. Ennek ellenére is 
figyelemreméltónak kell tekintenünk gyakorlati szempontból a szób an - 
forgó területet, mert Csonkamagyarország területén mégis ez a vidék az, 
amely legközelebb esik egy ismert kősóterülethez, ahol igen gyengén sós 
vizek is előfordulnak s ahol viszonylag mégis legkisebb mélységben érhe
tők el a sótartalmú rétegcsoport rétegei. Rá kell mutatnom itt arra, hogy 
a máramarosi kősóvidékhez legközelebb eső területen, Tisztaberek szat- 
mármegyei község mellett mélyített fúrás a szarmataemelet rétegeit — 
amelyek vidékünkön a; külszínen vannak — csak 1400 m mélységben 
érte el és íjo o  m mélységig haladt bennük, anélkül, hogy kiért volna 
belőlük.

Tehát a terület földtani felvételének folytatása és részletes geofizikai 
felvétele indokolt.



A M. KIR. HONVÉD TÉRKÉPÉSZETI INTÉZET NYOMÁSA. —  29.-941. F

Füzérradvány környékének földtani térképvázlata.
Geologische Skizze der Umgebung von Füzérradvány.



DIE HYDROGEOLOGISCHEN VERHÁLTNISSE DÉR UMGEBUNG
VON FÜZÉRRADVÁNY.

Von D r . Z o l t á n  S c h r é t e r .

Über die geologischen Verháltnisse dér wei térén Umgebung von 
Füzérradvány handeln folgende Arbeiten: H. W o  l f  : (Erláuterungen zu 
den geologischen Karten von Hajdúnánás, Tokaj und Sátoraljaújhely. 
Jahrb. d. k. k. geologischen Reichsanstalt Wien, 1869 S. 295.). J. S z a- 
d e c z k y  : (Földtani Közlöny. Bánd X IX , Seite 289. u. 372., 1889 und 
Bánd X X V II, Seite 349., 1S97). M. v. P á l f y :  (Jahresber. d. k. ung. 
Geol. Anst. Für 1914, Seite 356.) und A. L i f f a :  (Jahresber. über die 
Jahre 1925— 28, Seite 356.).

Die auf dem begangenen Gebiet in Erscheinung tretenden geolo
gischen Bildungen setzen sich zusammen: z. T eil aus den archaischen und 
palaeozoischen Bildungen dér Auslaufer dér als Zempléner Inselgebirge 
bekannten altén Insel, z. Teil aus tertiaren Beckensedimenten sowie aus 
neovulkanischen Bildungen, mit welch letzteren ich mich nur ganz flüch- 
tig befasse.

Die einzelnen geologischen Bildungen sind folgende:
1. Gneis und Glimmerschiefer. Sie komrnen in geringer Ausdehnung 

in dem N-lich von V ily, Vitány und Mátyásháza gelegfcnen Hügelzug vor. 
In dieser Gruppé sind untergeordnet auch düniie Amphibolíte anzutreffen.

2. Karbonkonglomerat und Sandstein. lm Hangenden des Gneis und 
Glimmerschiefers ist im untergeordneten Masse braunes Konglomerat und 
Sandstein anzutreffen.

3. Mittelmiozaner Tón, Tonmergel und vulkanische Tuff-Schichten- 
gruppe. Die mittelmiozánen Schichten treten zwar auf unserem Gebiet 
nirgends zu Tagé, doch ist es, in Anbetracht dér Daten dér neben Füzér
radvány abgeteuften Bohrung wahrscheinlich, dass sie 100— 200 m unter 
dér Oberflache, bzw. dér sarmatischen Schichtcngruppe allgemein ver- 
breitet sind. Die im Gráf Károlyi’schen Park, etwas SO-lich von Füzér-
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radvány bis auf 440 m abgeteufte Bohrung verläuft von 145 m ab bis 
zur Sohle in der mittelmiozänen Schichtengruppe. Die durchstossene 
Schichtengruppe besteht vorherrschend aus grauem, glimmerigem Ton 
und Tonmergel, der häufig schlierartig ist. Eingelagert sind dünnere und 
dickere Schichten von eruptivem Tuff, die gegen die Sohle zu immer 
mächtiger werden. Die Sohle selbst befindet sich eigentlich in vulkani
schem Tuff. Die Tuffe sind z. Teil Riolittuffe, z. Teil Andesittuffe.

Im Schlämmungsrückstand der Tonschichten sind ziemlich häufig 
Foraminiferen der'Arten Bulimina, Uvigerina, Truncatulina,Noniohia, 
Polystomella und Miliolina anzutreffen. Spärlich sind auch Muschel und 
Schneckenbruchstücke, sowie T «mie//«-Embryonen und -Bruchstücke an
zutreffen, woraus hervorgeht, dass die vulkanische Asche ins Meer fiel.

Die schüttere Fauna lässt auf mittleres Miozän und zwar auf dessen 
oberen Teil, die tortonische Stufe schliessen.

4. Oberes Miozän, Brackwasser schichten der sarmatischen Stufe. 
Wie das Profil der Füzérradványer Bohrung beweist, lagern sich über die 
mittelmiozänen Schichten die Brackwasserschichten der sarmatischen 
Stufe. Die Sedimente bestehen aus grauem und gelbem Ton, Tonmergel und 
in untergeordnetem Ausmass aus Kalkstein. Ihre Schichten treten unter 
der mächtigen pleistozänen Decke nur vereinzelt zu Tage. So NO-lich 
und SO-lich von Pusztafalu, WSW-lich von Füzérkajata, wo auf den 
Ackern neben Tonmergel auch Stücke von Kieselschiefer und Diatoma- 
ceenschiefer anzutreffen sind.

In dem schon erwähnten Graf Károlyi’schen Park SO-lich von 
Füzérradvány finden wir in einigen Flecken grauen und gelben Ton, 
Tonmergel, sowie gelblichweissen Grobkalkstein erschlossen. Im Kalk
stein wurden gefunden: Tapes gregaria P a r t s c h ,  Vulgocerithium rubi- 
ginosum E i c h w. Dorsanum duplicatum S o w. und Mohrensternia 
angulata E i c h w.

In kleinen Ausbissen tritt der Ton noch in der Mitte der Gemeinde 
Vily, O-lich von Vitány und am O-Ende von Felsoregmec zu Tage.

Die Füzérradványer Bohrung verläuft unterhalb der 6 m mächtigen 
holozänen Bildung bis zur Tiefe von 145 m in sarmatischen Bildungen, 
die fast ausschliesslich aus Ton bestehen. Die darin häufiger vorkommen
den Foraminiferen sind: Polystomella crispa L., P. acideata d O r b.,
P. striatopunctata F i c h t ,  et M o l l . ,  Rotalia beccizrii L., alles wohl- 
bekannte Formen der Brackwassersedimente der sarmatischen Stute. 
Ausser diesen kommen aber auch Nodosaria und Bulimina-Arten vor, die 
auf salzigeres Wasser deuten.
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Ausser der Mikrofauna des Bohrmaterials ist Ervilia podolica 
E i c h w. besonders häufig, während Bruchstücke von Pirenella mitralis 
E i c h  w., Neritina picta E i c h  w., Mohrensternia angulata E i c h w. 
und M. inflata A n d r j z .  seltener auftreten. Auf Grund der Faunia dürf
ten unsere Schichten der untersarmatischen Unterstufe Russlands ent
sprechen.

5- Rhyolithtuff und Agglomerat. Auf dem begangenen Gebiet ist das 
verstreute Material sowie auch massenhaft vulkanisches Gestein des jun
gen Vulkanismus in grosser Ausdehnung anzutreffen. Diese sind geolo
gisch jünger als die untersarmatische Stufe, doch gehören sie noch ins 
Sarmat. Die eine Form besteht aus lockererem, weisem, bimssteinigem 
Rhyolithtuff. Vorkommen: Am Westhang des Bábahegy, in der Umgebung 
von Filkeháza, NW-lich von Füzérradvány, sowie W-lich und SW-lich 
von Vilyi-Puszta.

Die andere Form ist massiver, breccienhältiger, bimssteiniger Rhyolith
tuff und Agglomerat. Vorkommen: N-lich von Vitány und W-lich von 
Mátyásháza. Die dritte Abart ist die infolge der vulkanischen Nach
wirkungen, pneumatohydatogenen und thermalen Prozessen umgewan
delten Art, die etwas verquarzt ist. Vorkommen: NNW-lich von Füzér
radvány und NW-lich von Vitány, wo sie in Steinbrüchen zu Bau
zwecken gebrochen wird.

6. Plagioklasrhyolith. Die höchsten Teile des Gebietes werden durch 
Plagioklasrhyolith aufgebaut. Er kommt N-lich und SO-lich von Puszta
falu, am Bábaberg, im Massiv des Koromhegy-Emberkö etz. vor. Stellen
weise enthält er auch Pechstein und Perlit, Auch die Rhyolithe wurden 
durch die vulkanischen Nachwirkungen, die pneumatohydatogenen und 
thermalen Prozesse stark verändert. An einzelnen Stellen, wie z. B. am 
SO-Hang des Koromberges ist das Gestein kaolinisiert. Kaolin wird hier 
auch abgebaut. An anderen Stellen sind die Rhyolithe verquarzt. Ausser
dem haben .sich an einzelnen Stellen ansehnliche Hydroquarzitablagerun- 
gen gebildet.

7. Pyroxenandesit. Das charakteristische schwarze Gestein finden 
wir zwischen Füzérradvány und Vilyi-Puszta. Andesitbreccie W-lich von 
Pálháza an der linken Seite des Bozsva-Tales in geringer Ausdehnung. 
Geologisch sind auch diese Gesteine in die sarmatischen Stufe zu setzen.

8. Pliozäner Schotter. SO-lich von Pusztafalu finden wir in einer 
Hohe von 370—420 m ü. d. Meeresspiegel Überreste einer Schotterdecke, 
deren einzelne Kieséi hauptsächlich aus abgerundetem, aus krystallinischem
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Schiefer stammendem Quarzkiesel bestehen. Sie sind wahrscheinlich 
pliozänen Alters.

9. Pleistozaner „N yirok“  und Braunerde. In der Nähe und ober
halb der Ausbruchsgesteine liegt zäher, bräunlicher, bräunlichroter und 
bräunlichgelber Ton, der sog. „Nyirok“ , der oberhalb der sarmatischen 
Bildungen in braunen, tonigen Oberboden übergeht. Von den Bergen 
gelangten ziemlich viele Blöcke von verquarztem Rhyolithtuff, Rhyolith 
und Hydroquarzit auf sanfter ansteigenden pleistozänen Hänge.

10. Holozän, Alluvium. Im Tal der Bozsva, sowie in den Seiten
tälern finden wir die schotterigen, z. Teil tonigen Anschwemmungen und 
Ablagerungen der Bäche, die sich in schmäleren und breiteren Bändern 
entlang der Bäche hinziehen.

Einen grossen Teil der Quellen und Brunnen des begangegen Gebietes 
habe ich aus folgenden Gesichtspunkten untersucht: 1. aus was für geolo
gischen Bildungen (Gesteinen) entspringen sie, 2. wie reagieren sie mit 
Silberniträt, 3. wie reagieren sie mit Baryumchlorid, 4. welche Tempe
ratur besitzen sie, 5. (bei Brunnen) wie gross ist ihre Tiefe und wie hoch 
die Wassersäule.

Die Ergebnisse meiner Untersuchungen kann ich in Folgendem kurz 
zusammenfassen:

1. Die aus den jungen vulkanischen Gesteinen, Rhyolithen, Rhyolith- 
tuffen und aus deren metamorfisierten Abarten, sowie aus den krystallinen 
Schiefern entspringenden Quellen und Brunnen führen ein mit Silber- 
nitrat keinen Niederschlag gebendes, also chlorfreies Wasser. Mit Baryum
chlorid behandelt geben sie entweder überhaupt keinen Niederschlag oder 
nur eine unwesentliche Trübung, daher enthalten sie entweder überhaupt 
keine, oder nur wenig Sulfate.

2. Die im Gebiet der sarmatischen Tone und Tonmergeln oder aus 
den diese dünn bedeckenden „Nyirok“  entspringenden Quellen und Brun
nen führen ein mit Silbernitrat meist starke Reaktion gebendes, also Salze 
— in kleineren oder grösseren Mengen — enthaltendes Wasser. Das Wasser 
von sieben Quellen bzw. Brunnen wurde auch einer quantitativen Analyse 
unterworfen. Es stellte sich heraus, dass unter diesen der gebohrte Brunnen 
von Vilyi-Puszta am wenigsten Salz (0,0583 gr/1) führte, das Wasser des 
Gemeindebrunnens im S von Alsoregmec aber das meiste Salz (0,4872 
gr/1) aufwies. Obzwar der Salzgehalt dieser Wässer von chemischen 
Standpunkt ziemlich gross ist, können wir sie praktisch doch nicht als 
Salzwasser bezeichnen. Der NaCl-Gehalt des Wassers von Felsoregmec 
beträgt 0.1552 gr/1, während der KCl-Gehalt bloss 0,0138 gr/1 be
trägt, so dass in diesem, sowie auch wahrscheinlich in den übrigen
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Wässern das Chlorion nicht an K  und Na, sondern an andere Katio
nen gebunden ist.

Bemerkenswert ist, dass in der 440 m tiefen Füzérradványer 
Bohrung weder Salzwasser, noch Erdgas oder Petroleumspuren be
obachtet werden konnte. Diese Bohrung verläuft, wie schon erwähnt 
von 145 m Tiefe an in der mittelmiozänen Schichtengruppe.

Das Wasser der aus den Schichten der sarmatischen Stufe ent
springenden Quellen und Brunnen gibt mit Baryumchlorid behandelt eine 
mehr oder weniger ausgesprochene Trübung, enthält also mehr oder 
weniger Sulfate.

3. Die Temperatur der Quellen und Brunnen schwankte in der 
ersten Hälfte des Monates Mai 1936 zwischen 9— 12 C°. Diese
entsprechen demnach im grossen und ganzen den hier zu er
wartenden Durchschnittstemperaturen. Bei einzelnen Wässern mass ich 
auch höhere Temperaturen, doch sind diese auf die erwärmende Wirkung 
der Sonne zurückzuführen. Das Wasser des im S-lichen Teil von Felso- 
regmec befindlichen Brunnens, das reichlich quillt und 13 0 C Tempera
tur besitzt, entspringt wahrscheinlich aus einer etwas grösseren Tiefe, 
entlang einer Verwerfung.
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