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IGAZGATÓI JELENTÉS AZ 1 9 5 5 -5 6  ÉVRŐL

Az Intézet 1955 és 1956 évi működése magán viseli az Intézet 
feladata és hatásköre területén a gyakorlati kivitel tekintetében felmerült 
véleményeltérések nyomait, ugyanakkor azonban megmutatta a kibon
takozás és egészséges munkaterület-elosztás útját is.

E fejlődés jegyében az Intézet 1955 évi munkájában még főleg 
a vegyesásványbányászat sokoldalú földtani szolgálatának ellátása je
lentett nagy gondot, és aprólékos részletmunkát igénylő készletbecslési és 
készletszámítási feladataival az alapvető célkitűzésektől eltérő, ezek 
ellátását gátló munkát az Intézet dolgozói számára. A következő, 1956 
évben viszont már csak néhány vegyesásványbányászati lelőhelynek 
— az előző évről átnyúló — készletszámítással egybekötött ,,Összefoglald 
földtani jelentés’’-ének elkészítése terhelte az Intézetet gyakorlati vonalon; 
egyébként az Intézet már munkaereje legnagyobb részét saját feladatai 
ellátására, az ország földtani felkutatására és az ásványvagyon felkutatásá
nak országos, elvi kérdéseire fordíthatta.

Az Intézetre váró új, nagy feladatok ellátásának biztosítása érdekében 
1956 őszén annak bürokratikus — az engedélyezett osztályvezetői állások 
számára épített — szervezetét átalakítottuk. Az új szervezet alapja az 
Intézet fő feladataira épített távlati terv, mely az összefüggő munka
egységek egészséges csoportosítását teszi lehetővé a nagy térképezési 
regionális komplex egységek és a laboratóriumi speciális csoportok szer
vezetén keresztül.

Az októberi ellenforradalmi események — hatásaiban messze 1957-re 
átnyúló — következményei ugyan lehetetlenné tették, hogy az új szervezés 
az Intézet életébe gyakorlatilag is átmenjen, kezdeti hatásai azonban 
így sem maradtak el.

Mindezek figyelembevétele mellett az Intézet 1955—56 évi munkáját 
röviden a következőkben foglalhatjuk össze:

Az 1955 évben a Földtani Térképező Osztály folytatta az előző évben 
elindított 1: 5000-es léptékű mecsekhegységi térképezési munkáját, amellett 
térképezett a Bükkhegységben és Kőszegi-hegységben. Ellátta a ruda- 
bányai és zengővárkonyi vasérckutatás irányítását. Az Osztály síkvidéki 
részlege folytatta a befejezés előtt álló 1 : 25 000 léptékű alföldi térképezést 
és — a VITUKI anyagi segítségével — az országos átnézetes talajvíz
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térkép munkálatait. Mindezek mellett kiemelkedik az Osztály munkájá
ban az 1 : 25 000 térképek egységesítése.

A Kőszénföldtani Osztály térképezési munkái (Dorogi-medence, 
Egeresein környéke) mellett foglalkozott a komlói alsó-liász kőszenek 
kokszolhatóságának néhány földtani jellegű kérdésével, szakvéleményezte 
a beérkezett új kőszénelőfordulási bejelentéseket, valamint más, az 
Osztály munkakörétől távolabb álló témákon is dolgozott. Ilyenek: 
a perspektivikus fúrások anyagfeldolgozásában, Budapest földtani mo
nográfiájának elkészítésében és speciális őslénytani vizsgálatokban való 
részvétel.

A Vasércföldtani Osztály szakemberei a rudabányai vasérckutatások 
eredményeinek összefoglalását, a szarvaskői titán-vasérckutatást, a zengő- 
várkonyi bányászat geológus-szolgálatát látták el, kisebb munkák mellett.

A Színesércföldtani Osztály dolgozói a Velencei-hegység komplex 
kutatásának befejezése és az eredmények monografikus feldolgozása 
mellett főleg a Mátrahegység, Telkibánya környéke és a Börzsöny
hegység területének ércföldtani kutatását végezték; ezeken felül több 
ércföldtani és vegyesásvány-készletbecslést készítettek el.

A Vegyesásvány földtani Osztály eredetileg 43 — főleg készletszámítási— 
témája közül évközi törlések és túlaprózott témák egyesítése után 18 
témát — más osztályok kutatóinak segítségével — év végéig befejezett, a 
fennmaradt 14-et pedig a következő évre hozta át. A fontosabb befejezett 
készletszámítások: F r it s  J.: A szegilongi kaolinelőfordulás, A végardói 
bentonit- és kaolin-előfordulás; Sz. H a jó s  M.: Az erdőbénye—ligetmajori 
kovaföld-előfordulás, A kővágóőrsi és kisőrspusztai homok- és kvarc- 
homokkő-előfordulás; V a r j ú  Gy . : ARomhányi-rög területén levő (bánk— 
petényi) tűzállóagyag-előíordulás; V a r r ó k  K .: Felsőcsatári talkum-elő- 
fordulás.

A Vízföldtani Osztály munkaerejét gyakorlatilag a vízkutató és víz
feltáró fúrások engedélyezésével kapcsolatos hatósági jellegű munkák 
túlzott mértékben vették igénybe; így az Osztály dolgozói a kívántnál 
kisebb mértékben — egyéni túlteljesítésként — vehettek csak részt a 
kutatómunkáb an.

Az Anyagfeldolgozó Osztály munkáját három részlegben: 1. anyag
előkészítő, nyilvántartó és kiértékelő, 2. üledékvizsgálati és 3. mikro- 
paleontológiai csoportban végezte.

A Vegyi Osztály 1955-ben 1651 teljes és részleges elemzést végzett az 
Intézetben folyó kutatások alátámasztására, ill. kiegészítésére. Ezen 
kívül az Osztály dolgozói egyéni kutatási témákon is dolgoztak.

Az Őslénytani és Múzeumi Osztály őslénytani részlege ellátta a tér
képező és egyéb munkálatok folyamán gyűjtött őslénytani anyag vizsgá
latá t és rétegtani kiértékelését, részt vett a múzeumi őslénytani anyag
rendezési és revíziós munkában, valamint foglalkozott egyes rétegtani 
egységek őslénytani anyagvizsgálatával. A múzeumi részleg folytatta a 
háborús események következtében megsérült, felállításában pedig időköz
ben elavult intézeti múzeumi anyagok rendezését és revízióját.
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A Földtani Adattár folytatta az Országos Földtani Adattárhoz 
dokumentációs anyag gyűjtését, rendszerezték az intézeti kéziratos 
jelentés-anyagot, elkezdték a dokumentációs fénykép-anyag katalogizálá
sát stb.

Végül az Intézet 1955 nov. 1-vel megszűnt Karszthidrológiai Osztálya 
bányavízveszélyes bányáink vízveszély-elhárítási kérdéseiben adott szak- 
véleményt.

Az egyes tudományos osztályokon folyt munka ismertetésén túl
menően az Intézet szakembereinek munkásságáról legmaradandóbban 
azok nyomtatásban megjelent monográfiái, cikkei, jelentései tanúskodnak 
— részben az Intézet kiadványsorozataiban megjelentek, részben a más 
helyen közölt munkák.

Az Intézet kiadásában az év folyamán az alábbi kötetek jelentek meg:
M . Áll. Földtani Intézet Évi Jelentése az 1953. évről I. rész (mellékletek)
M . Áll. Földtani Intézet Évi Jelentése az 1953. évről I I .  rész.
M . Á ll. Földtani Intézet Évkönyve X L I I .  kötet 4. (záró) füzet: I

L iffa  Au r é l : Telkibánya bányaföldtani viszonyai.
M . Áll. Földtani Intézet Évkönyve X L I I I .  kötet 1. füzet:

Strausz L ászló : Cerithium-félék a D unántúl középső-miocén rétegeiből. 
M . Áll. Földtani Intézet Évkönyve: X L I I I .  kötet 2. füzet:

B artha  F e r e n c : A várpalotai pliocén puhatestű  fauna biosztratigráfiai 
vizsgálata.

M . Á ll. Földtani Intézet Évkönyve X L I I I .  kötet 3. (záró) füzet:
K riván  P á l : A középeurópai pleisztocén ég hajla ti tago lódása  és a paksi 
alapszelvény.

M . Áll. Földtani Intézet Évkönyve X L I V .  kötet 1. füzet:
And r eá n szk y  G. és S. K ovács É .: A hazai f ia ta lab b  harm ad időszak i fló rák  
tago lódása  és ökológiája .

M . Ál l .  Földtani Intézet Évkönyve:
B etűrendes m u ta tó .

Geologica Hungarica Series Palaeontologica Fasc. 26.:
Szö r én y i E r z s é b e t : Bakonyi kréta  Echinoideák.
Az Intézet Könyvtára 1955 folyamán összesen 2776 kötettel gyarapo

dott, ezek közül 1164 az önálló mű és 1612 kötet a folyóirat. Jelentős 
esemény a könyvtár életében az új, decimális rendszerrel készült és tárgy
mutatóval ellátott szakkatalógus, továbbá a szabványos címleírással 
készült szerzőkatalógus felállítása.

❖

Az Intézet 1956 évi működésének ismertetésekor a gazdag intézeti 
kiadványtermésen felül örvendetes tényként könyvelhetjük el a magyar 
földtani kutatás félévszázados munkájának eredményét feldolgozó 
1 : 300 000-es léptékű színes földtani térkép elkészültét. Ehhez járul még 
20 hasznosítható ásványi nyersanyaglelőhely 3000 oldalt meghaladó, 
500 melléklettel felszerelt, készletszámítással egybekötött „Összefoglaló 
földtani jelentés” összeállítása is. Ezt különösen akkor kell kiemelnünk, 
ha meggondoljuk, hogy az év utolsó negyedévi munkáját az ellenforradalmi 
események közvetlen és közvetett hatása nagymértékben akadályozta, 
sőt nem egy esetben teljesen megbénította.
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A kutatómunka során a Földtani Térképező Osztály tovább folytatta 
a Mecsekhegység 1 : 5000-es léptékű részletes földtani térképezését, síkvidéki 
részlege befejezte az Alföld földtani újratérképezése során még elmaradt 
területek 1 : 25 000-es léptékű térképének munkálatait, úgyszintén e terület
nek a YITUKI anyagi támogatásával végrehajtott vízföldtani térképezését. 
Műszaki földtani részlege több esetben szakvéleményt adott épülő nagy 
ipari létesítményeink telepítési és mélyépítési kérdéseihez. A budapesti 
csoport pedig a főváros földtani térképének újszempontú átdolgozását 
kezdte el a Budai-hegység hegységszerkezeti kérdéseinek részletes vizsgála
tával.

Az Osztály egyéb munkái során folytatta a Bükkhegység K-i részének 
részletes térképezését, ill. a terület földtani monográfiájának munkálatait, 
a Kőszegi-hegységben pedig a felsőcsatári talkumkutatás földtani szolgálatát 
látta el.

Bár az Intézet többi osztályának dolgozói is kivették benne részüket, 
itt kell megemlítenünk a földtani térképszerkesztés területén végzett 
munkát, melynek eredménye az ország 1 : 300 000-es léptékű színezett 
földtani térképének összeállításán felül az 1 : 25 000-es léptékű kéziratos 
földtani térképlapok folyamatosan előrehaladó egységesítése és szerkesztése.

A Kőszénföldtani Osztály az év folyamán nagyobb méretű komplex 
földtani feldolgozást kezdett el a Dorogi-medence földtani térképezésének 
és anyagvizsgálatának beindításával; ezenkívül az Egercsehi-medence 
területén végzett kisebb méretű földtani térképező és értékelő munkát.

Az Érc földtani Osztály súlyponti munkája ez évben a Ny-i Mátra 
ércföldtani 1 : 5000-es léptékű térképezése és részletes ércgenetikai vizsgálata 
volt, emellett ellátta a rudabányai vasérckutatások földtani szolgálatát, 
a velencei-hegységi érckutatás földtani szolgálatát, úgyszintén az iparág 
igényeiből fakadó néhány kisebb vizsgálatot is eszközölt.

A Vegyesásvány földtani Osztály központi feladata ez évben a Tokaji
hegység részletes földtani térképezése volt, különös tekintettel a gazdag 
vegyesásvány-előfordulási viszonyok újravizsgálatára, emellett — más 
osztályok kutatóinak közreműködésével — befejezte az 1955-ről áthúzódó 
összefoglaló földtani jelentések elkészítését, ill. több — az iparágak részéről 
felmerült kívánalom kielégítésére beállított — új készletszámítást vég
zett el.

A Vízföldtani Osztály az ország nagyobb hidrogeológiai egységeinek 
vízföldtani térképezése során a Mecsekhegységben és Dorog környékén 
készített átnézetes vízföldtani térképet, emellett nagy ipari létesítményeink 
egész sora számára végzett részletes vízföldtani térképezést, ill. adat
gyűjtést és adott szakvéleményt. Emellett ellátta a mezőgazdaság, ipar és 
lakosság vízigényeinek ellátását szolgáló vízföldtani szakvéleményezés 
szétágazó feladatát. Végül elkészítette az ország vízkészletbecslését.

A Vegyi Osztály 1956-ban 1920 teljes és részleges elemzést készített 
az intézeti kutatómunka kémiai kérdéseinek megoldására, emellett több 
egyéni kutatói témát is kidolgoztak az Osztály kutatói.

Az Anyagvizsgálati Osztály folyamatosan ellátta az Intézet térképezési
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ős egyéb kutatói munkái közben felmerültanyagvizsgálati feladatokat; 
emellett beindított több egyéni kutatói témát is és egyik részlege — más 
osztályok kutatóinak közreműködésével — ellátta a perspektivikus 
mélyfúrások anyagvizsgálatának, az eredmények koordinálásának és 
dokumentálásának munkáját.

Az Őslénytani Osztály egyrészt — főleg mélyfúrások és bányavágatok 
mikropaleontológiai anyagainak vizsgálata révén — ellátta a gyakorlati 
kutatás őslénytani szolgálatát, másrészt speciális faunisztikai gyűjtés és 
ősmaradványvizsgálat, valamint egyes zárt csoportok rendszertani monog
rafikus vizsgálata révén tanulmányozott és részben meg is oldott szá
mos helyi és világviszonylati jelentőségű rétegtani kérdést.

A Múzeumi Osztály folyamatosan végezte az Intézet ásványtani, 
kőzettani, érctelep- és őslénytani típus, kutatói és összehasonlító gyűjte
ményeinek korszerű átrendezését és egyes csoportok revízióját.

Az Országos Földtani Adattár folyamatosan továbbfejlesztette az 
előző években elindított dokumentációs adatgyűjteményeit.

Az Intézet tudományos munkájának leszűrt végeredményeit nyújtó 
kiadványok sorozatában az év folyamán az alábbi tudományos munkák 
láttak napvilágot:
M . Áll. Földtani Intézet Évi Jelentése az 1954. évről.
M . Á ll. Földtani Intézet Évkönyve X L I V .  kötet 2. (záró) füzet:

P antó Gá b o r : A ru d ab án y a i vasércvonu la t fö ld tan i felépítése.
M . Áll. Földtani Intézet Évkönyve X L V .  kötet 1. füzet:

S z á d e c z k y - K a r d o s s  E l e m é r : A mecseki liász kőszénösszlet komplex vizs^ 
gálata. I.

M . Áll. Földtani Intézet Évkönyve X L V .  kötet 2. füzet:
Cse pr e g h y n é  Meznerics  I lo n a : A szobi és letkési puhatestű  fauna.

M . Á ll. Földtani Intézet Évkönyve X L V .  kötet 3. (záró) füzet:
B artha  F e r e n c : A tab i pannóniai korú fauna.

M . Áll. Földtani Intézet Évkönyve X L V I .  kötet 1. füzet:
R ónai An d r á s : A m agyar m edencék ta la jv ize , az országos ta la jv íz térképező  
m u n k a  eredm ényei (1950 — 1955).

Geologica Hungarica Series Palaeontologica Fasc. 27.:
K retzoi Mik l ó s : A Villányi-hegység alsó-pleisztocén gerinces faunái. 

Geologica Hungarica Series Geologica Tom. 9.:
Szőts E n d r e : Magyarország eocén (paleogén) képződményei.

A Könyvtár először állítja fel a többi mellé a helyrajzi katalógust és 
folytatja rekatalogizáló munkáját. Gyarapodása 1850 kötet, ebből 535 
önálló mű és 1315 íolyóiratkötet.

Kretzoi Miklós

COMPTE RENDU DIRECTORIAL SUR LES ANNÉES
1955-1956

L ’activité de notre Institut en 1955—1956 était pour ainsi dire une 
transition entre les années précédentes oű les travaux furent subordonnés 
aux exigences de la prospection pratique d’une part et les recherches
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systématiques, organisées selon des points de vue uniformes d’autre part- 
Pendant ces années, ce n ’était qu’en connexion avec les gites minéraux 
que Г Institut dévait accomplir trop de travaux de détail pratiques, en 
élaborant les ,,comptes rendus géologiques synthétiques” des divers 
gites minéraux, ce qui n ’appartenait pas aux recherches de niveau national, 
formant la tache proprenient dite de Г Institut.

Malgré cela, aprés des discussions approfondies, on a pu préciser les 
täches de notre Institut, ayant pour but principal la reconnaissance 
géologique moderne de tout le pays, par des levés géologiques systématiques 
cohérentes des montagnes entiéres, et par une élaboration monographique, 
tendant a Fintegralité, des matériaux. Naturellement, il est impossible 
d'accomplir a la fois telle recherche concentrée sur le territoire entier du 
pays, il fut done nécessaire de peser Fimportance des täches et de désigner 
les territoires de premiere importance. Vu que Félaboration géologique 
moderne a pour but de déterminer les principes théoriques uniformes 
de la recherche des matiéres, nous avons considérablement fait valoir les 
points de vue généraux de Faugmentation de nos ressources minérales en 
désignant ces territoires-lá.

En 1955—56, nous avons fait les premiers pas considérables sur ce 
nouveau chemin. Afin d'augmenter Fefficacité de notre travail, nous 
avons adapté l’organisation de nos groupes de lévé aux territoires de 
premiére importance (montagnes de Mecsek, Tokaj, Mátra, bassins de 
lignite de bonne qualité en Transdanubie).

LTnstitut ne s’occupait des parties situées au dehors des territoires de 
premiére importance du pays que conformément aux exigences des travaux 
cartographiques et de la publication des cartes géologiques. Le résultat 
de ce travail, Lest la publication de la carte géologique á Féchelle 1 au 
300 000e de notre pays, qui refléte les fruits des recherches géologiques 
des cinquante années passées. Nous avons continué Funification des 
cartes géologiques á Féchelle 1 au 25 000 des plaines et des montagnes 
afin de pouvoir publier, dans quelques années, des feuilles géologiques 
modernes á Féchelle 1 au 200 000' de territoire entier du pays, accordées 
avec les territoires limitrophes.

Les sections accomplissant Félaboration des matériaux (section 
paléontologique, laboratoires chimique et de pétrographie sédimentaire) 
ont appuyé les travaux de lévé et de recherche en augmentant la quantité 
des analyses. En outre, les collaborateurs de ces sections étaient en mesure 
d’élaborer leurs problémes théoriques et méthodologiques individuels.

Par Forganisation approriée des travaux, la Section Hydrogéologique, 
la Section des Archives et la Bibliothéque de F lnstitut ont accompli 
leurs devoirs d’une maniére impeccable. Pendant les deux années, nous 
avons publié quantité de monographies qui témoignent des riches fruits 
de notre travail scientifique, en outre du grand nomhre des publications de 
nos collaborateurs, insérées dans d’autres périodiques.

M. Kretzoi
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ОТЧЕТ ДИРЕКТОРА ЗА 1955—1956 ГГ.

Работа Института в течение 1955—1956 гг. представляет собой переход 
от деятельности прежних лет, подчиненной практическим исследованиям, 
к планомерной исследовательской работе, организованной по единым 
взглядам. В 1955 и 1956 гг. Институту приходилось провести слишком 
много мелких практических работ лишь в отношении месторождений 
нерудного минерального сырья, а именно составлением „сводных геоло
гических отчетов” об отдельных месторождениях, что не могло быть 
тщательно включено в число исследований общегосударственного харак
тера, представляющих собой настоящую задачу Института.

Несмотря на это, после широкого обсужения обрисовывались дейст
вительные задачи Института, в центре которых находится современное 

. геологическое познание территории страны с непрерывным, планомерным 
геологическим картированием, распространяющимся на целые горные 
массивы, и с монографической обработкой материалов, старающейся 
на полноту. Концентрированное изучение страны не может быть одно
временно проведено на всей территории страны, и поэтому оценка задач 
и назначение узловых территорий оказались необходимыми. Ввиду того, 
что современная геологическая обработка выполняется для единого 
теоретического обоснования разведок на полезные ископаемые, при выборе 
этих узловых территорий в существенной мере были учтены общие аспекты 
наращивания запасов полезных ископаемых.

Институт в течение 1955 и 1956 гг. сделал первые серьезные шаги 
по этому пути. Для повышения работоспособности Института, органи
зация съемочных групп также была приурочена к узловым территориям 
(горы Мечек, Токайские горы, горы Матра, задунайские бассейны качест
венных бурых углей).

Той частью территории страны, которая располагается вне границ 
узловых территорий, Институт занимался лишь с детальностью, соот
ветствующей потребностям составления и издания карт. Результатом 
этой работы является издание геологической карты Венгрии в масштабе 
1:300 000, изображающей результаты исполненных в течение прошедших 
50 лет геологических исследований. В равнинных и горных областях 
страны путем частичных реамбуляций продолжается унификация геоло
гических карт масштаба 1:25 000. Цель этой работы заключается в том, 
чтобы о территории страны в пределах несколько лет в печатной форме 
были опубликованы современные, согласованные с смежными терри
ториями геологические карты масштаба 1:200 000.

Исполняющие камеральную обработку материалов отделы Института 
(палеонтологический отдел, седиментологическая и химическая лабора
тории) повышением производительности исследований поддерживали 
картировочную и разведочную работу; исследователи отделов Института 
наряду с этими работами разрабатывали научные — теоретические и 
методологические — темы.



10

Гидрогеологический отдел, фонд геологических данных и Библиотека 
Института путем правильной организации работы безупречно выполнили 
свои размножившиеся задачи. О богатом научном урожае работы Инсти
тута свидетельствуют многочисленные монографии, опубликованные Инс
титутом в эти два года, кроме этого сотрудниками Института в посторон- 
ных журналах было опубликовано значительное количество статьей.

М. Крецои



A VEGYI LABORATÓRIUM 1955 ÉVI MŰKÖDÉSE
Irta : Csajághy  Gábor

Az Intézet vegyi laboratóriuma a geológusok kutatómunkájának 
támogatására 1955-ben a következő kémiai és fizikai vizsgálatokat 
végezte el:

Befejeztünk 147 teljes szili kát elemzést. A 147 mintában összesen 2085 
alkotórészt határoztunk meg mennyiségileg. A minták legnagyobb részét 
dunántúli bazalt-, kővágóőrsi homok- és kvarcit-, felsőcsatári szerpentin-, 
talkum- és kloritpala-, alsóőrsi kvarcporfir-, komlói andezit-, kékestetői 
andezit-, szurdokpüspöki kovaföld-, egercsehi tufa- és istenmezejei bento- 
nit-, szarvaskői ultrabázit-, perkupái gabbró-és szerpentin-, tokajhegységi 
andezit-, rudabányácskai és telkibányai trachit- és sárospataki kaolin
minták alkották. Külön kálium- és nátrium tart aim at 12 telkibányai káli- 
trachitmintából határoztunk meg.

Teljes elemzést készítettünk 24, főleg Rudabányáról származó vasérc
mintából és 46, túlnyomórészt az úrkúti előfordulásból származó mangán
ércmintából. A rudabányai és égerszögi mintákból 72 részleges vasérc
elemzést, és az úrkúti, eplényi, valamint a siroki mintákból 41 részleges 
mangánércelemzést is végeztünk.

A fentieken kívül elkészítettük 298 különféle kőzetminta részleges 
elemzését. Ezeknek a mintáknak a zöme főleg a perkupái gipsz-, a nadapi 
pirít-, a bükkösdi homok-, a budaörsi és mályinkai dolomit-, továbbá a 
rudabányácskai riolittufamintákból került ki.

A vízvizsgálatok során 279 mintát vizsgáltunk meg részletesen. A min
ták  jó része talajvíz volt, de volt közöttük mélyfúrásból származó víz
minta is. A 279 vízmintában összesen 4147 alkotórészt határoztunk meg 
mennyiségileg.

Színképelemzést 309 mintán végeztünk, a differenciális termikus vizs
gálatok száma pedig 435 volt. A fizikai vizsgálatok során elvégeztünk 127 
faj súly- és térfogatsúlymeghatározást is.

Vizsgálati eredményeinket a geológusok vagy beépítették saját jelen
téseikbe és közleményeikbe, vagy közvetlenül felhasználták kutató
munkájukhoz.

A vegyi laboratórium a földtani kutatás támogatására végzett vizs
gálatokon kívül önálló kutatómunkát is végzett, s ennek keretében az 
alábbi témákat dolgozta ki:



1. A „ Gyógyiszapkutatásc. témánkkal kapcsolatban megvizsgáltuk a 
harkányiurdői melegforrások iszapját. E vizsgálatok azért váltak idő
szerűvé, mert Ilarkányfürdőt újra visszaadták a közforgalomnak. Mivel 
itt fakad az ország egyik legértékesebb gyógyvize, amely különleges össze
tételű iszapot is termel, utóbbinak közelebbi megismerése indokoltnak 
látszott. Elvégeztük az iszap részletes kémiai elemzését, különös tekintet
tel azokra a hatóanyagokra, amelyeknek gyógyászati szempontból jelentő
ségük lehet. A kutatások eredményeként megállapítottuk az iszap kelet
kezésének módját, a balneológiái szempontból különösen fontos lipoidok- 
ban oldható kéntartalm át, s ennek alapján a gyógyászatban való felhasz
nálás lehetőségét.

2. A „Hazai bentonitelőfordulások vizsgálata” c. téma célja bentonit- 
előfordulásaink minőségének megállapítása a legújabb vizsgálati módszerek 
felhasználásával. Elvégeztük a komlóskai, végardói, koldui, budatétényi 
és bándi előfordulásokból begyűjtött minták montmorillonit-tartalmának 
mennyiségi meghatározását és az ezzel kapcsolatos viszkozitás- és tixo- 
tropia-vizsgálatokat. Mivel a bentonitok jellegzetes tulajdonságait mont- 
morillonit-tartalmuk szabja meg, a vizsgálatok eredményeként tisztább 
képet kaphatunk a felsorolt öt hazai bentonitelőfordulás minőségéről.

3. A ,,Mangánércek termikus vizsgálatának módszere” c. témánk kidol
gozását az tette indokolttá, hogy ezekre a vizsgálatokra nem volt irodalmi 
adat. Ezért saját vizsgálatainkkal kívántuk megállapítani a módszer 
lehetőségeit és határait. Az év első felében a karbonátos és oxidos mangán
ércek termikus vizsgálatát tanulmányoztuk természetes ásványokon, a 
második félévben pedig a laboratóriumban előállított mangánásványok 
termikus viselkedését vizsgáltuk meg. Eredményeinket már az év folya
mán hasznosítottuk is az úrkúti és eplényi mangánércek vizsgálatánál.

4. A ,,Szabad kovasav meghatározása szilikdtokban,) c. téma célja egy 
gyors, egyszerű és viszonylag olcsó kémiai meghatározási módszer beveze
tése volt. A kitűzött cél elérésére a piroíoszforsavas eljárás bizonyult leg
alkalmasabbnak. A módszert homokkő-, kaolin- és tűzkőmintákon ellen
őriztük integrációs asztal segítségével.

A vegyi laboratórium kutatóinak tollából 1955-ben a következő dol
gozatok jelentek meg:

1. Cs a j á g h y  G.: Ásvány- és gvógyvizeink. — M. Kémikusok Lapja, 10* 
311—317. 1955.

2. Cs a já g h y  G.— T o l n a y  V.: A Balaton iszapjának kémiai és fizikai 
tulajdonságai. — Hidr. Közi. 35, 5—6. 173—177. 1955.

3. F ö l d v á r in é  Vogl M.—K o b l e n c z  V.: Facteurs de la décomposition 
thermique des dolomites. — Acta Geol. 3. 3, 1955.

4. F ö l d v á r i n é  V ogl  М. (Sz á d e c z k y  E.-rel közösen): Geokémiai vizs
gálatok magyarországi kőszenek hamuin. — Földt. Közi. 85, I. 1955.

5. S ímó  B. : Szilikátos kőzetek, vas- és mangánércek mangántartalmának 
meghatározása. —  Koh. Lapok. 10, 8, 1955.
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L’ACTIVITÉ DU LAB 0 RAT ОI RE CHIMIQUE EN 1955
P ar G. Csajághy

En 1955, nous avons accompli 147 analyses complétes de silicates. 
En 147 échantillons, on a déterminé quantitativem ent 2085 constituants. 
En outre, nous avons fourni Г analyse compléte 24 échantillons de minerai 
de fer et 46 échantillons de minerai de manganése. On a analysé 279 
échantillons d’eau, en у déterminant 4147 constituants. Le nombre des 
analyses spectrographiques fut 309, célúi des analyses thermiques diffe
rentielles 435. Nous avons déterminé des poids spécifiques et des densités 
gravimétriques de 127 échantillons. Les résultats de nos analyses sont 
partié insérés dans les comptes rendus et publications des divers géologues, 
partié utilisés au cours des recherches des meines.

En outre de ces analyses qui devaient appuyer les recherches géologi- 
ques, nous avons entrepris des recherches indépendantes en élaborant les 
themes suivants:

1°. En connexion avec le theme ,,la recherche de boues médicinales," 
nous avons examiné les propriétés importantes, du point de vue balnéo- 
logique, de la boue des sources thermales de Harkányfürdő.

2°. Le théme intitulé ,,Гехатеп des occurrences de bentonite de la 
Hongrie" avait pour but Г analyse qualitative de nos occurrences de bento
nite, en у appliquant les méthodes les plus modernes.

3°. Le théme intitulé ,,analyse thermique des minerals de manga
nése" traitait du comportement thermique de divers minerals de manga
nése naturels et artificiels.

4°. Le théme intitulé „détermination de Pacidé silicique libre en 
silicates" avait pour but Papplication d'une méthode chimique rapide et 
simple.

Cette année, les divers périodiques spéciaux ont publié 5 articles des 
collaborateurs de Laboratoire Chimique.

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ХИМИЧЕСКОЙ ЛАБОРАТОРИИ В 1955 г.
ГАБОР ЧАЯГИ

В химической лаборатории Института в 1955 году было проведено 
147 полных силикатных анализов. В 147 пробах количественно были 
определены 2085 составных частей. Кроме этого полные анализы были 
исполнены на 24 пробах железных руд и 46 пробах марганцовых руд. 
Частичному анализу были подвергнуты 72 проб железных руд, 41 проб 
марганцовых руд и 298 проб разных горных пород. Количество анализов 
воды равняется 279, в них были определены 4147 составных частей. Коли
чество спектральных анализов составляет 309, а дифференциально-тер
мических анализов — 435. Определение удельного веса и объемного веса 
было проведено на 127 пробах. Результаты анализов отчасти включены
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геологами в свои отчеты и сообщения, а отчасти используются ими непо
средственно при разведочных работах.

Наряду с исследованиями, проведенными для поддержки геологи
ческих исследований, химическая лаборатория исполнила также само
стоятельную исследовательскую работу, в рамках которой, она разрабо
тала следующие темы:

/. В связи с темой „разведка на лечебные грязи” были изучены 
важные с бальнеологической точки зрения особенности грязи горячих 
источников курорта Харканьфюрдё.

2. Темой „изучение бентонитовых месторождений Венгрии” приме
нением самых современных методов было изучено качество важнейших 
бентонитовых месторождений Венгрии.

3. Тема „термическое испытание марганцовых руд” занималась 
термическим поведением естественных и искусственных марганцовых 
минералов.

4. Целью темы „определение несвязанной кремнекислоты в сили
катах” являлось введение быстрого и простого химического метода.

Исследователи химической лаборатории в течение этого года в разных 
специальных журнагах опубликовали пять статьей.



A VEGYI LABORATÓRIUM 1956. ÉVI MŰKÖDÉSE
í r ta :  Csajághy  Gábor

Az Intézet vegyi laboratóriumának az 1956. évben két átfogó témája 
volt. A kettő közül „A térképező és nyersanyagkutató munkák során 
gyűjtött anyag vegyi vizsgálata” c. téma volt a nagyobbik, és ez vette 
igénybe a vegyi laboratórium kapacitásának a legnagyobb részét. E mun
kánk célja a földtani kutatómunka támogatása kőzet-, érc- és vízminták 
kémiai és fizikai vizsgálatával.

E téma kidolgozása során elkészítettünk 180 teljes szilikátelemzést. 
Az ezekben meghatározott alkotórészek száma 2613 volt. A minták leg
nagyobb része az alábbi lelőhelyekről származik: pegmatit, gránit, aplit, 
lamprofir, dácit és márga a Mecsekhegységből; piroxénandezit, riolit 
Tolcsvárói; andezit és bentonit Komlóskáról; kaolin Mádról és Végardó- 
ról; bentonit Nagytétény, Budatétény, Bánd, Koldu, Gyöngyössolymos és 
Ódörögd környékéről, bazáífTCSsomlyó, Kapolcs, Öcs, Mindszentkála, 
^§Sftető és Kabhegy vidékéről; fillit Aranyijáról; dácittufa Komlóról; 
riolittufa Erdőbényéről; amfibólos piroxénandezit Nagybörzsönyből; 
gránit és lamprofir Kassa környékéről.

Külön kálium- és nátriumtartalmat főleg Telkibánya és Erdőbénye 
környékéről származó 41 kőzetmintában határoztunk meg.

Elkészítettünk 176 részleges kőzet- és ércelemzést a következő lelő
helyekről: mangánérc Űrl^yí. Sajólászlófalva, Eplény; dolomit Inota; 
bauxit Dudát, Mezőfalva; agyag Ódörögd; kaolin Végardó; kovaföld 
Szurdokpüspöki; dolomit Mályinka; szén Tolnaváralja; különféle érces 
kőzetminták Szarvaskő és Gyöngyösoroszi környékéről.

Befejeztük 391 vízminta részletes elemzését. A 391 vízmintában össze
sen 5845 alkotórészt határoztunk meg mennyiségileg. A makói mélyfúrás
ból származó vízmintát a szokásos 15 alkotórészen kívül még 8 ritkább 
elemre is megvizsgáltuk. Az elemzési eredmények alapján megállapítot
tuk, hogy a víz a tiszta alkálihidrogénkarbonátos vizek csoportjába tartozó 
ásványvíznek minősíthető.

A színképelemzések száma 318, ebből 278 minőségi és 40 mennyiségi 
meghatározás volt. A differenciális termikus vizsgálatok száma 814 volt.

Készletbecslési és egyéb célokra 78 fajsúly- és térfogatsúly-meghatáro
zást végeztünk mályinkai dolomit-, végardói és komlóskai bentonit- és 
dunántúli bazaltmintákból.
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A fentiekben számszerűen felsorolt vizsgálati eredményeinket geoló
gusaink vagy közvetlenül felhasználták kutatásaikhoz vagy pedig beépí
tették saját jelentéseikbe és közleményeikbe.

A vegyi laboratórium második témája a „Kőzetkémiai és geokémiai 
vizsgálatok ásványi nyersanyagokon’’ c. téma volt. E munkánk célja az 
intézeti kutatóosztályok részére végzendő rutinmunka kereteit meghaladó 
kémiai és fizikai-kémiai vizsgálatok végzése ásványi nyersanyagaink kor
szerű megismerése végett.

E munka keretében a következő részlettémák kidolgozását végez
tük el:

1. A bentonitok szerkezetének és a szerkezettel kapcsolatos tulajdon
ságok vizsgálata céljából különböző összetételű és eredetű bentonitokból 
tiszta montmorillonit-készítményeket állítottunk elő. Ezek elemzési 
adataiból az alábbi következtetéseket vontuk le:

a) A tetraéderrétegben a Si4+-ot sem Al3+, sem OH-csoportok 
nem helyettesítik.

o) Az oktaéderrétegben nem 1 atom Mg2+ helyettesít 1 atom 
Al3+-ot, hanem 3 Mg2+ helyettesít 2 Al3+-ot, más szóval a helyettesítés 
sztöhiometrikus. Feltételezhető, hogy a rácsban a hidrargillitréteg helyett 
brucitréteg van.

c) A montmorillonit rácsszerkezete kiegyenlített, benne helyette
sítés okozta töltésfelesleg nincs, ennélfogva a kationcsereképesség oka a 
helyettesítés okozta töltésfelesleg nem lehet.

cl) A kalcium mindig kicserélhető helyzetben van, tehát nem vesz 
részt a montmorillonit kristályrácsának felépítésében.

I t t  említem meg, hogy a M. T. Akadémia Bentonit Szakbizottságának 
felkérésére közreműködtünk az E. L. T. E. Kolloidkémiai Tanszéke által 
a bentonitok montmorillonit tartalmának mennyiségi meghatározására 
kidolgozott eljárás felülbírálásában. A laboratóriumunkba kiszállt bizott
ság közreműködésünkkel eredményesen végezte el munkáját.

2. Az 1956. év első felében elvégeztük a januárban beállított „gyors” 
differenciális termikus készülék működési elvének, megbízhatóságának és a 
vele nyert eredmények reprodukálhatóságának vizsgálatát. A készülék 
helyes működéséről nagyszámú kísérlettel győződtünk meg. Első feladat
ként típusos mintaanyagainkat vizsgáltuk, s a kapott görbéket összehasonlí
to ttuk  a régi „lassú” készülék görbéivel. Megállapítottuk, hogy a 
közel tízszer gyorsabb felmelegítés a DTA görbe csúcsait mindössze 20—30 
C°-kal tolja el a nagyobb hőmérséklet irányába, de ez a hőfokeltolódás 
azonos felmelegítési sebességnél reprodukálható. Megállapítottuk, hogy 
érzékenység szempontjából a „gyors” készülék sokszorosan felülmúlja a 
,.lassú” készüléket, s ez a kimutathatóság alsó határát kedvezően befolyá
solja. A készülék eírását és a vizsgálati eredményeket közleményben fog
laltuk össze.

3. Csatlakozva a mangán-ásványoknak az elmúlt évben már elvégzett 
vizsgálatához, ebben az évben a mesterségesen előállított mangán-ásvá
nyok keverékeinek termikus bomlását vizsgáltuk meg. Az Mn02, Mn20 G,
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Mn30 4 és M11CO3 keverékeknél mindannyiszor rendellenességet észleltünk, 
ahányszor a keverékben Mn30 4 volt jelen. Kiderült, hogy a rendellenesség 
oka az, hogy a Mn30 4 más mangánoxidok jelenlétében Mn20 3-má oxidáló
dik, és az utóbbi 950 C°-ig állandó lévén, ebben az alakban meg is marad, 
majd 950 C°-nál nagyobb hőmérsékleten ismét Mn30 4-gyé alakul. Vizs
gálataink eredményeit közleményben foglaltuk össze.

4. Elvégeztük a Maros árterületén Makó mellett lerakodott iszap 
balneológiái célokra szolgáló, korszerű vizsgálatát. Megállapítottuk, hogy 
az iszap átmenet a tisztán szervetlen jellegű (agyag, homok) és a szerves 
típusú (jüttja, szapropél) iszapok között és az ún. „slikkek” csoportjába 
tartozik. Korszerűen megvizsgált iszapjaink új színnel gyarapodtak, mivel 
ez az első slikk-típusú iszapunk, amelyről tudjuk, hogy valóban az.

Megvizsgáltuk az iszap keletkezését, kémiai összetételét és meghatá
roztuk azokat az állandókat, amelyek az iszap balneológiái felhasználását 
messzemenően befolyásolják (szemcseösszetétel, üledéktérfogat, vízkapaci
tás, hővezetőképesség, hőtartóképesség stb.). A vizsgálatok eredményeit 
a Hidrológiai Közlönyben tesszük közzé.

A laboratórium munkatársainak tollából 1956-ban a következő közle
mények jelentek meg:
1. Cs a j á g h y  G., E mszt  M. és Sz e p e s i  K.: A z istenmezejei bentonit.—Évi 

Jel. az 1954. évről, p. 35—43. 1956.
2. Cs a j á g h y  G. (Sc h e r f  E.-lel és Sz é k y n é  F u x  V.-val közös dolgozat): 

Eljárás kálitrachitnak és egyéb káliföldpát-tartalmú kőzetnek vízben 
oldható kálisóra való feldolgozására. — Szabadalmi Közi. 142,890. sz. 
1956.

3. Cs a j á g h y  G. ( H ú sz r a  L.-sal közösen): A komlói feketekőszén feltárása 
pollenelemzési célokra. — Földt. Int. Évkönyv 45. 1. p. 127—133. 
1956.

4. Cs a j á g h y  G .: Harkányfürdő hévforrásainak iszapja. — Hidr. Közi. 
36. 4. p. 294—296. 1956.

5. F ö l d v á r i n é  V ogl  M.—K o b l e n c z  V .:  Differential thermal analysis of 
artificial manganese compounds. — ActaUniv. Szeged. 9. p. 7—14. 1956.

6. F ö l d v á r i n é  V ogl  М.— K o b l e n c z  V . : Sur les possibilités de Г analyse 
thermique differentielle des minéraux de manganese. — Acta Geol. 4.
1. p. 85—94. 1956.

7. F ö l d v á r i n é  V ogl  M.: Az abszolút földtani kormeghatározás lehetőségei 
Magyarországon. — Földt. Közi. 86. 2. p. 180—182. 1956.

L’ACTIVITÉ DU LABORATOIRE CHIMIQUE EN 1956
P ar G. C s a j á g h y

En vue d’appuyer les recherches géologiques, notre Laboratoire 
Chimique a accompli les travaux suivants en 1956: nous avons effectué 
180 analyses complétes de silicates oű le nombre des constituants déter-
2 Földtani Intézet É vi Jelentése — 7
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minés fut 2613, en outre des déterminations de potassium et sodium de 41 
échantillons de röche. Le nombre des analyses partielles de roches et 
minerais fut 176. Nous avons accompli Г analyse détaillée de 391 échan
tillons d'eau en у déterminant quantitativement 5845 constituants. On a 
effectué 318 analyses spectroscopiques, dönt 278 analyses qualitatives et 40 
quantitatives. Le nombre des analyses thermiques différentielles fut 814. 
Eníin, notre Laboratoire a exécuté 78 détermination de poids spécifique 
et de densité gravimétrique.

En outre des analyses chimiques et physiques dépassant la routine des 
travaux effeetués afin d’appuver la recherche géologique, le Laboratoire 
Chimique a également fait des recherches indépendantes. Au cours de 
celles-ci, nous avons élaboré les thémes suivants:

1°. Nous avons préparé des échantillons artificiels de montmorillo- 
nite, en employant des bentonites de genése et composition diverses pour 
étudier la structure de la montmorillonite et ses propriétés liées á la struc
ture.

2°. On a construct un appareil „rapide” d’analyse thermique cliffé- 
rentielle et éclairci le principe de fonctionnement et la précision de cet 
appareil.

3°. Faisant suite ä Г analyse de la décomposition thermique des 
minéraux de manganése, accomplie en 1955, nous avons examiné la décom
position thermique des mélanges des minéraux de manganése, et nous avons 
éclairci les anomalies observées.

4°. Nous avons effectué Гехатеп balnéologique de la boue du fleuve 
Maros, en employant des méthodes modernes.

Cette année, les collaborateurs de notre Laboratoire ont publié 7 
articles dans les divers périodiques spéciaux.

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ХИМИЧЕСКОЙ ЛАБОРАТОРИИ В 1956 Г.
ГАБОР ЧАЯГИ

Химическая лаборатория с целью оказания поддержки геологи
ческим исследованиям в 1956 году исполнила следующие работы: было 
выполнено 180 полных силикатных анализов, количество определенных 
в них составных частей равнялось 2613; кроме этого в пробах горных 
пород было определено содержание калия и натрия. Количество частичных 
анализов горных пород и руд составляет 176. Был проведен детальный 
анализ 391 проб воды, в них были количественно определены 5845 состав
ных частей. Количество спектральных анализов равняется 318, из которых 
278 являлись качественными и 40 — количественными определениями. 
Количество ислполненных дифференциально-термических анализов сос
тавляет 814. Наконец химической лабораторией было выполнено 78 опре
делений удельного веса и объемного веса.
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Кроме химических и физических исследований, исполненных для 
оказания помощи геологическим исследованиям и превышающих рамки 
обыкновенной работы, химическая лаборатория исполнила также само
стоятельные исследовательские работы, в рамках которых она разрабо
тала следующие частичные темы:

1. Из бентонитов различного происхождения и состава были приго
товлены монтмориллонитовые препараты, на которых были изучены 
структура монтмориллонита и его свойства, связанные с структурой.

2. Лаборатория сконструировала „быстрый” аппарат для дифферен
циально-термического анализа и выяснила принципы действия и надеж
ность аппарата.

3. Дополнительно к изучению термического разложения минералов 
марганца, проведенному в 1955 году, в течение текущего года было изу
чено термическое разложение смесей марганцовых минералов и были 
выяснены наблюдаемые аномалии.

4. Для бальнеологических целей было исполнено изучение ила реки 
Марош, применяя при этом наиболее современные методы.

Исследователи химической лаборатории в течение этого года в разных 
специальных журналах опубликовали семь статьей.
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SZILIKÁTELEMZÉSEINK MEGBÍZHATÓSÁGA
í r ta :  Gsajághy  Gábor

Régi hagyomány szerint a legalább 13 alkotórész meghatározására 
kiterjedő, ún. „teljes” szilikátelemzések helyességének megítélésekor 
két szempont érvényesül. Egyik az, hogy az elemzés végösszege mennyire 
közelíti meg a 100%-ot. Általában azokat az elemzéseket szokták elfogadni* 
amelyeknek végösszege 99,75 és 100,50% között mozog.

Még a vegyészek között is sokan vannak, akik azt hiszik, hogy az a 
pontos elemzés, amelynek a végösszege 100% vagy valamivel 100% 
alatt van. Ez a vélemény téves. Az egyes alkotórészek elválasztásakor a 
csapadékokat ui. nem lehet vegytisztára kimosni anélkül, hogy magából a 
lemérendő csapadékból is észrevehető mennyiséget ne oldana ki a mosó
folyadék. Ezért bizonyos engedményt kell tennünk, és ez — ha kismérték
ben is — de észrevehetően jelentkezik a végösszegben. Ezenkívül még a 
vegytiszta vegyszerek is tartalmaznak szennyezést, ami ugyancsak a 
végösszeget növeli, s ehhez járul még a hosszadalmas bepárlási műveletek 
alatt az oldatba jutó szállópor is. Ez az oka, hogy a nagy gonddal készült 
elemzések végösszege 100,20—100,30% között szokott lenni.

A másik szempont a szilikátelemzések helyességének megítélésére a 
párhuzamosan végzett elemzések közti eltérés nagysága. Bár a különböző 
szerzők más és más határokat állapítottak meg a párhuzamosan végzett 
elemzések megengedett eltérésére, abban mindnyájan megegyeznek, hogy 
a nagyobb mennyiségben előforduló alkotórészeknél általában nagyobb 
eltérést engednek meg, mint a kisebb százalékban jelenlevőknél. A meg
engedett eltérés a két legnagyobb mennyiségben szereplő alkotórésznél, 
nevezetesen az Si02-nél és az Al20 3-nál 0,1—0,3% között mozog, a kisebb 
mennyiségüeknél pedig 0,1% alatt van.

Sajnos, sem a végösszeg 100% körüli értéke, sem a párhuzamosan 
végzett elemzéseknek a fenti hibahatárokon belüli egyezése nem feltétlen 
bizonyítéka az elemzés helyességének. Lehet ui. az elemzés végösszege 
oly módon is 100%, hogy az egyes alkotórészek elválasztása nem sikerül* 
és az egyes alkotórészek hibás meghatározásai egymást kiegyenlítik. 
A párhuzamosan végzett elemzések kifogástalan egyezése sem feltétlen 
bizonyítéka az elemzés helyességének, mert könnyen lehetséges az is, 
hogy ugyanaz az elemző teljesen hasonló körülmények között azonos 
módszerekkel dolgozva ugyanolyan nagyságú hibát követ el mindkét
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elemzésnél. Minden esetre bizonyos megnyugtatást jelent a 100% körüli 
érték, de teljes megnyugvást csak két különböző módszerrel végzett 
elemzés adhatna.

Arra nézve, hogy a fenti hibahatárokat mennyire lehet megközelíteni, 
ha nem egy elemző párhuzamosan végzett elemzéseiről, hanem különböző 
személyek különböző laboratóriumokban nyert adatairól van szó, nem 
sokat tudunk, mert ilyen vizsgálatokat azok költséges volta miatt csak 
igen ritkán végeztek. Újabban a szilikátelemzések egyre növekvő gyakor
lati jelentősége arra késztette a szakembereket, hogy a szilikát-analitika 
legnyugtalanítóbb fejezetét, nevezetesen az elemzések pontosságának és 
reprodukálhatóságának kérdését kísérletileg is tanulmányozzák.

F a i r b a i r n  és mások [F a i r b a i r n , H. W. és  t á r s a i : A cooperative 
investigation of precision and accuracy in chemical, spectrochemical and 
modal analysis of silicate rocks (Geol. Surv. Bull. 980, 1951)] 1951-ben 
közölték annak a nagyszabású kísérletsorozatnak az eredményeit, amelynek 
az volt a célja, hogy felderítő felvételt készítsenek a szilikátelemzések 
jelenlegi állásáról. Ebből a célból egy nagyobb mennyiségű, mintegy 
40 kg-os gránit- és diabázmintát gondosan elporítva homogenizáltak, 
és a teljesen egynemű mintákból 70—70 g-ot szétküldtek a világ minden 
táján levő 25 laboratóriumba, ahol a szilikátelemzésekben gyakorlott 
34 vegyész a két mintát megelemezte.

A 34 elemzés eredményeinek kiértékelése nagy meglepetést keltett. 
Kitűnt ui., hogy az elemzési adatok azokat a hibahatárokat, amelyek az 
átlagos összetételű szilikátok elemzésére a szakirodalomban elfogadottak, 
egy egész nagyságrenddel túllépték.

Említettük, hogy a szakirodalom a két legfontosabb szilikát-alkotó- 
részre, az Si02-re és az Al20 3-ra néhány tizedszázalékban jelöli meg az 
elemzési hibahatárokat. A nemzetközi méretekben lefolytatott kísérlet- 
sorozatnál azonban a legkisebb és a legnagyobb Si02-érték közötti eltérés 
megközelítette a 2%-ot, az A120 3 esetében pedig 3% körül volt. Igaz 
ugyan, hogy a szakirodalomban megadott hibahatárok ugyanazon személy 
párhuzamosan végzett elemzéseire értendők, mégsem lehetett arra számí
tani, hogy 34 elemzés adatai ilyen nagy mértékben eltérjenek egymástól.

Mivel laboratóriumunk munkájának szempontjából nagy fontossága 
van annak a kérdésnek, hogy szilikátelemzéseink mennyire reprodukál
hatók és milyen pontosak, a fent említett nemzetközi kísérletsorozatot 
N o sz k y  J. igazgató engedélyével kisebb méretekben, laboratóriumon 
belül megismételtük.

Ebből a célból mintegy másfél kg-nyi gránitmintát gondosan elporí- 
tottunk és homogenizáltunk. A minta a Velencei-hegységből a Sági
majorból származik és F ö l d v á r i  professzor volt szíves rendelkezésünkre 
bocsátani. A minta egy részét üvegcsövekbe forrasztottuk be, másik 
részét pedig kiosztottuk a vegyi laboratórium szilikátelemzéssel foglalkozó 
munkatársai között. A munkában a következő munkatársaink vettek 
részt: B a ra bá s  L a j o s n é , Cs a j á g h y  G á b o r , E mszt  M i h á l y , G uzy  
K á r o l y n é , N e m e s  L a j o s n é , S imó B é l a , T o l n a y  V e r a , T oókos  I l d i k ó .
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Mindenki párhuzamosan két elemzést végzett, összesen tehát 16 elemzés 
készült el. Az elemzők — e sorok írójának kivételével — nem tudták azt, 
hogy milyen célra végzik a munkát, ezért még a lehetősége sem volt meg 
annak, hogy nagyobb eltérés esetén addig ismételjék meg az egyes meg
határozásokat, amíg eredményeik meg nem közelítik egymást. Az elemzési 
eredményeket úgy, ahogyan azokat az elemzők megadták, az 1. táblázat
ban foglaltuk össze.

1. táblázat

Abból a célból, hogy kísérleteinket a nemzetközi kísérletekkel össze
hasonlíthassuk, ugyanazokat a számításokat végeztük el, amelyeket a 
nemzetközi kísérletek eredményeinek kiértékelésekor elvégeztek. Minden 
egyes alkotórészre kiszámítottuk a középértéket, az egyes mérések közepes 
hibáját, a középérték közepes hibáját, az egyes mérések viszonylagos 
hibáját és a középérték viszonylagos hibáját.

Jelölések:

n =  a m eghatározások száma (jelen esetben =  16)
Ké =  a meghatározások számtani középértéke 
d =  egy-egy m eghatározás eltérése a szám tani középértéktől

Ek =  az egyes mérések közepes hibája =  

Kk =  a középérték közepes hibája =

v d2 
n -  1

У d2
n (n -  1) 

Ek
E r =  az egyes mérések viszonylagos hibája- =

ErКг =  a középérték viszonylagos hibája =  —■==-

100
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Ugyanezeket az értékeket a nemzetközi kísérletek adataiból kiszá
mítva a 3. táblázatban tüntettük fel.

3. táblázat

A nemzetközi kísérlet adataiból hiányzik a —H 20  és a végösszeg 
kiértékelése, ui. az eredményeket vízmentes anyagra számították át, és 
így végezték el a hibaszámításokat.

A nemzetközi kísérletek adatait a saját kísérleti eredményeinkkel 
összehasonlítva, feltűnő különbség mutatkozik a javunkra. Bár saját 
meghatározásainknál az egyes mérések középhibája általában jóval 
kisebb volt, mint a nemzetközi kísérletsorozatnál (pl. SiO„-nél az Ek =  0,13, 
szemben a 0,43-as értékkel), mégsem akadt egyetlen olyan meghatározásunk 
sem, amelynél a középértéktől való eltérés nagyobb lett volna a középhiba
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kétszeresénél. Igaz ugyan, hogy ugyanabban a laboratóriumban végzett 
elemzéseknél elvileg is kisebb szórás várható az egyes értékek között, 
mint különböző munkahelyen, különböző elemzők eredményeinél, de 
figyelembe kell venni azt is, hogy adataink között szerepel olyan elemzés is, 
amely egyik munkatársunknak a legelső teljes szilikátelemzése volt. 
Figyelembe kell venni továbbá azt a körülményt is, hogy munkánkat a 
legnehezebb viszonyok között, állandó villany-, gáz- és vízszolgáltatási 
zavarokkal küzdve kellett elvégeznünk, a vegyszerek tisztátalanságáról 
nem is beszélve.

Ezeket a tényeket kellőképpen értékelve, nyugodtan megállapíthatjuk, 
hogy Intézetünk vegyi laboratóriumában még a futó elemzések is megütik 
azt a mértéket, amelynél többet még a kényesebb tudományos célokra 
való felhasználás sem igényel. Ennek a megállapításnak azért van jelentő
sége, mert egyrészt ismernünk kell minőségi teljesítményünk nagyság
rendjét, másrészt ha nálunk is 2—3%-ot te tt volna ki a legkisebb és a 
legnagyobb érték közötti eltérés, akkor kötelességszerűen fel kellett 
volna vetni a kérdést, nem lenne-e helyesebb a hosszadalmas és drága 
klasszikus módszerek helyett a kevésbé pontos gyors módszereket előnyben 
részesítenünk, mint ahogyan azt a tengeren túl teszik.

Az európai országokban a szilikátelemzések vonalán általában az a 
törekvés, hogy inkább készítsünk kevesebb elemzést, de az minél pontosabb 
legyen és lehetőleg minél több alkotórész meghatározására terjedjen ki. 
A fentiekben megadott eredmények alapján megállapítható, hogy ameny- 
nyiben ilyen elemzésekre igény jelentkezik, laboratóriumunk ki tudja 
elégíteni. Ez nem jelenti azt, hogy ne foglalkozzunk a gyors módszerek 
bevezetésének gondolatával, sőt ez képezhetné a laboratórium egyik 
távlati fejlesztési irányát. A gyors módszereknek is megvan a létjogosult
sága, ha nem tudományos kőzettani kiértékelésről van szó, hanem csupán 
tájékoztatás a cél, tehát amikor nem fontos az, hogy pl. a Si02-ot 70%-nak 
vagy 72%-nak adjuk meg, mert a kiértékelés szempontjából mindegy, 
hogy melyik érték a helyes.

A klasszikus elemzési módszerek pontosságára van egy nagyjából 
általános érvényű szabály: a meghatározások pontossága az alkotórészek 
koncentrációjával fordítva arányos. Azaz minél nagyobb valamely alkotó
rész százalékos mennyisége, annál kisebb a viszonylagos hiba és fordítva, 
minél kisebb a meghatározandó alkotórész százalékos mennyisége, annál 
nagyobb a viszonylagos hiba. Ez a szabályszerűség bizonyos mértékben 
megnehezíti kísérletsorozatunk egyik céljának elérését, nevezetesen annak 
megállapítását, hogy melyek azok a meghatározások, amelyeknek a 
pontossága nem kielégítő, tehát indokolt egy újabb, pontosabb mód
szerrel való kicserélésük. Pl. az Fe20 3-meghatározás viszonylagos hibája 
saját kísérletünknél: Er — 37,3, a nemzetközi kísérletsorozatnál pedig 36,2. 
Ez nem jelenti azt, hogy saját meghatározásaink pontossága ennél 
az alkotórésznél elmaradt a nemzetközi kísérletek mögött, mert ha meg
nézzük az amerikai gránitminta ferrivas-tartalmát (0,94 °/0), az több mint 
kétszerese a hazainak (0,41%).
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Elemzéseink pontosságát tulajdonképpen csak akkor tudnánk szaba
tosan kiértékelni, ha pontosan ismernénk a megvizsgált gránitminta 
valóságos összetételét. Az elemzési adatok középértéke csupán meg
közelíti a valóságos értéket, mert feltételezhető, hogy az egyik elemző 
nagyobb, a másik kisebb értéket kapott ugyanarra az alkotórészre. Ha a 
használt módszerben van a hiba, és az elemzők azonos vagy közel azonos 
módszerrel dolgoznak, a középérték természetesen eltolódik a valóságos 
értéktől egyik vagy másik irányba. Mivel nincs lehetőség a valóságos 
értékek megállapítására, ezért az elvégzett kísérletsorozat elsősorban 
elemzéseink reprodukálhatóságáról ad megbízható képet.

Meghatározásaink módszertani szempontból általában kielégítő pon
tosságinak. A laboratóriumunkban is használt klasszikus szilikátelemzési 
módszereket az átlagos összetételű szilikátokra dolgozták ki. Véletlen 
szerencse dolga, hogy a vizsgálati minta összetétele megfelel-e az átlagos 
összetételnek, ami annyit jelent, hogy szerencse dolga az is, hogy a meg
szokott elemzési módszereket kellő biztonsággal alkalmazhatjuk-e. Ha az 
átlagosnál kisebb mennyiségben fordulnak elő egyes alkotórészek, különösen 
akkor lehet indokolt pontosabb módszerek alkalmazása. Elsősorban a 
Ti-, Fe-, Mn-, Mg-, H20-, P- és a C02-meghatározás felülvizsgálata jöhet 
szóba.

Említettük, hogy az elporított, homogenizált minta egy részét üveg
csövekbe forrasztva eltettük. Ennek célja az volt, hogy a laboratórium 
rendelkezésére álljon egy olyan minta, amelyet — mivel 16 elemzés készült 
belőle — szabványmintaként használhatunk az esetleges új módszerek 
kidolgozásánál vagy kipróbálásánál.

Eredmények:
1. Az elvégzett kísérletsorozat alapján nemcsak szilikátelemzéseink 

reprodukálhatóságáról kapunk megbízható képet, hanem bizonyos fokig 
azok pontosságáról is.

2. Első ízben nyílt alkalom arra, hogy nemzetközi viszonylatban 
számbavegyük erőinket.

3. Biztosabb alapot kaptunk laboratóriumunk irányításának és 
távlati fejlesztésének szempontjaihoz.

4. Adatokat nyertünk arra nézve, hogy milyen esetekben és mely 
alkotórészek meghatározásánál kellene újabb és pontosabb módszerek 
után kutatnunk.

5. Egy szabványmintát kaptunk, amelyet módszertani kutatásaink
nál vagy új módszerek bevezetésénél felhasználhatunk.



LA SURETÉ DE NOS ANALYSES DE SILICATE
P ar G. Csajághy
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D’aprés Texemple des expériments de Fairbairn et ses collaborateurs, 
effectués sur le plan international et publiés en 1951, nous avons pris un 
instantané sur la précision et la reproductibilité de nos analyses de silicate. 
A cette fin, nous avons soigneusement pulvérisé et homogénéisé un 
échantillon de gránit de 1,5 kg, provenant de la Montagne de Velence 
(Sági major). De cet échantillon, 8 chimistes du laboratoire ont fait en 
tout 16 analyses. Les participants de ce travail ne savaient pas le but 
de leurs analyses.

Les résultats obtenus ont été évalués et comparés ä ceux de Гéxpéri
ment international. Bien que les conditions de nos expériments eussent 
été les moins favorables, les différences entre les données des analyses 
furent en général satisfaisantes. Abstraction faite des résultats d'un de 
nos collaborateurs qui a entrepris pour la premiere fois une analyse de 
silicate, la difference entre les valeurs la plus haute et la plus basse était 
moins de 0,4%, dans le cas de Г AL>03 moins de 0,5%. Aucours des expéri
ments internationaux, les memes valeurs approchaient de 2 ou 3% res- 
pectivement.

Voici les résultats:
1°. Nous nous sommes fait une idée de la reproductibilité et, en 

quelque mesure, de la précision de nos analyses de silicate.
2°. C'était la premiere fois que nous avons eu l’occasion de nous 

rendre compte de nos capacités sur le plan international.
3°. Nous avons obtenu un fondement plus stir pour la direction et les 

perspectives du développement de notre Laboratoire.
4°. Nous avons eu des données qui permettent de constater les 

cas et les déterminations de certains constitnants oil il faut rechercher de 
nouvelles méthodes, plus précises.

5°. Nous avons préparé un échantillon étalon, utilisable aux recherches 
méthodologiques ou á Tapplication de nouvelles méthodes.

НАДЕЖНОСТЬ СИЛИКАТНЫХ АНАЛИЗОВ, ПРОВЕДЕННЫХ 
ХИМИЧЕСКОЙ ЛАБОРАТОРИЕЙ

ГАБОР ЧАЯГИ

Наподобие испытаний, проведенных в международных масштабах 
в течение 1951 года Ферберн-ом и его сотрудниками, были проверены точ
ность и репродуцируемость силикатных анализов, проведенных в хими
ческой лаборатории Института. С целю этого образец гранита весом 
в 1,5 кг, происходящий из гор Веленце (хутор Шаги), был тщательно 
измельчен в порошок и гомогенизирован. 8 химиков лаборатории из
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данного образца исполнили всего 16 анализов. Участникам работы не было 
известно, с какой целью исполняются анализы.

Полученные результаты были оценены, а затем сравнены с резуль
татами международного опыта. Несмотря на то, что наши опыты были 
проведены при самых тяжелых условиях, расхождения между анали
тическими данными в общем оказались удовлетворительными. Оставляя 
без внимания результаты одного из наших сотрудников, кто в первый 
раз исполнил детальный силикатный анализ, в связи с Si02 расхождение 
между минимальной и максимальной величинами было меньше 0,4%, 
а в связи с А120 3 — меньше 0,5%. Эти же величины при международных 
опытах приблизились соответственно к 2% и 3%.

Результаты:
7. Была получена картина о репродуцируемости силикатных ана

лизов и до известной степени и о их точности.
2. Первый раз открылась возможность учета наших сил в между

народном отношении.
3. Было получено надежное основание для точек зрения направления 

и перспективного развития химической лаборатории.
4. Были получены сведения о том, в каких случаях и при определении 

каких составных частей надо искать новые, более точные методы.
5. Была получена эталонная проба, используемая при методических 

исследованиях или при введении новых методов.



A CSERSZEGTOMAJI TŰZÁLLÓ AGYAG ÉS FESTÉKFÖLD
(„Ö sszefoglaló fö ld tan i je len tés”  k ivonata) 

í r ta :  Csillag  P álné

A cserszegtomaji tűzállóagyag- és festékföldelőfordulás környékét 
felső-triász, pannon és pleisztocén képződmények építik fel.

Felső-triász
K a m i  e m e l e t :  a Keszthelyi-hegység É-i részén Vállus községtől 

DK-re a Miklósvölgyben szürke márga van felszínen, melyben helyenként 
meszesebb padok láthatók. Ez a rétegcsoport ősmaradványokban gazdag, 
ezek alapján a raibli rétegek közé sorolható. Felette közvetlenül dolomit 
települ.

N o r i  e m e l e t :  Balatonedericsnél, a hegység D-i részén levő 
fehér mészkő tömött, helyenként kalciterek járják át. Felfelé dolomitos, 
majd fokozatosan fődolomitba megy át. Ezt a rétegösszletet az irodalom 
„edericsi mészkő” néven említi.

A Keszthelyi-hegység leggyakoribb kőzete a fődolomit. Ennek külön
böző fajtái vannak:

Pados dolomit. Az edericsi mészkőből fokozatos átmenettel fejlődik 
ki. Szerkezete tömbös, pados, helyenként réteges, sarkosan törő. Színe 
szürkésfehér, aprókristályos.

Bitumenes dolomit található nagyobb mennyiségben a hegység 
középső részén. Ez a Keszthelyi-hegységre jellemző dolomitfajta kristá
lyos, réteges, váltakozóan világosabb-sötétebb árnyalatú, tömör, kagylós 
törésű, közé bitumenmentes rétegek települnek. A fekvő- és fedőrétegek 
közé fokozatos átmenettel illeszkedik be.

A réteges, pados, szaruköves dolomit előfordulási területe Rezi és Cser- 
szegtomaj között van. Szerkezete változó, pados, helyenként palás vagy 
réteges, néhol szarukövet tartalmaz. A szarukőgumók nagysága változó, 
a beágyazó dolomit bitumenes, aprókristályos. Színe fehéresszürke, eset
leg lilás árnyalatú. Fokozatosan megy át a kösseni rétegekbe.

R a e t i  e m e l e t :  a kösseni rétegeket mészkő, mészmárga, lemezes 
vagy vastagpados dolomit alkotja, amelyeknek színe világosabb vagy söté- 
tebb szürke, esetleg barnás. Ősmaradványokban gazdag feltárása Rezi 
mellett van.
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A triász üledékekre közvetlenül pannóniai képződmények transzgre- 
dálnak 350—400 m tengerszint feletti magasságig. A pannóniai alap
konglomerátum néhol meszes vagy kovás kötőanyagú, dió nagyságú, 
legömbölyödött dolomittörmelékből áll; felette pados homokkő követke
zik, mely közepes nagyságú kvarctörmelékből áll, kötőanyaga meszes. 
A pannon üledéke a pirites homok is. Anyagában laza homok, pados 
homokkő, lemezes homokkő, tarka agyagos homok váltakozik, mely 
helyenként csillámos és markazit-konkréciókat tartalmaz. Színe szürke, 
kékesszürke.

Magasabb szintbe tartozik a hegység Ny-i részén települő agyag, 
homok. Anyaga változó, táblás homokkő, csillámmal és limonit-konkré- 
ciókkal, homok, agyag, homokos agyag. Színe fehéresszürke, világosszürke. 
Jellemző ősmaradványa a Congeria balatonica P a r t s c h .

A pannóniai rétegekre települ a pleisztocén folyami homok, amely 
sok helyen 300—400 m tengerszmt feletti magasságig nyomozható.

A hegységből időszakosan lezúduló esővíz a hegység lábánál főleg 
dolomittörmelékből álló törmelékkúpokat halmozott fel.

❖  *  *

A tűzállóagyag- és festékföldelőfordulás környékén a dolomitot vékony 
humusztakaró fedi, melyből csak helyenként, kisebb-nagyobb foltokban 
emelkedik ki az erősen lekoptatott szálban álló dolomit. A hasznosítható 
nyersanyag, eddig ismert összes lelőhelyén, raeti dolomit kürtőiben tele
pül. A dolomit pados, réteges kifejlődésü, aprókristályos szövetű. Rideg, 
tömör kőzet, azonban helyenként fokozatos átmenettel porlódó részek is 
találhatók benne. A dolomit színe fehér, néhol szürkés árnyalatú. CaCO- 
tartalma 20—37%, átlagosan 31 %, MgO-tartalma 19—31 % közötti, átlago
san 20% körüli. Fe20 3 -\- Al20 3-tartalma 1%-on aluli, 0,5%-ot is alig ér 
el. Savban oldhatatlan maradéka ritkán több 1%-nál.

A tűzállóagyagot és festékföldet tartalmazó kürtőben a dolomit fel
színi 10—20 cm-ét fekete mangános anyag (valószínűleg mangánhidroxid) 
itatja át, mely helyenként dendrites eloszlású. E felett a kürtőt 10—20 
cm-es vastagságban limonitos—hidrohematitos kéreg béleli. A vasas kéreg 
Fe20 3-tartalma 60% körüli. A kürtők fala helyenként cm-től több m-es 
nagyságú fészkekben porlódik, néhol lisztfinomságú dolomitporrá ala
kult át.

A kürtőket kitöltő anyag egységes szerkezetű, közepes keménységű, 
zsíros tapintású, szögletesen törő, kiszáradva repedező agyagféleség. 
A változó limonittartalomnak megfelelően színe és felhasználási módja 
különböző. Az anyagot a termelés során három csoportra osztják: 2. fes
tékföld (okker) okkersárga, Fe20 3-tartalma 6,5% feletti; 2. sárga tűzálló
agyag, világossárga, Fe20 3-tartalma 1,5—6,5%; 3. fehér tűzállóagyag 
0,5—1,3% Fe20 3-tartalommal. A háromféle anyag különválasztása igen 
nehéz, mert fokozatosan mennek át egymásba és keverednek. Az anyag 
településében semmilyen rendszert sem lehet megállapítani, az egyes agyag- 
féleségek egymáshoz való viszonya mind vízszintes, mind függőleges irány-
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ban teljesen szabálytalan. Egy csákányütéssel a legtisztább fehér anyag
ból okkerbe juthatunk vagy fordítva.

A kürtőket kitöltő anyag vegyi és ásványtani összetételének tisztá
zására a Földtani Intézet laboratóriuma három teljes elemzést készített. 
Elemző: N e m e s  L.-né.

1. sz. m in ta: festékföld. Pajtika-te tő  4. sz. kürtő.
2. sz. m in ta: sar^a tűzállóagyag. P ajtika-te tő  4. sz. kürtő.
3. sz. m in ta : fehér tűzállóagyag. P ajtika-te tő  4. sz. kürtő .

A minták DТА*vizsgálati eredménye a következő:
1. sz. m inta: kb. 95%-os kaolinit-tartalom . A limonit csúcsa i t t  kifejezetten je len t

kezett.
2. sz. m inta: kb. 95%  kaolinit-tartalom . Kevés limonit.
3. sz. m inta: kb. 95%-os kaolinit-tartalom . Más ásvány jellegzetes csúcsa nem

jelentkezett.
A vizsgálatokat K oblencz V. végezte.

A Veszprémi Nehézvegyipari Egyetem Ásványtani tanszéke ásvány
tani vizsgálatokat végzett a koponári anyagon, amely a Pajtika-tető 
anyagával települési módja és makroszkópos tulajdonságai tekintetében 
azonos. A DTA- és röntgenvizsgálatok fireclay típusú kaolint m utattak ki 
kevés hidrargillit-tartalommal.

A fenti vizsgálatokból kitűnik, hogy a Si02-, A120 3- és H 20-tartalom 
az egész nyersanyag 85—95%-a. A Fe20 3-tartaíom 0,5—10,0%. A vegy- 
elemzés SiÖ2-, A120 3- és H 20 %-ának aránya közel azonos a fenti komponen
seknek a kaolinit képletében szereplő mennyiségével, kevés Si02- és H 20 - 
íelesleg mutatkozik. A fennmaradó vízmennyiséget a limonit, ill. hidro- 
hematit köti le, szabad kvarcot pedig a Veszprémi Egyetem röntgenvizs
gálata is kimutatott. Feltűnő, hogy CaO, MgO és C02 csak tizedszázalé
kokban mutatható ki a karbonátos környezet ellenére.
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A tűzállóagyag és festékföld települési módja igen érdekes és szokat
lan, Az anyag lefelé meredeken szűkülő kürtőkben halmozódott fel. Ezek 
alakja csak ott látható, ahol a bányászkodás feltárta, és a festékföldet 
kitermelik. Máshol belesimulnak a térszínbe, és jelenlétükre csak a talaj 
színeződéséből lehet következtetni. Ilyen bányászatilag feltárt kürtő van 
a Pajtika-tetőn és a Koponáron. Ezek alakja nem felel meg a geomorfoló
giai értelemben vett dolina fogalmának, mert nem lapos, tálszerű, lefolyás
talan karsztos képződmények, hanem lefelé szűkülő kúpok.

A Pajtika-tetőn hét kürtőt ismerünk eddig. Ezek legnagyobb felszíni 
átmérője 7,5—47 m, mélysége kb. 5—51 m. Csak azoknak a kürtőknek 
mélységét lehet pontosan megállapítani, amelyeknek kitöltését teljesen 
kitermelték. A Pajtika-tetőn három ilyen kürtő van. Ezek közül egy 
kicsi: átmérője kb. 14 m, mélysége pedig 13 m. A két nagyobb kürtő á t
mérője 20—35 m, mélysége pedig 51—43 m. Érdekes, hogy a nagyobb 
átmérőjű kürtő sekélyebb, a kisebb átmérőjű mélyebb. A Pajtika-tetőn a
4. sz. kürtő ezeknél nagyobb, azonban pontos adatait nem lehet megálla
pítani, mert még nincs teljesen kitermelve. Felszíni átmérője 47 m, 42 m 
mélységben átmérője még 24 m, tehát jóval mélyebbre nyúlik. A Pajtika
tetőn a kürtők elhelyezkedése szabálytalan.

A Koponáron, a Pajtika-tetőtől К -re, felszínen és lejtősaknával öt 
kürtőt tártak fel. Ezek egy kivételével ÉNy—DK-i irányban sorban, szinte 
egymást érintve helyezkednek el, csak keskeny dolomitperemek választják 
el őket egymástól, amelyek közül egy nem is nyúlik a felszínig. A kürtők 
nagysága itt is igen változó, pontos méreteik a jelenlegi feltárási viszonyok 
mellett nem állapíthatók meg, annyi azonban így is látható, hogy több 
kisebb mellett egy, az eddigieknél lényegesen nagyobb kürtő található, az
5. sz. kürtő, melynek átmérője a lejtősakna szintjén, tehát a felszíntől 27 
m-re, 42 m.

A kürtők keletkezésére vonatkozólag két feltevés lehetséges: a) vagy 
hévforrásos tevékenység eredményeiről vagy b) karsztosodási folyamat 
nyomán létrejött üregekről van szó.

a) A kürtők hévforrásos eredete mellett szólna, hogy a Keszthelyi
hegység Ny-i peremén több helyről ismeretesek régebbi hévforrásnyomok, 
és ilyen működés Hévízen jelenleg is van. Hévíztől К felé haladva a hév
forrásos működés mind idősebb nyomaival találkozunk (Biked és a cser- 
szegtomaji barlangos kút). Hogy a két utóbbi a miocén végéig működött, 
annak az a bizonyítéka, hogy kürtőiket pannóniai képződmények töltik ki. 
A festékföldet tartalmazó üregek ennek ellenére sem lehetnek hévforrásos 
eredetűek, mert a hévforrásos üregekkel ellentétben nem alulról felfelé, 
hanem ellenkező irányban szűkülnek. A hévforrásos tevékenységre jel
lemző gömbkamrák is hiányzanak.

b) A kürtők karsztos eredetét több körülmény támasztja alá. Bár 
zsombolyok és aknabarlangok dolomitban való képződése nem gyakori 
jelenség, a pannont megelőző hosszú szárazföldi időszak alatt a tektonikai- 
lag erősen igénybe vett, de a mészkőnél kisebb mértékben oldódó dolomit
kan feltétlenül lehetséges a fenti karsztformák kialakulása. A nagy meny
es Földtani Intézet É vi Jelentése — 7
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nyiségű kioldott anyag valószínűvé teszi, hogy a leszálló víz nemcsak 
repedésekben szivárgott el a kürtők alján, hanem ezek egy mélyebb szint
ben levő barlangrendszerbe torkolltak. Ennek bizonyítása jelenleg nem 
lehetséges, mert a szűkülő kürtőket csak azok 1—1,5 m-es átmérőjéig ter
melték ki, így azok alsó végződése ismeretlen. Az egykori víznyelő kürtők 
nagy mélységének oka a hegység felszíne és az erózióbázis közötti jelenté
keny szintkülönbség lehetett.

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

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

Par Mme E. Csillag

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

ОГНЕУПОРНАЯ ГЛИНА И КРАСЯЩАЯ ЗЕМЛЯ РАЙОНА
С. ЧЕРСЕГТОМАЙ

ЭРИКА ЧИЛЛАГ-ТЕПЛАНСКИ

Окрестность месторождения огнеупорной глины и красящей земли 
в районе с. Черсегтомай, вблизи г. Кестхель, слагается верхне-триасо
выми, паннонскими и плейстоценовыми образованиями. Указанные по-
3 *  -  21
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лезные ископаемые на известных до сих пор месторождениях залегают 
над плиточным, слоистым, мелкокристаллическим доломитом рэтского 
возраста. Материал накапливался в книзу круто суживающихся кони
ческих трубках весьма разнообразных размеров. На стенках трубок 
поверхность доломита мощностью в 10—20 см пропитывается марган
цовой глиной, а выше трубка покрыта лимонитово-гидрогематитовой 
корой подобной мощности. Вдоль стенок трубок доломит распыливается 
в гнездах различных размеров. Глина, заполняющая трубки, представ
ляет собой близкую к каолиниту разновидность глины с меняющимся 
содержанием лимонита. Распределение содержания лимонита совершенно 
незакономерно. Происхождение трубок является карстовым. Возник
новение заполняющего их материала можно связывать с образованием 
бокситов, залегающих вплотную.



A KOMLÓI ERŐMŰ S ALAKHÁNYÓ JÁN AK 
NYOMELEMVIZSGÁLATA
í r ta :  F öld váriné  Vogl Mária

A komlói szénhamu nyomelemtartalmának vizsgálatánál több nyom
elem jelentős mennyiségű fellépését tapasztaltuk (2). Felmerült tehát 
annak a lehetősége, hogy ezeket a nyomelemeket a komlói erőmű salak- 
hányójában feldúsulva találhatjuk meg, így meg kellett vizsgálnunk, hogy 
ez az esetleges feldúsulás nem éri-e el az ipari hasznosíthatóság mértékét.

A vizsgálatok elvégzésekor az első feladat a gondos mintavétel volt. 
Szükségesnek tartottuk, hogy megbízható átlageredmények elnyerésére 
négy fúrást mélyítsünk az erőmű hányójának különböző helyein és a fúrá
sokból 2 m-enként vegyünk mintát. Ily módon 0—20 m-ig minden fúrás
ból 11, azaz összesen 44 minta került vizsgálatra. A helyszíni mintavételt 
Huszka L. tud. kutató végezte.

A nyomelemvizsgálatok egyrészt Zeiss gyártmányú Qu 24 jelű kvarc- 
prizmás spektrográfon, másrészt azokra az elemekre vonatkozólag, ame
lyeknek legérzékenyebb színképvonala a látható színképterületre esik, 
ugyancsak Zeiss gyártmányú három-üvegprizmás spektrográfon történtek.

A meghatározásokat a következő elemekre végeztük el: germánium, 
gallium, indium, berillium, molibdén és titán. A vizsgálatokat az említett 
nyomelemek mennyiségi meghatározására is kiterjesztettük.

A mennyiségi színképanalitikai meghatározás elvégzésére keverék
sorozatokat készítettünk, melyekben a kérdéses elemek koncentrációja 
0,0005%, 0,001%, 0,003%, 0,007%, 0,01%, 0,03% és 0,07% volt. A keve
réksorozatok alapanyag-összetétele a salak összetételéhez hasonlított. 
Az egyforma gerjesztési körülmények elérésére a színképelemzésben szoká
sos kiegyenlítési eljárást is alkalmaztuk, amennyiben mind az összehason
lító, mind a vizsgálandó mintákhoz 20% báriumsót kevertünk. A bárium 
megfelelő gyenge vonala egyúttal belső standard vonalnak is felhasznál
ható volt.

Vizsgálati eredmények
A germánium meghatározása kvarcprizmás spektrográffal történt a 

2651 és 2650 Ä hullámhosszúságú vonalak segítségével. Az összehasonlító 
mintáknál még a 0,0005% Ge-tartalom esetén is a Ge-vonalak feketedése 
fotométerrel jól mérhető volt. A vizsgálandó mintákban ugyan igen halvá
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nyan jelentkeztek a vonalak, de a kimérésük már nem volt nagy pontosság
gal elvégezhető. Tehát addig, míg a régebbi szénhamuvizsgálatainknál a 
komlói hamuban általában ezred százalék nagyságrendben, sőt néha század 
százalékban is jelentkezett a germánium, itt az érték 0,0005% alatt van és 
valószínűleg 0,0003—0,0001% között mozog. Ez azt jelenti, hogy tonnán
ként 1—3 g germániummal lehet csak számolni. Az egyes minták között 
germánium-koncentrációban észrevehető eltérés nem volt, kiugró eredmé
nyek nem voltak.

A gallium meghatározására a 4172 Ä hullámhosszúságú, legérzéke
nyebb színképvonalát használtam. A fényképezés az üvegprizmás spektro
gráffal történt. A ciánsávok zavaró hatását úgy kerültük el, hogy ,,színkép- 
tiszta’ ' vörösréz elektródokat alkalmaztunk. A gallium esetében sem volt 
lényeges eltérés az egyes minták között. A színképvonalak íotometrikus 
kimérése alapján a gallium-értékek 0,0006% és 0,0001% közé esnek, vagyis 
tonnánként 1—6 g galliummal lehet számolni.

Az indium meghatározása kis koncentrációk esetén megbízhatóan 
csak a 4511 és 4101 Ä hullámhosszúságú legérzékenyebb vonalai segítségé
vel, az üvegprizmás spektrográffal történhetett (1). Kisebb érzékenységű 
vonalai összeeshetnek más elem vonalaival és így tévedésre adhatnak okot. 
Az indium esetében azt tapasztaltuk, hogy az összehasonlító mintáknál 
0,0005% In-tartalom esetén az indium fővonalai még jól látszanak, de a 
vizsgálatra kerülő minták egyikében sem jelentkeztek. Teljes biztonsággal 
állíthatjuk tehát, hogyha egyáltalán volna a mintákban indium-tartalom, 
az feltétlenül kevesebb, mint 0,0005%, azaz 5 g/tonna.

A berillium meghatározása a legérzékenyebb, 2348 A-nél jelentkező 
színképvonala segítségével, a kvarcprizmás spektrográffal történt. 
A régebbi szénhamuvizsgálatainkhoz képest a Be-ban is csökkenést észlel
tünk. A nyers értékek jelentős ingadozását itt sem tapasztaltuk. Az érté
kek 0,0008—0,003% között mozognak (vagyis 8—30 g/tonna), tehát 
középértékben 20 g/tonna berilliummal lehet számolni.

A molibdén esetében megelégedtünk a kevésbé érzékeny, 2816 Ä hul
lámhosszúságú vonal vizsgálatával. Ez a vonal az összehasonlító minták 
esetében ezred százalék nagyságrendnél még jól látható, a vizsgálandó 
mintákban viszont nem jelentkezett. Ez azt jelenti, hogyha Mo van is 
bennük, csak tízezred százalék nagyságrendben lehet (tehát g/tonna nagy
ságrend).

A minták titántartalm át is megvizsgáltuk. A színképfelvételek alapján 
megállapítottuk, hogy a Ti-vonalak erőssége az egyes mintáknál nem inga
dozik lényegesen. Két mintát kiválasztottunk két fúrás különböző mély
ségeiből és ezekben a Ti-t kolorimetriásan meghatároztuk. A II. fúrás 12 
m-éből vett mintában a titántartalom T i02-ben megadva 0,72%, a IV. 
fúrás 4 m-éből vett mintában pedig a T i02 =  0,62%. Vagyis átlagértékben 
600—700 g/tonna T i02-vel, illetve Ti-ra számolva 360—420 g/tonna titán
tartalommal lehet számolni.

A nyert eredményekből általánosan a következő megállapításokat 
vonhatjuk le:
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1. A minták nyomelemtartalma nem változik jelentősen sem az egyes 
fúrások szerint, sem pedig a mélység szerint. Ez tehát azt jelenti, hogy a 
hányó anyaga már eredetileg átlagolódott, kimosási jelenség pedig nem 
lép fel.

2 . A salakhányó nyomelemtartalma lényegesen szegényebb, mint 
ahogy régebbi vizsgálatunk alapján várhattuk. A régebbi vizsgálatainknál 
ugyanis a komlói szénmintákból laboratóriumunkban óvatos elégetéssel 
magunk állítottunk elő hamut. Ügy látszik, hogy az erőmű kazánjában 
erőteljesebb és hosszabb izzításkor a nyomelemekben veszteség áll elő.

Hozzájárulhat még egy tényező a viszonylagos nyomelemszegénység
hez. Tapasztaltuk eddigi vizsgálatainknál is, hogy a nyomelemek viszony
lagos feldúsulása mindig a jobb minőségű, tehát kisebb hamutartalmú 
szénmintáknál észlelhető. Feltehetően az erőmű a közepes, vagy annál 
gyengébb minőségű szeneket használja fel és ezek nyomelemtartalma a 
tapasztalatnak megfelelően csekélyebb.
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L’ANALYSE DES ELEMENTS DE TRACE DE LA HALDE DE 
SCORIES DE LA CENTRALE DE KOMLÖ

P ar Mme M. F öld vári-Vogl

Nous avons sounds la halde de scories de la Centrale de Komló á une 
analyse détaillée des éléments de trace, en espérant d’y trouver des enri- 
chissements considérables en certains éléments rares. Cepedant, les analy
ses ont clémontré que la teneur en éléments de trace de la matiére de la 
halde de scories ne dépassait point la teneur moyenne en éléments de trace 
des cendres de charbon, par conséquent celle-lá n ’est plus utilisable par 
bindustrie que ceux-ci.

ИССЛЕДОВАНИЕ МИКРОЭЛЕМЕНТОВ ШЛАКООТВАЛА 
ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ Г. КОМЛО

МАРИЯ ФЁЛЬДВАРИ-ФОГЛ

Шлакоотвал электростанции г. Комло был подвергнут детальному 
анализу микроэлементов, так как надеялось, что в отношении отдельных 
редких элементов будет выявлено значительное обогащение. Однако в 
результате исследований было учтановлено, что содержание микро
элементов в веществе шлакоотвала не превышает среднее содержание 
микроэлементов в угольных золах и таким образом значение отвала с 
точки зрения эксплоатируемости микроэлементов не превышает значение 
угольных зол.





A SZEGILONGI KAOLINELŐFORDULÁS
(„Ö sszefoglaló fö ld tan i je len tés” k ivona ta)

( I . sz. melléklettel) 
í r ta :  F rits  J ózsef

Az előfordulás kőzettani felépítése

A szegilongi kaolinelőfordulás feküje kőporos szövetű horzsakő vés 
riolittufa. Fehér, világos, zöldesszürke színű változatai makroszkóposán 
perlit- vagy obszidián-lapillisek, kézzel szétmorzsolhatók, súroló tapintá
súak. Léces-lemezes horzsakő, kevés kvarc, néha biotit is felismerhető 
benne. Mikroszkóp alatt teljes egészében kőzetüveg, számba nem vehető 
kevés kvarcszemmel keverve.

A felszínen kb. 220—240 m tszf. magasságig található uralkodóan 
rétegzetlen összlete Szegilong—Bodrogkisíalud környéke bázisát képezi 
(I. melléklet).

A tufaösszleten belül szemcseosztályozottság és függőleges tagoltság 
nem észlelhető, legfeljebb annyi, hogy a perlit — obszidián-lapilli a felsőbb 
szintekben gyakoribb és nagyobb szemű, mélyebben alig vagy csak kisebb 
szemcsékben található. A kőportufa földtani helyzete és kora nem tisztázott.

A fekü kőportufa fokozatos kaolinosodással megy át a hasznosítható 
szegilongi kaolinba. Az átmenet fokozatos, éles határ szabad szemmel 
nem látható. Csak a kőpor kézzel, csákánnyal észlelhető súroló hatásának 
fokozatos csökkenése, majd teljes kimaradása jelzi, hogy a kaolintestben 
vagyunk.

A kaolin színe bányanedvesen kissé zöldes árnyalatú szürkésfehér 
és világos krémszínű. Napon a kaolin kifehéredik, ellentétben a száraz 
kőpor mindig szürkés-zöldes színével. Egy-két helyen 2—5 cm vastagságú, 
kávébarna agyaggal kitöltött csíkok, repedések szövik át a tömzsöt, de 
mindenkor kiválogathatóan. Néhol a rejtett vállapok felülete is rozsdás 
bevonatú, 1—2 mm vastagságban.

A kaolin pórusnélküli, összeálló, lazán tömött szövetű. Törése földes, 
egyenetlen, darabos, gyakran kagylósán törik. A kaolintest rétegzetlen, 
összefüggő, egynemű tömeg, függőleges vagy vízszintes tagoltság nélkül. 
Alakja tömzsszerű, szabálytalan lehatárolással, különösen a mélység felé,
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ahol hullámos felületű teknőszerű mélyedéseket tölt ki. ÉÉNy—DDK 
irányban megnyúlt.

A kaolintömzs szélessége felülről lefelé 25 m-ről 70 m-re, mélysége 
É-ról D-i irányban 68 m-ről 109 m-re növekszik. A kaolintömzs földtani

kora éppoly bizony
talan, mint a kiindulási 
kőzetét képező kőporos 
riolittufáé. A kaolino- 
sodás idejét a szarmata 
felsőbb szintjébe helyez
zük.

A kaolinos összle- 
te t pleisztocén lejtőtör
melékes nyirok és 
szürke, vörös agyag fedi.

1. ábra. Szegi kaolinok DTA görbéi. — 1— 2. Szegi III.
szint (kb. 32 m), 3— 5. Szegi V. szint (kb. 45 m). 

Fig. 1. Courbes DTA des kaolins de Szegi.
1 á 2. Horizon No II I  de Szegi (32 m environ),

3 ä ő. Horizon No V de Szegi (45 m environ)
Рис. 7. Кривые дифференциально-термического анализа 
каолинов района с. Сеги. — 7—2. Горизонт № III с. 
Сеги (ок. 32 м), 3—5. Горизонт № V с. Сеги (ок. 45 м).

0,02—0,05: 20,1%; 0,05—0,1: 14,6%; 0 ,1 -0 ,2 : 
0,5 mm-nél nagyobb: 1,4%; összesen: 98,7%.

Az agyagásványokat F ö l d v á r i  A.-né és 
ciális termikus elemzéssel 5 db kézimintában 
a Szegi II. sz. fúrás 3 db mintájában 
meg. Legújabban Vágó E. az V. szint D



átlag kaolinmintát röntgenfelvétellel fireclay-típusú kaolinnak minő
sítette.

A termésből vett kaolin-átlagminták vegyelemzése E mszt M. szerint:

Nem érdektelen párhuzamot vonni a kaolin oxidos formulájából 
kiszámított ideális értékekkel, melyeket legjobban a zettlitzi kaolin 
összetétele elégít ki. A120 3 • 2S i02 • 2 H 20  képlet szerint 46,64% Si02, 
39,45% A120 3 és 13,91% izz. veszteségből áll a kaolin. A szegilongi kaolin 
összetétele — fentiek szerint — alig tér el az „ideális" kaolintól. Ez magya
rázza különleges helyét a hazai kaolinok között, sajnos magas vasoxid- 
tartalma nem teszi alkalmassá finomkerámiai célokra. Ezzel szemben a 
34 Sk fölötti tűzállósága egyedülálló hazánkban, és kivételes helyet 
biztosít a világ kifogyóban levő tűzállóanyagai között.

Az előfordulás keletkezésének földtani viszonyai
A kaolinelőfordulás keletkezése a Pokloshegy különleges típusú 

andezitjének riolittufákon át való feltörésével vagy lakkolitszerű benyomu
lásával és környezetére ÉÉNy—DDK irányú törésvonal mentén kifejtett 
átalakító hatásával magyarázható. Megjelenése e szerkezeti vonalhoz 
kötött, amit — részletesebb vizsgálatok során — a tőle ÉÉNy-ra levő 
erdőbényei Halásztető—Várhegy—Barnamáj—Mulatóhegy vonulatban is 
többé-kevésbé hasonló vörösbarna színű kőzetek vonulata is igazolhat, 
különösen a „kőporos" szövetű, kaolinos kötésű, horzsaköves riolittufákkal 
való kapcsolatban.
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Erre utal, hogy a kaolintömzs fokozatos szélesedése és egyre növekvő 
mélységi kiterjedése az előfordulás déli (IV. tömb) területére, tehát a 
Pokloshegy irányába esik. A feküképző „kőpor" kaolinosodása K-ről 
Ny felé, tehát a Pokloshegy irányában növekszik és a legerősebb abban a 
szerkezeti vonalban, mely az előforduláson és a Pokloshegyen át halad.

A kaolinosodás kis vagy közepes hőmérsékleten folyt le, mert a 
fireclay-típusú kaolin átmenet a halloysit sor felé. A halloysit-előfordulások 
pedig (pl. Algir: Djeber Debar; Mecklenburg környéke stb.) általában 
közönséges hőmérsékleten, epigén körülmények között keletkeznek. 
Vízben dús közegben keletkezése mellett szól feltűnő — de szerkezetével 
megmagyarázható — nagy (kb. 32%) H20-tartalma.
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L’OCCURRENCE DE KAOLIN DE SZEGILONG
P ar J. F rits

Le mur et la roche mere de Foccurreríce de kaolin de Szegilong (3, 4), 
utilisé ä la fabrication de chamotte et au traitement de papier, c’est le tuf 
rhyolitique á ponce, á texture sablonneuse, dönt Tágé n'est pas tout á fait 
clair á Fintérieur du Sarmatien. La formation de cette occurrence peut 
étre explicjuée par Fintrusion laccolitique ou Féruption de Fandésite jeune 
(de la fin du Sarmatien) de type spécial du mont Pokloshegy á travers de ce 
complexe tufeux et par son effet d’altération (formation de sablon et de 
kaolin) observable dans la roche encaissante le long d4me ligne de fracture 
de NNW—SSE. L'andésite se présente en un massif, s’élargissant vers la 
profondeur le long de cette ligne structurale. Son minéral argileux, déter- 
miné comme ,,kaolin de type fireclay" par Fexamen aux rayons X est le 
produit d’un processus topochimique des feldspaths, dil aux eaux thermales 
post-volcaniques de température basse ou moyenne. Sa teneur extra
ordinaire en HoO (avec Feau de mine 32% environ), explicable par son 
lattis voisin des halloysites, indique que ce minéral était formé dans un 
milieu abondant en eau. Dans cette relation génétique, on peut comprendre 
la contraction considérable — observée au cours de son utilisation par 
Findustrie de chamotte — du kaolin de Szegilong (dönt la résistance au 
feu est 34 SC), ce qui nécessite de le cuire préalablement.
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Planche I. Carte géologicjue de Госсиггепсе de kaolin de Szegilong. 
— Par J. F r it s .

Légende: 1. limon, éboulis (1 a 20 m), 2. loess pléistocene (5 a 25 m), 3. andésite 
pyroxénique sarm atienne (100 a 300 m), 4. agglomérat andésitique sarm atien 
<20 a 40 m), ő. tu f rhyolitique sarm atien (200 a 450 m), 6. corps de kaolin (20 a 60 
m), 7. puits, forage profond 8. galerié (environ 1610 m), 9. carriere de „ sablon” .

КАОЛИНОВОЕ МЕСТОРОЖДЕНИЕ РАЙОНА С. СЕГИЛОНГ
ЙОЖЕФ ФРИТШ

Подошва и исходная порода каолинового месторождения района с. 
Сегилонг, эксплоатируемого для производства шамота и для бумаго- 
пропитки, слагается пемзовым риолитовым туфом пылеватой структуры, 
геологический возраст которого точно (в пределах сармата) не выяснен. 
Возникновение данного месторождения можно объяснить тем, что молодой 
андезит (конца сарматского яруса) особого типа горы Поклош прорвался 
через указанную туфовую толшу или же вторгнулся в виде лакколита 
и оказал на свое окружение превращающее (распыливающее и каолини- 
зующее) действие вдоль сбросовой линии ССВ—ЮЮВ-ного направления. 
Оно появляется вдоль указанной структурной линии в виде расширяю
щегося в направлении глубины штокообразного месторождения. Глинис
тый минерал данного месторождения, оказавшийся по рентгенограмме 
„каолином типа файрклей”, образовался вследствие топохимического 
процесса полевых шпатов, вызванного послевулканическими термами 
низкой или средней температуры. О том, что оно образовалось в богатой 
водой среде, свидетельствует его высокое водосодержание (в естественно
влажном состоянии ок. 32%), которое объясняется строением его решетки, 
указывающим к галлуазитовому ряду. В этой генетической связи осве
щается значительная осадка каолина с. Сегилонг, равняющаяся 34 кону
сам Зегера, обнаруженной в шамотовой промышленности, а также необ
ходимость усадки, предварительного обжигания каолина перед исполь
зованием.

Приложение I. Геологическая карта каолинового месторождения 
района с. Сегилонг. — Составил Йожеф Фритш.
Легенда: 1. саман, осыпь (1—20 м), 2. плейстоценовый лесс (5—25 м), 3. сарматский 
тшроксенандезит (100—300 м), 4 . сарматский андезитовый аггломерат (20—40 м)г 
5. сарматский риолитовый туф (200—450 м), 6. каолиновый шток (20—60 м), 7. шахта,, 
глубокое бурение, 8. проходящаяся (ок. 1610 м) и пройденная (ок. 1610 м) наследст
венная штольня, 9. каменоломня ,,каменной пыли” .





A VÉGARDÓI BENTONIT- ÉS К AOLINELŐFORDULÁS
(„Ö sszefoglaló fö ld tan i je len tés” k ivonata)

( I I .  sz. melléklettel)
í r ta :  F rits  J ózsef

Sárospataktól ÉK-re, Végardó község határában, a Bodrog jobb 
partján a felszíni nyomok és földtani meggondolások alapján megindított 
fúrási kutatás (II. sz. melléklet) a szarmata riolittufa-összletben kaolin-, 
ill. bentonittelepeket tá rt fel. Az összlet korát a Végardó 4. és 6. sz. fúrások
ban harántolt bentonitos tufit alábbi ősmaradványai, Schréter Z. meg
határozása szerint, a szarmata emeletben rögzítik: Limnocardium obsoletum 
E ichw., L. suessi Barbat, L. cfr. proíradum E ichw. töredék lenyomata, 
Ábra reflexei E ichw., A. sp., Macira cfr. fragilis Lask. héjtöredék, Ccil- 
liostoma cfr. celinae Andrz., Mohrensternici cingulata E ichw., M . inflata 
Andrz., M. sp., levéllenyomatok.

1. A kaolin- és bentonitelőfordulás földtani alkata
Az előfordulás alulról felfelé haladó sorrendben az alábbi telepcsopor

tokból áll: a) kvarcos kaolintelep kovásodott, kaolinosodott tufában,
b) alsó, c) középső, d) felső bentonittelep (II. sz. melléklet).

a) A kvarcos kaolintelep fokozatos átmenetekkel csatlakozik a fekü 
egyenetlen felületű összletének kaolinosodott és kovásodott riolittufájához 
aszerint, hogy hol milyen mérvű átalakító hatás érte a kiindulási kőzetet. 
Főként kaolincsoportbeli kaolinit—dickit—nakrit agyagásványokból áll, 
melyeknek változó arányú keveréke szabad kvarcot és kevés hintett 
piritet is tartalmaz. A kaolin és kovásodottabb változatai nem különít
hetők szét, átmeneteket vagy fészkeket alkotnak egymásban. Átlagos 
vastagsága 10 m.

b) Az alsó bentonittelep megkülönböztetésére a 4. és 6. sz. fúrásban 
közös fedőnek észlelt szarmata kövületes tufitréteg nyújtott földtani 
alapot, bár vastagsága igen változó. Zöldesfehér, sötétszürke és finom-, 
durva- és tömöttszövetű rétegek váltakozásából áll. Anyakőzete horzsa
kő vés riolittuía, melynek kora — a tufitréteg alapján — a szarmata és 
törtön határára helyezhető.

c) Középső bentonittelep. Feküje bontott riolittuía, és általában ugyan
csak bontott riolittuíából vagy riolitból áll a fedője is. Átlagvastagsága 
17 m. Meddő közbetelepülés nélküli bentonit, csak minőségi és szöveti
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ingadozás figyelhető meg benne az eredeti kőzet anyagától függően. 
Települése ezek szerint nem egynemű és egy telepbe való foglalását csak 
azonos szintben való megjelenése indokolja. Színe világoszöld—lilás- 
sárga—haragoszöld—kékeszöld, kásás—tömött, réteges, finom- és durva- 
szemcsés szövetű, sokszor dihexaéderes szabad kvarccal és piritimpregná- 
cióval. A pirit mennyisége alárendelt, legfeljebb egy-egy repedési—csúszási 
lap mentén dúsul fel.

d) Felső bentonittelep. Feküjét a főtelep felett elhelyezkedő és a 
fúrások szerint hol bentonitos, hol kaolinos változatban bontott riolittufa 
képezi. Kiindulási kőzete riolit és riolittufa, átlagvastagsága 3,30 m. 
Színe zöldes—lilássárga, szövete morzsalékos, kásás, ritkán tömött. 
A szabad kvarc legtöbbször megfigyelhető benne nyomokban elhintett 
pirittel, mely általában már oxidálódott.

2. Ásványtani felépítés
A kvarcos kaolinösszlet kékes árnyalatú, hófehér és szürkésfehér 

színű. Anyagában a kaolincsoportbeli ásványok az I. sz. fúrás mag
mintáiban — F öldvári A.-né és K oblencz V. differenciális termikus 
vizsgálatai szerint — átlagosan 43,7%. Tűzállósága Soha I. vizsgálata 
szerint átlagosan 31,8 Sk.

Abentonittelepek montmorillonit-tartalma közvetlen (DTA, Buzágh— 
Szepesi eljárás) és közvetett (viszkozitás, tixotrópia) úton végzett vizsgála
tok szerint a főtelepnél átlagosan 74,5%. Az alsó és felső bentonittelepek 
csak 10x-es (1000%-os) vízfelvétel mellett adnak tixotrópiát, ami kb. 
30—40% montmorillonit-tartalomnak felelhet meg. Az előfordulás ben- 
tonitrétegeiről készült hőgörbék szerint a bentonittelepek sok helyen 
kaolinitet is tartalmaznak. Piriten és kvarcon kívül makroszkóposán 
muszkovit-biotitcsillámok, baritkristályok, limonitos-vasas konkréciók, 
okkeres, kloritos szennyeződés is található bennük a kiindulási kőzet 
elbontottsága függvényében.

3. Vegyi összetétel
A 3. sz. fúrás 59,03—76,43 m közötti kaolin- és kovásodott, kaolinoso- 

dott tufaösszletéből 11,75 m-t képviselő 6 db minta kémiai elemzéseinek 
átlagértékei a legfontosabb alkotókra kiszámítva 58,50—63,26% Si02, 
25,05—27,14% Alo03, 0,72—1,21% Fe20 3, 9,94—11,0% izz. veszt, össze
tételt adnak. A hat minta átlagának teljes elemzése S im ó  B. szerint:
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Bentonitelemzések a felső és főtelepből állanak rendelkezésre. Elemző 
Emszt M.

E három elemzésből lényeges kiemelni, hogy a ,, +  H 20 ” izzítási 
veszteségi érték a montmorillonit ideális képletét kielégítő 5,10—5,50% 
izz. veszteséghez közel álló. A MgO-f-KoO-f-Na^O összege 3,97—3,82— 
2,97%, amelyből 1,61—2,19—2,36% a MgO, 145—1,84—1,68% CaO- 
tartalom mellett. Ezek az elemzési értékek a végardói bentonit ,,magné- 
zium-bentonit” jellegére hívják fel a figyelmet, szemben a hazai Ca-bento- 
nitokkal, melyek összetételben és tulajdonságokban is eltérnek a vég- 
ardóitól.

4. A kaolin- és bentonitképződés földtani tényezői

Végardón három földtani tényező szabta meg együttes jelenlétével a 
két eltérő típusú, de szükségképpen földpáttartalmú anyakőzetet igénylő 
nyersanyag keletkezésének lehetőségeit. Kiindulási kőzetként: szanidin- 
tartalmú horzsaköves riolittufa vagy riolit; kémiai hatásként: utó
vulkáni COo-tartalmú hévvizek; hegységszerkezeti elemként: a jelenleg is 
nyitott ÉÉNy—DDK-i törésvonal szolgált, melyből az 1, 3, 6. sz. fúrásokon 
féllangyos artézivíz tört fel. E három közös tényezőn kívül azonban 
más földtani adottságoknak is közre kellett működniük abban, hogy
4 Földtani Intézet É vi Jelentése — 21
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1. ábra. Végardó 3. sz. 
mélyfúrás DTA görbéje. 
Elemző: K o b l e n c z  V.
Fig. 1. Courbe DTA du 
forage profond de Vé
gardó No 3. Analysée 
par Mile V. K o b l e n c z

Рис. 1. Кривая диффе
ренциального - термичес
кого анализа глубокого 
бурения Вегардо № 3. 
Анализ исполнила В. 

Кобленц
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26 62 -  28 69 

28 69 -  50-98
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52* 93 -  58 50



51

eltérő szerkezetű kaolinit és montmorillonit keletkezhessék. Ezeket az 
alábbiakban adjuk meg:

a) A mélybe zökkent törtön vagy „idős” tuíaösszlet törésén felszálló 
hidrotermák felszínre vezető útja a szarmata tufaszórás és üledékképződés 
idején agyagos tufit- és bentonitrétegekkel elzáródott. A termák ezen 
túl már csak az idősebb tuíaösszlet likacsaiban, rétegeiben fejthettek ki 
kaolinosító hatást.

b) A szarmata tengerbe hullott riolittufa fáciesváltozatai megváltoz
ta thatták  a feltörő oldatok pH-értékét.

c) Aszerint, hogy a köröző oldatok p H-értéke savas vagy lúgos 
tartományú lett, kaolinit vagy montmorillonit keletkezett.

A bentonitösszletek telepekre való tagoltsága a képződési viszonyok 
és környezet gyakori változásainak következménye. A szarmata egyes 
szakaszaiban visszahúzódott vagy a vulkanizmus erőteljessége következté
ben előrenyomuló tengerből a már bentonitosán elmállott tuíaösszlet 
időszakosan szárazföldi környezetbe került, és szárazföldre hullott vulkáni 
törmelék vagy lávaár borult rá. E fejlődés természetesen szélsőséges 
változásokat idézett elő és a hidrotermális—halmirolízises hatásokat epigén 
fázisok is követték. A bentonittelepek egyes részeiben és a fedőjüket- 
vagy íeküjüket képező bontott „meddő” közbetelepülésekben található 
kaolinit vagy a „kaolinos bentonit — bentonitos kaolin” agyagásvány
keverékek keletkezését epigén fázisokkal és felszínközeli oxidációval 
magyarázzuk.

Végardón aföldpáttartalmú primer kőzetek lebontását — átalakulását 
a szerkezeti vonalakon jelenleg is feltörő hidrotermák okozták, indították 
meg, amelyet tenger alatti mállás, majd epigén bontás követett szakaszos 
megismétlődésekkel. A mélyebb övékben forróbb és nyomás alatti hidro
termák hatására kaolincsoportbeli ásványok: kaolinit és ennek polimorf 
változatai, dickit és nakrit, a felsőbb szintek hidegebb környezetében 
— halmirolizis és epigén hatások önálló vagy egymást váltó szerepe 
következtében — a montmorillonit-csoport agyagásványai keletkeztek, 
helyenként egymással keveredve (1. ábra).

6. Vízföldtani viszonyok

Végardón a talajvíz 6—10 m mélyen a felső bentonittelep fedőjében 
vagy annak kevésbé bontott, likacsos tufából és breccsából álló közbe
településeiben helyezkedik el. A fúrásokból feltört artézi víz tszf. magas
sága: 1. sz. fúrás 34,60 m, 3. sz. fúrás 62,50 m, 6. sz. fúrás 76,50 m. 
Ezek csak hozzávetőleges értékek, mert általában csak egy-két műszakkal 
később törtek fel, mint ahogy a feltételezhető vízvezető repedéshálózat 
észlelése történt (fúrómegszakadás révén). Az artézi víz kvarcos kaolin- 
összlethez kötött, vízzáró fedőjét a középső vagy az alsó bentonittelep 
képezi.
4* — 27
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A z a r té z i v íz  e lem zé se  Sa r l ó  K . sz e r in t  a k ö v e tk e z ő  e r e d m é n y t  
s z o lg á lt a t t a :

Vízmintavétel adatai: Yégardó 3. sz. v ízkutató  fúrás. Talpmélység 76,9 m. 
Csövezve 65,4 m-ig. Hőmérséklete 26,2 C°. Vízhozam 10 1/perc. 1954. V III. 31.

K ém hatás fenolftaleinre: savas
Jellemzés: nagyon kemény, vasra és betonra agresszív term észetű, nátrium 

kai cium karbonátos/szulfátos hévvíz jellegű ásványvíz, említésre méltó vas- és igen 
csekély szulfidkéntartalom m al. K ristály tiszta, gázbuborékos, igen gyengén kén
hidrogén szagú.

L’OCCURRENCE DE RENTONITE ET DE KAOLIN
DE VÉGARDÖ

P ar J. F r it s

Au bord de FE de la Montagne de Tokaj, au NE de Sárospatak, 
dans les environs de Yégardó, on a ouvert, par les forages de recherche, 
une nouvelle occurrence de kaolin et de bentonite, produite de tuf rhyoli- 
tique et, en partié, de rhyolite á orthoclase. D ’aprés les fossiles sarmatiens 
trouvés dans les forages, la sédimentation accompagnée de jets de tuf 
au bord de la montagne s’étendait aux horizons profonds, et les fractures 
longitudinales de NNE—SSW du bord provoquérent un affaissement du 
terrain qui atteignait mérne de 150 á 200 m. La formation du gisement de 
minéraux argileux ouvert est en connexion étroite avec Faffaissement du 
bord et avec les eaux artésiennes demi-tiédes jaillissant le long le réseau de 
fissures de NNW—SSE, servant comme des hydrothermes actifs.



Selon les connexions génétiques des minéraux argileiix de Végardó* 
les tufs rhyolitiques sarmatiens du bord devaient surtout subir, dans un 
milieu froid jusqu’á la profondeur de 50 á 60 m, la montmorillonitisation, 
tandisque les tufs anciens des horizons proíonds íurent exposés á la 
kaolinisation. Dans des conditions spéciales — sous Tettet des hydrother- 
mes chargés de gaz carbonique qui jaillissent en eau bouillante le long 
des fractures encore ouvertes, de beau artésienne sous pression, serrés 
sous le tóit de tufíite et de gisement de bentonite imperméables — des 
Stockwerks de kaolin eonsistant en une série de nacrite, dickite, kaolinite 
se sont formés du complexe de tu t afíaissé.

Par suite des effets halmyrolytiques et épigénétiques séparés, on 
alternants, les tufs rhyolitiques du tóit se sont altérés en minéraux argileux 
montmorillonoides et formérent des gisements de bentonite. Dans la 
lumiére des conditions génétiques, on peut aussi établir les directions 
des recherches eíficaces en vue de la prospection des zones plus profondes 
des terrains de structure identique, situés au bord de la montagne.

Au point de vue de Г utilisation, la composition minéralogique et 
lithologique de Toccurrence satisfait aux exigences de Tindustrie. La 
teneur en kaolinite (44%) du kaolin brut est trés important pour Tindustrie 
céramique fine et de porcelaine, car aprés un traitement convenable 
(lavage) on peut gagner de 30 á 40% de ,,kaolin standard” .

Planche II. Carte géologique des environs de Végardó. — Par J. F r it s .

Léc/ende: 1. terrain  d ’inondation, 2. limon et éboulis pléistocenes, 3. hydro
quartzite, lim noquartzite, 4. tu t rhyolitique et breche silicifiés, ő. tu t  rhyolitique 
et breche siliceux, ä hydroxyde de fer, (B) =  gisement de bentonite, (К) =  
=  gisement de kaolin, 7. tu t rhyolitique et bréche montmorillonitisés, 8. tu t rhyoliti
que á ponce, 9. rhyolite a orthoclase et sa breche, 10. tu t  rhyolitique, 11. forage 
ä main et puits de 1951, 12. forages profonds de 1954 — 1955, 13. faille supposée* 
14. d irection  de coupe. © =  base du Systeme local de coordonnées.

БЕНТОНИТОВОЕ И КАОЛИНОВОЕ МЕСТОРОЖДЕНИЕ РАЙОНА
С. ВЕГАРДО

ЙОЖЕФ ФРИТШ

Разведочными бурениями, углубленными на восточной окраине 
Токайских гор, на СВ от г. Шарошпатак, в районе с. Вегардо, было вскрыто 
новое каолиновое и бентонитовое месторождение, возникшее из риолито
вого туфа и отчасти из ортоклазово-риолитового эвтектика. По окамене
лостям сарматского возраста, обнаруженным в скважинах, осадкооб
разование, сопровожденное выбросом туфа, на окраине гор распрост
ранилось и на более глубокие горизонты и краевые продольные сбросы 
ССВ—ЮЮЗ-ного направления вызвали погружение, достигшее 150—200 
м. Вскрытая залежь глинистых минералов находится в тесной связи 
с краевым погружением, а также полутепловатыми артезианскими водами, 
прорывшими вдоль сети поперечных сбросов ССЗ—ЮЮВ-ного направ
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ления, как активными гидротермами. Согласно генеалогическому дереву 
образования глинистых минералов района с. Вегардо, сарматские риоли
товые туфы краевой области в холодной обстановке до глубины 50—60 
м главным образом были подвергнуты монтмориллонитовому разложению, 
в то время как древние туфы более глубоких горизонтов пострадали као
линовое превращение. Из погружившегося на глубину более древней 
туфовой толщи — под воздействием прорывающихся по открытым и в нас
тоящее время сбросовым линиям горячих углекислых гидротерм и напор
ных артезианских вод, а также покрытости непроницаемыми туффи- 
тами и бентонитовыми залежами и т. п. — образовались каолиногые 
штоки, сложенные серией накрита, диккитта и каолинита. Риолитовые 
туфы, образующие кровлю, вследствие самостоятельного или чередую
щегося действия преобладающей частью подводного выветривания (гальми- 
ролиза) и подчиненных эпигенных воздействий разложились в глинистые 
минералы монтмориллоноидового типа и создали бентонитовые залежи. 
Это генеалогическое дерево на окраине гор может отметить связи и ус
пешное направление разведок также для разведки более глубоких зон 
участков идентичного строения.

С точки зрения зксплоатируемости минералогическое и петрологи
ческое строение месторождения удовлетворяет качественным требованиям 
промышленности. Среднее содержание каолинита в сыром каолине, равное 
44%, является зналительным особенно для тонкой керамии и фарфо
ровой промышленности, так как после надлежащей подготовки (отму- 
чивания) оно обеспечивает получение 30—40% „стандартного каолина”.

Приложение № И. Геологическая карта окрестности с. Вегардо. — 
Составил Йожеф Фритш.
Легенда: 1. пойма, пойменные земли; 2. плейстоценовый саман, осыпь; 3. гидроквар
цит, лимнокварцит; 4. окремнелый риолитовый туф и брекчия; 5. кремнистый риолитовый 
туф и брекчия, содержащие гидроокись железа; б. (В) =  бентонитовая залежь, (К) =  
каолиновая залежь; 7. разложенные в бентонит риолитовый туф и брекчия; 8. пемзовый 
риолитовый туф; 9. ортоклазогый риолит и боекчия; 10. древний (тортонский) рио- 
литоеый туф; 11. ручное бурение и шахта 1951 г.; 12. глубокие бурения 1954—1955 
гг.; 13. предположенный сброс; 14. направления разрезов; £ — опорная точка местной 
координатной сетки.



SÄRAZSADÄNY—TOLCSVA- VÁMOSŰJFALU KÖZÖTTI 
TERÜLET FÖLDTANI VISZONYAI

( I I I . ,  IV.  sz. melléklettel) 
í r ta :  F rits J ózsef

R ÉTEG TA N I F E L É P ÍT É S

A fedőhegység jellegű hegységrész főtömege új harmadkori magmás 
és piroklasztikus kőzetekből felépített. Uralkodó a piroxénandezit, alá
rendelt a riolittufa. Fedőjüket negyedkori lejtőtörmelékes nyirok és 
hullóporral kevert mállási termékek alkotják, tekintélyes, a hegységben 
eddig nem észlelt, helyenként 30 m-t is meghaladó vastagságban. (III. sz. 
melléklet.)

1. Piroxénandezit
Ásványos összetétel, kifejlődés, térszíni megjelenés, valamint az ezek 

alapján valószínűsíthető kitörési sorrend szerint a hiperszténes augit-, és 
augitos hiperszténandezit csoportjára osztható.

a) Hiperszténes augit andezit. Munkaterületünk legidősebb magmás 
eredésű képződménye. Minősítésre alkalmas, aránylag üde kőzetmintái, 
kizárólag gépi fúrásokból kerültek felszínre 5—25 m mélységekből. Láva
áras és agglomerátumos elterjedésének felszíne a Rudnok (222 m) — 
Kopaszka (208 m) — Akasztó domb (137 m) peremén a fúrások alapján kb. 
95—125 m tszf. magasságú. E hegyek oldalain lávatömegekre utaló 
felső megjelenési határa egyes helyeken kb. 140—166—195 m magassággal 
vonható meg. E főcsoportba soroljuk a Kiskopaszka (175,7 m) Ny-i 
lábánál kb. 108—130 m tszf. kis folton kaolinosodott—propilitesedett— 
zöldkövesedett andezitkibúvások elsődleges kőzetét is.

Porfíros szövetűek, lilás—zöldes—vörösesszürke és csak ritkán  sötétszürke 
színűek. Finom- vagy durvakristályos beágyazásai közül az üvegfényű, vörhenyes 
plagioklászok 1 —2 mm-es kristálylécei és kisebb piroxénoszlopok m ár szabad 
szemmel felismerhetők. Mikroszkóp a la tt a hialopilites vagy átkristályosodott 
folyásos szövetű alapanyagban labrador—bytow nit sorú plagioklászok és diopszidos 
augitkristályok foglalnak helyet, kevés hipersztén- és magnetitszemcse is felismer
hető benne. A porfíros földpátok öves szerkezetűek, gyakran albitikerlemezesek. 
A színes elegyrészek uralkodóan augitikrek, a kisebb mennyiségű hiperszténoszlopok 
töredezettek és földpátzárványosak. Az alapanyag kevés m agnetitet és ritkán  
piritszem eket is tartalm az (pl. a Zs-5. fúrásban).
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A bontottabb — elváltozottabb kőzetmintáknál az alapanyag üvege is 
agyagásványéban bontott, melyben a porfíros földpátok helyét zöldes
fehér pettyek, a piroxénekét iddingszites—basztitos bomlási termékek 
jelzik.

Az elbontottság végső fokát képviselő „zöldkövesedést” és bentonito- 
sodást a kőzet eredeti elegyrészeinek teljes felismerhetetlensége jellemzi.

A csak fúrómagok alapján megismert hiperszténes augitandezit- 
képződmény széles skálájú bontottsága a fúrások rétegsora szerint tufás 
és agglomerátumos kifejlődésre utal. Egyes fúrások rétegsorában a 
„görgeteges” vagy ,,koptatott felületű” megjelölés is legtöbb esetben 
agglomerátumos bomba furadékára vonatkozik.

b) Augitos hiperszténandezit. A terület magasabb térszínét sapka- 
szerűen borító, a peremeken — főként a Bodrog közelében — lakkolit- 
szerűen megjelenő legfiatalabb piroxénandezit. Ez borítja a Rudnok és a 
Kopaszka tetőit s mellékcsúcsait, utóbbiak egyikén-másikán kisebb 
kőfejtőkezdések nyomaival. Sapkaszerű takaró az Akasztódomb (137 m) 
kis andezitdombja is. A Kiskopaszka (175,7 m) NyDNy-i meredek lábánál 
levő ún. ,,szeszgyár melletti” kőfejtő és a vámosújíalusi Kishegy (130 m) 
alkalmi kőfejtőinek feltárásai már lakkolitos felnyomulásra utalnak 
(IV. sz. melléklet).

Ez a kőzettípus általában üdébb, frissebb és felszíni mállásra kisebb 
hajlamú.

Színe uralkodóan kékes és sötétszürke, bonto ttan  barnásszürke. Szövete por
fíros, melyben ritkán  2 mm-es, többnyire 1 mm-nél kisebb földpátlécek és parányi 
piroxénszemcsék csillognak. Mikroszkóp a la tt a hialopilites vagy felzitesen átkris
tályosodott alapanyagban főleg plagioklászok, hiperszténoszlopok és zömök augit- 
szeinek foglalnak helyet, kevés magnetitszemcse is eléri a beágyazás méretét* 
A földpátok alapanyagzárványos albitikrek, olykor albit +  karlsbádi törvény 
szerinti összenövésekkel. A plagioklászok 50% Ab-, ill. 63% A n-tartalm úak. A szí
nes elegyrészek uralkodóan hiperszténoszlopok, többnyire sajátalakúak, jó hasa
dási vonalakkal, általában zárványm entesek. A kis mennyiségű augit többnyire 
idegenalakú.

c) A piroxénandezitek kémiai összetétele és földtani kora. A terület 
andezitféleségeinek összetételéről Guzy К .-né vizsgálatában négy kőzet
elemzés készült. Ezek között egy hiperszténes augitandezit-elemzés (IV.), 
a tilalmasfürdői T. 35. sz. fúrás kissé bontott magmintájából és három 
augitos hiperszténandezit elemzés (I—III.) a Kopaszka és vámosújíalusi 
Kishegy kőfejtőinek üde típusmintáiból, amelyeknek kőzetoptikai minő
sítése Lengyel E., ill. Mauritz В. vizsgálatának eredménye. Az elemzések 
fenti sorrendű értékeléséből a kovasav 54,78—59,27—61,69—62,43%-os 
növekvő és a CaO-tartalom 8,97—7,36—6,37—5,94%-os csökkenő sorá
nak megfelelően az andezitféleségek egyre savanyodó összetétele állapít
ható meg. Jellegzetesen tükrözik ezt a J ugovics L. által számított Niggli- 
ér fékek is.
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Andezitelemzések Tolcsva környékéről

I. m inta: Üde augitos hiperszténandezit, Kopaszka É-i oldaláról az 1/b jelű régi

II. m inta: Üde augitos hiperszténandezit, Kopaszka NyDNy-i oldaláról a Szesz
gyár m elletti í /c  jelű kőfejtőből.

I II . m in ta : Ü de augitos h ipe rsz ténandezit a vám osú jfalusi kő fejtő  8 m -es hom lok
fa lának  aljából.

IV. m inta: B onto tt andezit a Tilalmasfürdő m elletti T. 35. sz. (volt Zs. 33.) gépi 
fúrás 13,80—15,00 m közötti szakaszából.
A négy andezitelem zés közül a m agm aprov inc ia  m egállap ításához csak az 

első három  haszn á lh a tó , m ert а IV. elemzés m ár b o n to tt , m á llo tt an d ezitre  m u ta t.  
Az elem zések NiGGLi-értékei a tona lito s , ill. peléeites m agm atípushoz  állnak leg
közelebb.

Az ,,idősebb és fiatalabb” szakaszba sorolt andezit földtani kora az 
általa áttört vagy borított riolittufa korának függvénye, melyhez képest
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az „idősebb’' andezitet a szarmata emelet alsó szintjébe, a „fiatalabb” 
andezitfeleségeket a szarmata felső szintjébe (Kopaszka—Rudnoktető— 
Akasztódomb), ill. a bodrogperemi Kishegy andezitjénél a pannon elejére 
helyezzük, az alábbiak szerint:

a) A terület andezitvulkánosságának szakaszos rétegvulkános műkö
dését a mesterséges feltárásokkal megállapított kövületes üledékképződés 
közbeiktatódása földtanilag is igazolja.

A tilalmasfürdői 15 m-es T. 35. sz. gépi fúrás felsőbb szakasza horzsaköves 
rio littu fá t és a la tta  10,30 — 13,80 m között Hydrobia cfr. stagnalis B ast , lenyomatos 
és kőbeles tu fito t harán to lt „idősebb” hiperszténes augitandezitre települve. Ugyan
ezen kövületes és perlites horzsaköves riolittufa rétegfeje a közeli Kopaszka I. 
sz. vízmosásában a felszínre bukkan — az első Hydrobia kövület E rhardt  György  
gyűjtéséből innen származik — és rétege Ny felé a kopaszkai kisebb kőfejtőkig 
nyom ozható, amelyeknek „ fia ta labb” augitos hiperszténandezitje sapkaszerű 
takarókén t ül e horzsaköves riolittufán.

b) Az Akasztódomb K-i oldalán mélyített kézifúrásokkal és az I. sz. 
kutatóaknával feltárt kaolinosan—bentonitosán bontott horzsaköves riolit
tufa kis foltja — bár kövületeket nem tartalmaz — rétegtanilag azonosít
ható a Kopaszka É-i lábánál felszínre bukkanó, a fentiekben ismertetett 
kövületes riolittufaréteggel. Aknaszelvényünk szerint az Akasztódomb 
„ fiatalabb” augitos hiperszténandezitje ráborul erre a tufarétegre, így 
fiatalabb annál.

2. Riolittufa
A piroxénandezit uralkodó tömegéhez képest mennyiségileg alárendelt 

felszíni foltjai és a fúrásokkal megütött felszínközeli előfordulásai a 
szarmata emelet alsó (középső) és felső szintjében jelennek meg:

a) Alsó- (középső-) szarmata tufaösszlet. A hegységrész közvetlen 
aljzatát képezi, valószínűleg már a tortónai emeletben kezdődött tufa
szórás. Rétegösszlete területünkön nem bukkan felszínre. Jelenléte csak a 
gépi fúrások révén vált bizonyossá.

Elterjedésének felső határát a Rudnok (222 m) és a Kopaszka (208 m) 
D-i lejtőjén elterülő „Kincsem-szőlő” közötti völgyületben mélyített 3f ,20 
m-es Zs. f 7. sz. fúrás nyirok és 18 m vastag bontott hiperszténaugitandezit 
a latt 29 m mélyen kb. 116 m tszf. magasságúnak találta, míg a Rodrog 
árterén telepített 25—23—35 m-es, Zs. 28—29. és V. 29. sz. fúrások, holocén 
öntésföld -j- kékesszürke folyami homokból és pleisztocén kavicsból álló fedő 
alatt, 18—17—19 m mélyen, kb. 78 m tszf. magasságban állapították meg.

E riolittufa kőzettanilag és rétegtanilag is azonosítható a munka- 
területünktől Ny-ra (Tolcsvai-hegy—Térhegy riolittömegeinek D-i lábánál) 
Erdőbényéig kibúvásokban és bányafeltárásokban kb. 140—160 m tszf. 
magasságban megjelenő riolittufaképződményekkel. Rétegmegfelelője az 
Olaszliszka térségében Moldvay L. és Varjú Gy . által mélyített fúrások 
többségében, néhány m-es fedő alatt, kb. 85—110 m tszf. magasságban 
észlelt horzsaköves riolittufa, melyben alsó- (középső-) szarmata kövü
leteket is találtak.

Az alsó- (középső-) szarmata tufaösszlet függőleges kifejlődésének 
méretére és változataira csak a közeli és távoli környék mélyebb fúrásai
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alapján következtethetünk, melyek szerint a közvetlen környéken 146 
m-nél vastagabb összletnek bizonyult. A hegység peremén területünktől 
ÉK -ге kb. 10,5 km távolságban, Végardón mélyített 201 m-es XXIV. sz. 
fúrás a tárgyalt képződménnyel azonosítható riolittufa-összletet tá rt fel, 
kb. 95—100 m tszf. magasságú felső határral. Kora a szomszédos fúrások 
felsőbb szintjéből előkerült alsó- (középső-) szarmata mikrofauna (íora- 
miniferák) és a mélyebb, kb. -j- 50 m tszf. magasságú szintjéből előkerült 
makrofauna-maradványok alapján az alsó-szarmatában rögzíthető. A 
XXIV. sz. fúrás 152 m-éből (kb. — 42 m tsza. szintből) Schréter Z. 
meghatározása szerint Chlamys (Equipeden) scubrellus és Chlamys cfr. 
machinae D u b . kagylólenyomatok kerültek ki „Tokaj hegy alj a területén 
első ízben talált ténylegesen tortontengeri ősmaradványként'’ (3). Terüle
tünktől KÉK-re, a kb. 21 km-re levő bodrogközi Karos 1. sz. 1956 évi 
vízkutató fúrás, 246,6 m-es talpmélységgel, hasonló kovásodott, pirites 
riolittufában fejeződött be, valamint a peremvidékhez sorolható 302 m-es 
Széphalom 1. sz. és a 457,8 m-es alsóregmeci 1948 évi kutatófúrások is 
végig horzsaköves riolittufában mélyültek (15).

Területünk közvetlen bázisát képező tufaösszlet vastagsága — az 
említett fúrási adatok alapján — többszáz méterre tehető, melyből a köz
vetlen fekvőt képező alsó- (középső-) szarmata összlet vastagságát, a 
Végardó XXIV. sz. fúrás tortónai faunája alapján kb. 80—100 m-nek téte
lezzük fel, megemlítve, hogy Végardón a szarmata és törtön korú tufák 
között éles határ nem állapítható meg.

b) Felső-szarmata riolittufa. Kisebb foltokban a Kiskopaszka (175,7 
m) É-i lábánál, az I. sz. vízmosásban telepített T. 35. sz. fúrásban, kb. 
126—136 m tszf. magasságban kövületesen fordul elő. Ide soroljuk a 
Rudnok KDK-i oldalán 168—170 m tszf. magasságban 1—2 m nyirok alatt 
kézi fúrásokkal csak 2—3 m vastagnak talált, bentonitosán bontott kis 
tufafoszlányt is.

A hidrobiás riolittufaleletek alapján munkaterületünk fiatalabb 
riolittufája párhuzamosítható számos más azonos típusú, augitban vagy 
hiperszténben gazdagabb piroxénandezitféleségek közé települt partmenti 
kevert tufás üledékkel. A Hydrobia cfr. stagnalis Bast, kövületes riolittufa
rétegeket — inkább a képződmény partmenti fáciesjellege, mint az ős
maradvány szintjelző értéke alapján — a felső-szarmatába helyezhetőnek 
véljük. Ez a besorolás egyben rögzíti a fekvőandezit idősebb-, ill. a rajta 
á ttört vagy azt takaró andezittípus fiatalabb korát.

Területünk felső-szarmata riolittufaelőfordulásainak piroklasztikus 
anyagát a közvetlen környék riolitvulkános területéről származtatjuk. 
E korba helyezzük a közeli Tolcsvai-hegy, Térhegy stb. riolitjainak fel
törését bevezető tufaszórásokat, melyek a területet e korban még elárasztó 
szarmata tenger partszegélyén öblökben—lagúnákban rétegesen (Akasztó
domb, Rudnok) halmozódtak fel, 10—25 m-nél nem nagyobb vastagság
ban, helyenként Hydrobiákksl (Tilalmasvölgy).
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3. A lepusztulás és vulkáni utóműködés termékei 
(pannóniai emelet)

A terület szárazföldi fedőképződményeit tengeri üledékek és korjelző 
ősmaradványok hiánya alapján jelöltük ki.

A vulkáni utóműködés hévforrásai a Kopaszka—Rudnok hegyeket 
közel ÉÉNy-i csapással átszelő hidrokvarcitteléreket eredményezték, 
melyek helyenként 0,5—1,5 m-re is kivastagodó, általában csak 2—20 mm 
széles rés- és hasad ékkitöltések alakjában jelennek meg. Az igen változa
tos, sárgászöld, húsvörös stb. színű karneol-jáspisszerű termékek földtani 
kora nem taglalható, jelentősebb részüket a pannon korban újranyílt repedé
sek utóvulkános kitöltésének kell tartanunk. Egyidős hidrotermák bon
tották és alakították bentonittá vagy agyagásványossá az andeziteket 
(pl. a Kopaszka alatt a T. 28. sz. fúrás szerint), és a terület kis riolittufa- 
foltjait is. Az utóvulkánosan bontott képződmények eróziós és mállási 
termékeigörgeteges lejtőtörmelék és nyirok alakjában már ekkor jelentős 
vastagságot érhettek el.

4. Nyirok (pleisztocén)
A nyirok kifejlődését és keletkezését — az irodalmi (13, 14) megállapí

tásokkal egyezően — a fekvőjét képező eruptívum, főként az idősebb ande
zit, bomlási, mállási folyamatának állapítottuk meg. A fiatalabb andezit 
nyirokká, termőtalajjá alakulását kevés helyen és csakis tektonikus vagy 
vulkáni utóhatásokat szenvedett részeken (pl. a Kishegyen) észleltük. 
„Tufabázisú” nyirok területünkön csak foltokban van (Akasztódomb, 
vízmosás árok környékén) bentonitos, tömött szövetű megjelenéssel, de 
típusos nyiroknak nem minősíthető.

Típusos löszt területünkön nem találtunk, de a pleisztocén képződmé
nyek feltűnő vastagsága és hullóporos kevertsége a negyedkor itteni kifejlő
désének részletesebb tanulmányozására hívja fel a figyelmet.

5. Alluvium (holoeén)
A Bodrog árterén iszapos öntésföldek és réti agyag, a völgyek men

tén patakhordalék képviseli. Tárgyalásuk feladatunkon kívül esik, és 
így csak a Bodrogközre vonatkozó irodalom (4) megállapításaira utalunk.

H EG Y SÉG SZER K EZET

Területünk hegységszerkezeti elemeit uralkodóan ÉÉNy—DDK-i 
irányú haránttörések képezik az általuk ilyen irányú lefutással létrehozott 
Tolcsvapatak és Hidegvölgyi-patak völgyei által morfológiailag is meg
határozott szerkezeti határokkal. A kisebb jelentőségű É É K —DDNy és 
a közel К —Ny-i irányú hossz-és melléktörések alárendelt szerepűek, bár 
a területet D felé a Bodroggal, ill. É felé a Tilalmas völgyével éppen ezek 
a törésvonalak határolják. А К —Ny-i irányú melléktörés a hidróbiás



riohttufarétegeket is érte, keletkezése a felső-szarmata végére, ill. a bodrog- 
peremi ÉÉK —DDNy irányú hossztöréssel együtt a pannon elejére tehető.

ÖSSZEFOGLALÁS

A Sárazsadány—Tolcsva—Vámosújfalu térségét felölelő kb. 14 km2 
nagyságú terület részletes térképezése az alábbi új eredményeket hozta:

A területrész andezittömegének közvetlen íeküjét nem a Kopaszka 
É-i részén felső-mediterránba (10) helyezett (és felső-szarmatának bizo
nyult) kis riolittufafolt képezi, hanem az alsó-szarmata korú horzsaköves 
riolittufaösszlet.

A piroxénandezit rétegvulkáni működése két erupeióciklusra tagol
ható. Az első szakasz záró bázisos tagja az „idősebb” hiperszténes augit- 
andezit, a második szakasz a „fiatalabb” augitos hiperszténandezit, melyet 
a Rudnok—Kopaszka és Akasztódomb képvisel.

A második szakaszt bevezető riolitvulkánok a területet Ny-ról hatá
roló Tolcsvapatak bal oldalán húzódnak (Tolcsvai-hegy, Szokolya), melyek 
a fiatal stájer mozgásokkal kapcsolatban a középső- és felső-szarmata 
határán törtek fel.

Ezek törmelékéből származnak az idősebb andezitre üledékhézaggal 
települt kis riolittufafoltok, amelyek több helyen (Tilalmasvölgy, kom- 
lóskai Szalézi-völgy) partmenti — „mocsári” — kifejlődésre utaló Hydrobia, 
Neritina sp. kövületeket tartalmaznak.

Az első és második szakasz andezitjeinek korát a közéjük települt 
felső-szarmatának tekinthető riolittufa a szarmata emelet alsó (középső), 
ill. felső szintiében rögzíti.
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C O N D ITIO N S G ÉO LO G IQ U ES DU T E R R IT O IR E  SITU É 
E N T R E  SÁRAZSADÁNY -  TOLCSVA -  VÄM O SÜJFA LU ,

Par J . F rits

Par le lévé détaillé de ce territoire de 14 km2 environ, nous avons 
obtenu les nouveaux résultats suivants:

Ce n ’est pas la petite tache de tuf rhyolitique du versant du N du 
Kopaszka, considérée jusqu’ici comme tortonienne (10) (etqui s’est avérée 
sarmatienne supérieure) qui constitue le soubassement immédiat de la 
masse andésitique du territoire, mais le complexe de tuf rhyolitique á 
ponce du Sarmatien inférieur.

L ’activité stratovolcanique á andésite pyroxénique se divise en deux 
cycles d'éruption. Le membre basique final de la phase antérieure c’est 
Fandésite augitique á hypersthéne ,,plus ancienne”, la phase postérieure 
est représentée par Fandésite hypersthénique ä augite ,,plus jeune” des 
monts Rudnok—Kopaszka et Akasztódomb.

Les volcans rhyolitiques (monts Tolcsvai-hegy, Szokolya) indiquant 
le commencement de la deuxiéme phase s’allongent le long de la rive 
gauche du ruisseau Tolcsva qui forme la limité occidentale de notre terri
toire. L'éruption de ces volcans date de la limité entre le Sarmatien moyen 
et le Sarmatien supérieur.

Le petites taches de tuf rhyolitique gisant sur Fandésite par une 
lacune de sédimentation sont les produits pyroclastiques de ces éruptions-lá. 
Ces tufs contiennent, par endroit (vallées Tilalmasvölgy, Szalézi-völgy de 
Komlóska) des fossiles Hydrobia sp., Neritina sp. indiquant un facies 
littoral „palustre” .

L ’áge des éruptions andésitiques de la premiére et de la deuxiéme 
phases est íixée dans les horizons inférieur et supérieur du Sarmatien res- 
pectivement, par le tuf rhyolitique (consicléré comme sarmatien supérieur) 
intercalé.

Planehe III. Carte géologique des environs de Sárazsadány—Tolcsva— 
Vámosújfalu. — Par J. F rits.
Legende: Holocene, Pléistocéne: 1. alluvion, limon. Pannonien: 2. andésite 
hypersthénique a augite, Sarm atien supérieur: 3. andésite hypersthénique ä augite^ 
4. tu f rhyolitique á ponce (détritique), 6. tu f rhyolitique á ponce (m ontm orillonitisék



6. tu f  rhyolitique fa ponce (fossilifére), Sarm atien moyen et inférieur: 7. andésite 
augitique á hypersthéne (propylitisée), 8. andésite augitique ä hypersthéne, 9. 
andésite augitique a hypersthéne et son agglomérat, 10. tuf rhyolitique á ponce 
(montmorillonitisé), 11. tu f rhyolitique á ponce. — 12. Faille supposée, 13. faille 
observée, 14. filons de quartzite, lő. direction de coupe, 16. inclinaison des couches, 
17. forage mécanique.

Planche IV. Coupes géologiques a travers Tolcsva—Sárazsadány— 
Kopaszka—Rudnok. — Par J .  F r it s .
Legende: Holocene, Pléistocéne: 1. humus, limon. Pannonien: 2. andésite 
hypersthénique á augite. Sarm atien supérieur: 3. andésite hyperthénique ä augiter 
4. tu f rhyolitique ä ponce (détritique), ő. tuf rhyol tiqne á ponce (montmorillonitisé) 
6. tu f  rhyolitique á ponce (fossilifére). Sarm atien moyen et inférieur: 7. andésite 
augitique ä hypersthéne, 8. andésite augitique ä hypersthéne et son agglom érat, 
9. tu f  rhyolitique ä ponce, (montmorillonitisé), 10. tu f rhyolitique ä ponce. — 
i l .  Bentonite, 12. faille, 13. filons de quartzite.

ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ТЕРРИТОРИИ, 
РАСПОЛАГАЮЩЕЙСЯ МЕЖДУ СС. ШАРАЖАДАНЬ, ТОЛЧВА И

ВАМОШУЙФАЛУ 
ЙОЖЕФ ФРИТШ

Детальное картирование территории, включающей в себе районы сс. 
Шаражадань, Толчва и Вамошуйфалу и распространяющейся на площади 
приблизительно 14 км2, представило следующие результаты:

Непосредственная подошва андезитовой массы данной области сла
гается толщей пемзовых риолитовых туфов нижне-сарматского возраста 
и не мелким риолитовым туфом ( 10), отнесенным на северной части горы 
Копаска к верхнему медитеррану (и оказавшим верхне-сарматским).

Пироксенандезитовая стратовулканическая деятельность может быть 
расчленена на два эрупцонных цикла. Заключительным основным членом 
нижнего цикла является „древний” гиперстеновый авгитандезит, а второй 
цикл слагается „юным” авгитовым гиперстенандезитом, представленным 
горами Руднок, Копаска и Акастодомб.

Риолитовые вулканы, вводящие второй цикл (горы Толчваи и Со- 
коля), располагаются на левом берегу ручья Толчва, ограничивающего 
данную территорию с запада; они прорвались на границе среднего и 
верхнего сармата.

Из обломков указанных пород происходят небольшие пятна риоли
тового туфа, залегающие с перерывом осадконакопления на более древнем 
андезите; на некоторых местах (долина Тилалмаш, долина Салези в районе 
с. Комлошка) они содержат остатки Hydrobia и Neritina sp., указы
вающие на прибережное — „болотное” — развитие.

Возраст андезитов первого и второго циклов определяется включен
ным между ними и считающимся верхнесарматским риолитовым туфом 
в нижнем (среднем), соответсвенно верхнем горизонте сарматского яруса.
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Пр иложение № III. Геологическая карта окрестности сс. Шаража- 
дань, Толчва и Вамошуйфалу. — Составил Йожеф Фритш.
Легенда: Голоцен, плейстоцен: 7. аллувий, саман. Паннон: 2. авгитовый гиперстенан- 
дезит. Верхний сармат: 3. авгитовый гиперстенандезит; 4. пемзовый риолитовый туф 
(обломочный); 5. пемзовый риолитовый туф (бентонитизированный); 6. пемзовый рио
литовый туф (с фауной). Средний-нижний сармат: 7. гиперстеновый авгитандезит 
(пропилитизированный); 8. гиперстеновый авгитандезит; 9. гиперстеновый авгитан
дезит и аггломерат; 10. пемзовый риолитовый туф (бентонитизированный); 77. пемзо
вый риолитовый туф. — 72. Предположенный сброс, 13. наблюденный сброс, 14. квар
цитовые жилы, 75. направление разреза, 16. падение слоев, 77. механическое бурение.

Приложение № IYr. Геологические разрезы через сс. Толчва и Шара- 
жадань и горы Копаска и Руднок. — Составил йожеф Фритш.
Легенда: Голоцен, плейстоцен: 7. гумус, саман. Паннон: 2. авгитовый гиперстенанде- 
зит. Верхний сармат: 3. авгитовый гиперстенандезит; 4. пемзовый риолитовый туф 
(обломочный); 5. пемзовый риолитовый туф (бентонитизированный); 6. пемзовый 
риолитовый туф (с фауной). Средний-нижний сармат: 7. гиперстеновый авгитандезит; 
8. гиперстеновый авгитандезит и аггломерат; 9. пемзовый риолитовый туф (бентони
тизированный); 10. пемзовый риолитовый туф. — 77. Бентонит, 72. сброс, 13. кварци
товая жила.



AZ ERÜŐBÉiYYE-LIGETMAJORI KOV AFÖLDELÖFORÜULÁS
( ,,Összefoglaló fö ld tan i je len tés” k ivonata)

(V . sz. melléklettel)

í r ta :  Sz. H ajós Márta

Az erdőbényei öböl alapja az a szarmatavégi horzsaköves rioüttufa* 
mely a bényei Szokolya D-i lábánál a Rakottyástól К -re a Mélypatak men-

1. ábra. Erdőbénve—ligetm ajori I. sz. fúrás szeme seösszetételi görbéi. Jelmagyarázat: 
horzsaköves rio littufa 1. 18,60— 19,30 m-ből, 2. 24,75—25,10 m-ből, 3. 29,30—30,05 

m-ből, 4. 30,90—31,70 m-ből, 5. 34,70—35,40 m-ből, 6. 50,35—51,00 m-ből 
Fig. 1. Gourbes granulom étrique du forage d ’Erdőbénye—Ligetm ajor No. 1. Légende: 
tu f  rhyolitique ä ponce 1 de 18,60 á 19,30 m, 2. de 24,75 a 25,10 m, 3. de 29,30 á 

30,05 m, 4. de 30,90 á 31,70 m, 5. de 34,70 a 35,40 m, 6. de 50,35 a 51,00 m 
Рас. I. Кривые гранулометрического состава бурения Эрдёбенье-Лигетмайор № 1. 
— Легенда: пемзовый риолитовый туф 7. из 18,60—19,30 м, 2. из 24,75—25,10 м, 3. из 

29,30—30,05 м, 4. из 30,90—31,70 м, 5. из 34,70—35,40 м, 6. из 50,35—51,00 м.
5 Földtani Intézet É vi Jelentése —  12
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2. ábra. Kovaföldbánya a simái országút mel
lett, háttérben  a bényei Szokolya andezitkúpja 

(Erdőbénye— Ligetmajor)
Fig. 2. Carriere de diatom ite prés de la route de 
Sima; au fond, le cone andésitique du Mont 
Szokolya a Bénye (Erdőbénye— Ligetm ajor) 
Рас. 2. Диатомитовый карьер у шоссейной дороги 
к с. Шима; на заднем плане андезитовый конус 
горы Соколья в районе с. Бенье (Эрдебенье— 

Лигетмайор)

vásoclott tufa, Lengyel Е. 
szerint hidrokvarcitok fekü- 
jében települ. (V. melléklet.) 
Ez az erdőbénye—ligetmajori
I. sz. sekélyfúrásban több, 
mint 60 m vastag. Kőzettani 
vizsgálat alapján a tufaösszlet 
két részre osztható. Az alsó 
tufaszint durvaszemű, ap- 
róbb-nagyobb horzsaköves— 
biotitos, nagyobb mállott 
földpátbeágyazásokkal, nem 
rétegzett. A felső szint tufitja 
rétegzett. A rétegzést a fi
nom és durvább szemű tufa
rétegek váltakozása, finom- 
és középszemű riolithomok 
közbetelepülése és a horzsakő
darabok rétegenkénti felhal
mozódása okozza (1. ábra).
Egyes magmintákon szép ál

rétegződés figyelhető meg a tufa vízbe hullásának bizonyságául.

3. ábra. Ligetm ajori kovaföldbánya. A kvarcittörm elékes nyirok alatt réteges, 
enyhén gyűrt kovaföldrétegek vannak. Az előtérben és a bányafalban hidrokvarcit-

töm böket (H) lá thatunk .
Fig. 3. La carriere de diatom ite ä Ligetmajor. Au-dessous du limon á détritus quarzi- 
tique, Гоп voit des couches doucement plissées de diatom ite. Au premier plan et 

dans le m ur de la carriere, on peut observer des blocs d ’hydroquartzite  (H).
Рас. 3. Диатомитовый карьер района с. Лигетмайор. Под саманом, содержащим обломки 
кварцита, залегают слабо складчатые диатомитовые слои. На переднем плане и в стенке 

карьера обнаруживаются блоки гидрокварцита (Н).
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Erdőbényc—ligetmajori

A tufában igen sok — különösen egyes mélységekben — a vastagon 
felhalmozott durvaszemű homokkő. K ardoss F.-né kőzettani vizsgálatai 
szerint az üveges és részben devitrifikált üvegtörmelékből álló alapanyag
ban nagyobb kvarc, ikerlemezes An55—Ab45 összetételű plagioklászok, 
An45 — Ab55 tartalmú andezin, fakult biotit és üde szanidinkristályok 
ülnek. A vékony, szálas horzsakő, perlit és riolit-törmelékdarabokat suga
ras—rostos szerkezetű vagy barna színezésű másodlagos kvarc köti össze.

A limonit helyenként itt is erekben húzódik. A mélyebb szint jelleg
zetes tufája az I. sz. fúrás 65,00 m-étől főként horzsakő- és perlittörmelé- 
kekből áll, emellett a devitrifikált alapanyagban kevés kristályos elegyrész 
figyelhető meg. A kvarc korrodált, nagyszemű. A íöldpát uralkodóan 
szanidin, de sok a zónás és ikerlemezes, savanyú és bázikus plagioklász 
An-0—Ab30, ill. An35—Ab63 is. A biotitok helyét klorit jelzi.



69

kovaíöldminták vizsgálati adatai

A szarmata riolittufa egyenetlen térszínén, kisebb-nagyobb édesvízi 
medencék fenekén — melyeknek vizét a feltörő kovasavas hévforrások 
táplálták — néhány m vastag összefüggő kovaföldtelep alakult ki (2. ábra). 
Vékony, 5—10 cm-es bentonitcsíkok, 20—50 cm-es kaolinlencsék és 10—50 
cm-es riolittufából átmosott homokrétegek, a riolittufa kvarcszemcséinek 
felhalmozódása, vékony közbetelepülése zavarja meg egyneműségét (3. 
ábra). A fúrások alapján és a bánya fejtési frontjain, vágataiban végzett 
észlelések alapján ezek csak vékony, kiékelődő lencsék, nem az egész telepre
jellemző összefüggő közbetelepülések (4. ábra). ..........................

A kovaföldet uralkodóan édesvízi diatomapáncélok és páncéltöredekek 
alkotják, kevés agyag, vagy limonit, esetleg szerves szennyeződéssel. A váz
részek aránylag kicsinyek. 10 /i-nyiak, doboz és csónak alakúak, kévés 
faj számmal. A Melosiraés Naviculafajok uralkodnak. A mikroszkopi
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vizsgálatok eredményeképpen megállapítható és iparilag jelentős az apró 
korong és csónak alakú fajok uralkodó szerepe. Az ilyen kovaföld iparilag 
elsősorban szűrő és csiszoló-fényező anyag gyártására alkalmas. A kova- 
földösszlet kora a diatomavázak vizsgálata alapján is szarmata. Színe 
sárgásfehér—fehér, helyenként utólagos limonitos szennyeződéstől bar
nássárga. Kovasavtartalma — tiszta mintavétel esetén — 80%-on felüli. 
Fe20 3-szennyeződése a fúrások átlagmintáinál a 2—6%-ot is elérte (1. táb
lázat). A felszínről leszivárgó, szénsavdús csapadékvizek oldják az organo- 
gén kovasavat, s az oldatból a repedések mentén kovasavas gél, majd 
hidrokvarcit válik ki. Repedések mentén az ilyen másodlagos hidro
kvarcit képződésének különböző szakaszát figyelhetjük meg.

A fedőréteg humusz, lejtőtörmelék és nyirok, nagy 1—5 m3-es hidro- 
kvarcittömbökkel. Vastagsága a fúrásokból számított adatok alapján 
átlagosan 2,60 m. A hidrokvarcit fehér—világossárga—májbarna—vöröses 
színű, helyenként vízinövények kovásodott maradványaival.

IRODALOM
1. F öldvári A.: Jelentés Sima, Erdőbénye és Szegilong között az 1937. évben 

végzett kaolinkutatásról. — Földt. Int. Évi Jel. az 1936 — 38. évről.
2 . F rits J . : E rdőbénye—Sima— Fony kovaföldelőfordulásának bányaföldtani viszo

nyai. (K ézirat) 1950.
3. H orusitzky  F . : Magyarországi kovaföldelőfordulások. — Földt. Int. Évi Jel. 

az 1950. évről.
4. Le n g y el  E .: Erdőbénye környékének földtana. — Földt. Int. É vi Jel. az 1952. 

évről.

LE GISEMENT DE DIATOMITE D’ERDÖBÉNYE-
LIGETMAJOR

P ar Mine M. H ajós

Le soubassement de la baie d’Erdőbénye consiste en tuf rhyolitique 
á ponce de la fin du Sarmatien. D’apres les examens lithologiques, il se 
divise en deux horizons, notamment: tuf inférieur non-stratifié, grossier, 
á ponce et biotite, et tuffite supérieure stratifiée. La stratification est due 
á l’alternance des couches á grains fins et grossiers, aux accumulations de 
ponce par couches, et aux intercalations de sable rhyolitique.

Sur la surface inégale du tuf rhyolitique, au fond des bassins d’eau 
douce plus ou moins grands, s’est formé un gisement de diatomite de 
quelques m d’épaisseur. L ’homogénéité de celui-ci est réduite par des 
bandes minces (5 á 10 cm) de bentonite, transportées du tuf rhyolitique 
et par des blocs d’hydroquartzite transportés ultérieurement par Геаи, 
provenant du tóit.

Pour la plupart, la diatomite consiste en tests et fragments de tests 
des petites diatomées de 10//, avant la forme de boite et de canot, puis en 
argile bentonitifiée et peu d’impuretés organiques.

Du point de vue de Tindustrie, c’est le rcle des espeees Melosira et 
Navicala, ayant la forme de disque et de canot, qui est important. En
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premier lieu, la diatomite peut étre utilisée á la fabrication des filtres, 
des matiéres á polir, et en catalyste dans Eindustrie chimique.

Planche V. Carte géologique de la prospection de diatomite d’Erdő- 
bénye—Ligetmajor. — Par Mme M. H a jó s .

Legende: 1. Holocene: alluvion, 2. Pléistocene: limon, sable, éboulis, 3. Sarma- 
tien: hydroquartzite, 4. diatom ite, ő. andésite pyroxénique, 6. agglomérat d ’andésite 
pyroxénique, 7. andésite amphibolique ä pyroxene, 3. rhyolite, 9. tu t rhyolitique, 
10. pyritisation, lim onitisation, 11. forages de 1950 — 1955, 12. forage profond de 
70 m, 13. endroit d ’échantillonage par havée, 14. partié exploitée de la mine.

МЕСТОРОЖДЕНИЕ КИЗЕЛЬГУРА С. ЭРДЁБЕНЬЕ-ЛИГЕТМАЙОР
МАРТА С. ХАЙОШ

Основание Эрдёбеньенского залива слагается пемзовым риолитовым 
туфом конца сармата. На основании проведенных петрографических 
исследований эта порода может быть разделена на нижний горизонт грубо
зернистых пемзовых, биотитовых, ненаслоенных туфов и на наслоенный 
верхний туффитовый горизонт. Наслоенность вызвана чередованием 
тонко- и грубозернистых слоев, послойным накоплением пемзы и про
слойками риолитового песка. Туф местами является псевдонаслоенным, 
значит осыпался в воду.

На неровной поверхности риолитового туфа, на дне пресноводных 
бассейнов более или менее значительных размеров сформировались 
залежи кизельгура мощностью в несколько метров. Однородность залежей 
нарушается тонкими бентонитовыми полосами мощностью в 5—10 см, 
перемытыми из риолитового туфа песчаными слоями мощностью в 10—50 
см и перемытыми впоследствии из кровли гидрокварцитовыми блоками.

Кизельгур преобладающей частью состоит из небольших коробкооб
разных или лодкообразных панцырей пресноводных диатомей величиной 
в 10 микронов и их фрагментов, бентонитизированной глины и неболь
шого количества органических засорений.

Значительной с промышленной точки срения является господствую
щая роль представителей родов Melosira и Navicula. Кизельгур в первую 
очередь используется для производства фильтровочных, абразивных и 
полировочных материалов и в химической промышленности для изготов
ление носителей катализаторов.

Приложение № V. Геологическая карта разведки на кизельгур в ра
йоне с. Эрдёбенье-Лигетмайор. — Составила Марта С. Хайош.

Легенда: 1. голоцен: аллувий, 2. плейстоцен: саман, песок, осыпь, 3. сармат: гидро
кварцит, 4. кизельгур, 5. пироксенандезит, 6. пироксенандезитовый аггломерат, 7. пирок- 
сенамфиболандезит, 8. риолит, 9. риолитовый туф, 10. пиритизация, лимонитизация, 
11. бурения 1950—1955 гг., 12. бурение гл>биной в 70 м, пройденное в 1955 г.. 13. место 
взятия щелевых проб, 14. вскрытое рудничное поле.





A KŐVÁGÓŐRSI ÉS KISŐRSPUSZTAI HOMOK- ÉS 
KV A RCHOMOKKŐ -ELŐFO RDULÁS

( ,,Összefoglaló fö ld tan i je len tés” k ivonata)
(VI . ,  V I I ., VI I I .  sz. melléklettel) 

í r ta :  Sz. H ajós Márta

Az előfordulás környékének földtani jellemzése
A Kállai-medence egyszerű felépítésű földtani egység. A medencét 

és a Kornyi-tó sziklás síkságát, melyet még a pliocén-pleisztocén letárolás 
és erózió hozott létre, patkó alakban veszi körül a pannóniai öböl egykori 
parti turzásának maradványa, a Kishegyestő vulkáni kúpjától Kővágó
őrsön—Salföldön—Kékkú- 
ton stb.-n keresztül Szent- 
békálláig húzódó homok- és 
homokkő vonulat.

Kővágóőrs és Salföld 
között a Kállai-medencét 
délről szegélyező homokhát 
a Balatonfelvidék Révfü
löp és Ábrahámhegy kö
zött húzódó permi vörös 
homokkő-vonulatára tele
pült.

A Kállai-medence 
sziklafenekét alsó-triász 
mészkő és dolomit, a tér
képünkön ábrázolt (VI. 
melléklet) területen pedig 
alsó-kampili mészkő és vé
konypados, lyukacsos do
lomitrétegek képezik. A 
Kállai-medencét koszorúzó 
homok és homokkőhát 
uralkodóan aprószemű, he
lyenként aprókavicsos vízszintes rétegek 10—30 m vastag vonulata.

A pannóniai agyag, homok, homokkő és kavicsrétegek a Kállai
medencében mindenütt vízszintesen települtek a paleozóos és mezozóos

1. ábra. Kővágóőrs K-i (Felsőkőhát) kvarcitelőfor- 
dulása. H áttérben  a Kishegyestő bazalttu fakúpja  

és a Hegyestő bazaltkúpja
Fig. 1. Occurrence de quartzite de ГЕ de Kővágóőrs 
(Felsőkőhát). Au fond, le cone de tu f basaltique 
de Kishegyestő et le cőne basaltique du Hegyestő
Рас. 1. Кварцитовое месторождение на восточной 
окраине с. Кёвагоёрш (Фельшёкёхат). На заднем 
плане конус базальтового туфа горы Кишхедьештё и 

базальтовый конус горы Хедьештё
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képződményekre. A homok- és kavicsrétegek helyenként lencsés települé- 
sűek, egykori medence- és folyómeder-kitöltések.

A homokhát helyenként 
durva szemcseösszetételű ré
tegei bizonyítják, hogy sebes
folyású patakok szállították 
a kavics- és homokanyagot 
a Kállai-medence egykori 
pannóniai öblébe. A lerakó
dás, különösen egyes patak
torkolatokban, igen durva
szemű volt. I tt  vannak jelen
legi kavicsbányáink is. A 
turzáshomokot és a pannon
kori térszín kiugró félszigeteit 
(Tepécshegy) összekötő ho
mokgátakat nemcsak a pan
non tenger parti hullámve
rése, hanem a szél munkája 
is egyengette.

A homokvonulatot a fel
színen látható hatalmas kő
tömbök („kőtenger”) védték 
meg a lepusztulástól. Ezek a 
kőtömbök is helyben képződ

tek. A pliocénvégi vulkáni utóműködések kovasavas forrásainak kovasav- 
tartalma cementálta össze helyenként a homokot hatalmas konkréciókká 
(1., 2. ábra).

A Hegyestő felé, a Küszöborra északi lábánál települő édesvízi mészkő, 
forrásvízlerakódás, mely átmeneti képződmény a pannóniai és pleisztocén 
képződmények között, bizonyára a pannonvégi vulkáni utóműködések 
terméke.

A pleisztocén rétegsort lösz képviseli.
Ásványtani vizsgálatok

A nyárvölgyi homok a kővágóőrsi nyugati kőhát homokja felé ki ékül, 
attól permi homokkőhát választja el. A nyárvölgyi homokbánya felső 
— üveggyártásra — és alsó — öntödei célra — kitermelt homokrétegeiből 
vett átlagmintáit részletesen megvizsgáltuk (3. ábra).

A homok kvarchomok, egyéb ásvány igen kevés van benne, azonban 
2—5 mm-es apró kvarckavicsot is tartalmaz, rétegesen közbetelepült, 
kiékülő sávokban. Színe világos, fehéresszürke. Uralkodóan középszemű. 
Közepes szemcseátmérője 0,25—0,23 mm. A felsőbb, ún. üveghomok 
osztálvozottabb. Egyenletességi foka 57%, míg az alsóbb szintben települő 
öntödei homok egyenletességi foka csak 43%. Ebben már több a nagyobb 
átmérőjű szemcse (4. ábra).

2. ábra. Több köbméteres szélm arta, esővájta 
kvarchom okkőtöm bök a Kishegyestő tövében

Fig. 2. Blocs de gres quartzeux de plusieurs m et
res cubes, exposés á Térosion éolienne au pied de 

Kishegyestő
Рас. 2. Блоки нескольких кубических метров 
кварцевого песчаника с следами эоловый и дож

девой эрозии у подошвы горы Кишхедьештё



A kővágóőrs kisőrspusztai homok és kvarchomokkő mintáinak kémiai és fizikai vizsgálata
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Megállapítható, hogy a vizsgált homok mind középszemű, osztályo
zott, egymaximumos, tengeri, partmenti üledék. Kristályos pala lepusztu
lásából származhat. A disztén, turmalin, muszkovit, biotit, epidot, gránát, 
kvarcit és elsősorban a zárványos kvarc jelentős mennyisége erre utal 
(VII. melléklet).

3. ábra. A kővágóőrs—nyárvölgyi hom okbánya fejtési frontja, a =  agyagos homok 
(fedő), b =  üveghomok, c = öntödei homok

Fig. 3. Front de taille de la sabliére de Kővágóörs—Nyárvölgy, a =  sable argileux 
(tóit), b =  sable de verrerie, c =  sable de moulage.

Pnc. 3. Линия очистных забоев в песчаном карьере Кёвагоёрш-Ньарвёльдь. а =  глинис- 
тый песок (кровля), £=стекольный песок, с-^формовочный песок.

A rutil, cirkon és ilmenit magmás eredetű lehet. A limonit főként 
permi vörös homokkőből származhat. A Kővágóörs-környéki homok 
nehéz ásványokban jóval szegényebb, mint pl. a dié^di és alföldperemi— 
cserhát- m átra—bükkalji pannóniai homokok. Egynemű ásványos össze
tétele egységes lehordási területre, ill. eredetre utal, alátámasztva fel
tevésünket, hogy a permi vörös homokkő lepusztulásából és feldolgozásá
ból származik.

A homok és kvarcit szemcseösszetételét, kémiai összetételét, faj
súlyát, térfogatsúlyát, az öntödei homokok tűzállóságát az 1955. évi 
vizsgálati eredmények alapján az egyes előfordulások iparilag hasznosít
ható homokrétegeinek átlagolt mintáiból az 1. táblázat áttekinthetően 
foglalja össze.

A mikroszkópi vizsgálatok alapján a szemcsék legnagyobb része 
szilánkos, éles, érdes felületű. A Miháltz—UNGÁR-féle statisztikus mód
szerrel vizsgálva a homokszemcséket: 1 . szilánkos, 2 . félig koptatott,
3 . koptatott típusra osztottuk, azok százalékos megoszlását véve alapul. 
A vizsgálatot a területegységek fúrásaiból átlagolt homokminta 0,1 — 
0,2 mm 0  szemcsenagyságú frakcióján végeztük.
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A vizsgálatokat összehasonlító táblázat a következő:

4. ábra. Kővágóőrs, nyárvölgyi hom okbánya szemcseösszetételi görbéje. Jelmagyará
zat: 1. üveg’hom ok-átlagm inta, közepes szemnagysága 0,25 mm, egyenletességi foka 
57% ; 2. öntödei hom ok-átlagm inta, közepes szemnagyság 0,23 mm, egyenletességi

foka 43%
Fig. 4. Courbe granulométrique de la sabliere de Nyárvölgy á Kővágóőrs. Légende:
1. échantillon moyen de sable de verrerie, movenne granulom étrique 0,25 mm, degré 
d ’uniform ité 57% ; 2. échantillon moyen de sable de moulage; movenne granulo

m étrique 0,23 mm, degré d ’uniformité 43%
Рас. 4 . Кривые гранулометрического состава песчаного карьера долины Ньар в районе 
с. Кёвагоёрш. — Легенда: I. Усредненная проба стекольного песка. Средняя величина 
зерен 0,25 мм, степень однородности 57%. 2. Усредненная проба формовочного песка.. 

Средняя величина зерен 0,23 мм, степень однородности 43 %.
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Gyakorlatilag beigazolódott, hogy öntödei formahomokként alkal
mazásuk esetén azonos körülmények között az éles-szilánkos szemcséjű 
homokok bentonittal nem adnak olyan szilárdsági értéket, mint a gömbölyű 
szemcséjűek. Ezért tartottuk szükségesnek a fajlagos felület értékeinek 
meghatározását is, mely adatok a szakembereknek kiértékelhető tájékoz
tatásul szolgálnak. A fajlagos felület az a tényező, mely azonos szemcse
összetétel és azonos kötőanyag esetén a nyomószilárdsági értékeket 
befolyásolja, mint a homokszemcsék átmérőjének, sarkosságának, érdes
ségének és alakjának függvénye (2. táblázat). A fajlagos felület elő
fordulásonként és frakciónként erősen változik.

2. táblázat
A kővágóőrsi és kisőrspusztai homokok fajlagos felületvizsgálata

E lem ző: S o h a  I.-né
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Az előfordulás képződési körülményei
A homok a pannóniai tenger parti turzásaként halmozódott fel, 

mikor az egykori pannóniai tengeröblöt D-ről, DK-ről és DNy-ról az 
Őrsi-hegy—Fülöphegy permi homokkővonulata határolta, mely a pan
nóniai tengerből szárazulatként emelkedett a felszínre. Az Őrsi-hegy, 
Ábrahámhegy, Fülöphegy homokkő-lejtője volt a lehordási terület.

A sekélyvizü pannóniai tengerparti hullámverés lazította, majd 
szállította, osztályozta és rakta le a permi homokkő anyagát a Kállai
medencében. A partot nem kizárólag a tengeri abrázió pusztította, hanem a 
csapadék és folyóvizek is sok törmeléket szállítottak.

A hullámverés a finomszemű, lassan lerakódó üledéket az öböl fenekén 
szétteregette. A durvábbszemű homok- és kavicsszemek az állandóan 
mozgatott parti övben így kiiszapolódtak, részben osztályozódtak és 
felhalmozódtak. A homok közvetlenül a permi homokkőre települt, s az 
átmenet fokozatos. A nyárvölgyi bánya íeküjében a homok ökölnyi 
permi homokkőkavicsokat és nagyobb görgetegeket tartalmaz. A homokhát 
homokjának tisztaságát, egyenletességét a víz állandó mozgásával magya
rázhatjuk. Agyagos rétegek közbetelepülése ismeretlen a kőháti homok 
összletben, igazolva az állandóan mozgatott parti övezetet.

A parti turzást a part felé áramló hullámok építették, durvább 
hordalékukat lerakva a partnak ütközés következtében. A partról vissza
folyó víz ugyancsak a parti homokhát felé szállította a partról kimosott 
hordalékot, s így a gátat továbbépítette, a gát mögött pedig lassan egy 
mélyedés keletkezett, mely a nyílt víztől lefűződött, s állóvízű mocsaras, 
lagunás terület keletkezett belőle. A lefűződött mélyedés állóvízében a 
parti képződmények finomszemű agyagos üledéke kiiszapolódott és fel
halmozódott.

Ilyen lefűződött parti mélyedés lehetett a Kőhát és a Küszöborra— 
Fülöphegy homokkővonulata közötti mélyedés, ahol a permi homokkőből 
kiiszapolt agyag felhalmozódott s a több helyen feltárt okkerföldet 
eredményezte.

A Kőhát parti turzása a térszín süllyedésével természetesen tovább 
töltődött, a tengervíz mélysége növekedett, a víz munkájának erőssége 
ezzel arányosan csökkent. így a kisebb munkaképességű, gyengébb 
hullámzás már egyenletesebb volt, jobban osztályozott, de finomabb 
szemű üledéket szállított. Ekkor rakódott le a homokhát felső szintje, az 
osztályozott aprószemű homokösszlet (VIII. melléklet).

A kutatási adatok bizonyítják, hogy a Kőhát mentén az egyes bánya
feltárások egy-egy középszemű homoklencséhez kötöttek. A Kőhát azonos 
települését, azonos keletkezési körülményeit az ásvány-kőzettani össze
tételből megállapíthattuk. A szemcseösszetétel, szemszerkezet, szennye
zettség foka, lencsék vastagsága és horizontális kiterjedése feltárásonként, 
területenként azonban más és más (VIII. melléklet).
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СОМРТЕ RENDU DE LA RECHERCHE DE SARLE ET DE 
GRÉS DE QUARTZ A KÖVÄGÖÖRS ET KISÖRSPUSZTA

Par Mme M. H a jó s

Le bassin de Kálla, modelé par rérosion pliocéne et pléistocéne, 
est une ancienne dune de la baie pannonienne. II est entouré en forme 
de fér á cheval par une chaine de sable et grés de 10 á 30 m d ’épaisseur 
qui court á partir du cone volcanique du Kishegyestő, á travers Kővágóőrs— 
Salföld, jusqu’á Szentbékálla. Dans le bassin de Kálla et au bord de 
celui-ci, les sédiments pannoniens gisent horizontalement sur les formations 
paléozoiques et mésozo.ques. Les lentilles de sable grossier et gravier 
sont des remblaiments des bassins et des lits de fleuves d’autrefois tandisque 
les sédiments fins, classés de la dune furent déposés par la faible houle 
cőtiére. Par endroit, le sable fut cimenté en immenses concrétions — ,,mer 
de pierre” — par l’acide silicique des sources thermales post-volcaniques 
de la fin du Pléistocéne.

Les couches supérieures de sable quartzeux, utilisées dans les verreries 
et celles inférieures, exploitées en sable de moulage, de la chaine de sable 
sont des sédiments littoraux, marins, á surface rugueuse, á grains moyens,. 
classés, á un seul maximum. Ils proviennent probablement partié de la 
dénudation du schiste cristallin, partié des roches magmatiques. Leur 
composition minéralogique homogene inclique une roche-mére unie: la 
dénudation du grés rouge permien.

Le mode de gisement uniforme, Tidentité des conditions de formation 
de la dune ont été constatés sur la base de la composition minéralogique et 
lithologique. La granulométrie, le degré d’impureté, Tépaisseur et Tétendue 
horizontale des lentilles de sable plus grossier changent de territoire en 
territoire.

Les ouvertures miniéres s’étendent á des lentilles isolées, á grains 
moyens.

Les concrétions de grés de la chaine de sable sont utilisées á la fabri
cation de briques de ferrosilicium et de silice pour les industries céramique 
et de porcelaine.
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Planche VI. Carte géologique de Toccurrence de sable et quartzite de 
Kővágóőrs—Kisőrspuszta. — Par Mme M. Hajós.
Légende: Holocene: 1. alluvion, 2. sol marécageux. Pleistocene: 3. loess, 4. tra 
vertin. Pliocene: 5. basalte, 6. tu f basaltique, 7. gres et sable quartzeux, 8. sable, 
argile, marne argileuse. Campilien supérieur: 9. dolomie lamellaire ä bancs minces. 
Campilien inférieur: 10. m arne ä tyrolites, ä bancs de calcaire, calcaire oolithique, 
gres schisteux. Perm ien: 11. gres rouge, conglomérat. Carbonifere: 12. phyllite 
(quartzeuse). — 13. Ligne de chevauchem ent, 14. direction de coupe, 16. faille suppo- 
sée, 16. inclinaison des couches, 17. carriere, ouverture.

Planche VII. Proportions des minéraux lourds des occurrences de 
sable de 0,1 á 0,2 mm de diamétre de Kővágóőrs—Kisőrspuszta. — 
Par Mme M. Hajós.

A. Échantillon moyen du Kőhát de ГЕ de Kővágóőrs (Forage 
No 54, 5,20 á 8,20 m).

B. Échantillon moyen de la sabliére du Kőhát de ГW de Kővágó
őrs (1,50 a 4,50 m).

C. Échantillon moyen de la sabliére du Kőhát de ГW de Kő
vágóőrs (4,50 á 4,80 m).

D. Sabliére de Kővágóőrs—Nyárvölgy. Sable de verrerie.
E. Sabliére de Kővágóőrs—Nyárvölgy. Sable de moulage.
F. Échantillon moyen de la sabliére de Kisőrspuszta (3,00 á 11,00

m ) .
G. Échantillon moyen de la sabliére de Kisőrspuszta (11,00 á 18,00 

m).
Légende: 1. m agnétite, 2. ilménite, 3. augite, 4. zircon, 6. grenat, 6. disthene, 
7. rutile, 8. tourm aline, 9. zoisite, 10. muscovite, 11. limonite, 12. autres (apatite, 
hypersthéne, enstatite , bronzite, diopside, staurolite, épidote, chlorite).

Planche VIII. Coupes de Felső-Kőhát (E) de Kővágóőrs. — Par Mme 
M. H ajós.
Légende: Holocene, Pléistocene: 1. hum us, loess, argile. Pannonien: 2. sable 
non utilisable par l’industrie, 3. sable utilisable par l ’industrie, 4. ocrolite, 5. argile 
permienne redéposé par Геаи. Perm ien: 6. gres. — 7. Forage ä main.

ОТЧЕТ О РАЗВЕДКЕ НА ПЕСКИ И КВАРЦЕВЫЕ ПЕСЧАНИКИ, 
ПРОВЕДЕННОЙ В СС. КЁВАГОЁРШ И КИШЁРШПУСТА

МАРТА С. ХАЙОШ

Каллайский бассейн, созданный плиоценовой и плейстоценовой 
эрозией, представляет собой бывший береговый вал паннонского залива. 
Он окружен песчаным-песчаниковым массивом мощностью в 10—20 м, 
простирающимся от вулканического конуса горы Кишхедьештё через сс. 
Кёвагоёрш и Шалфёльд до села Сентбекалла. Паннонские отложения 
в Каллайском бассейне и на его крае горизонтально залегают на палео



81

зойских и мезозойских образованиях. Линзы грубозернистых песков 
и гравия представляют собой заполнения бывших бассейнов и русел, 
в то время как мелкозернистые, хорошо сортированные осадки песчаного 
кряжа были отложены менее интенсивным береговым прибоем. Крем- 
некислота поствулканических горячих источников конца плиоцена там 
и сям сцементировала песок в огромные конкреции, в т. н. „каменное 
море” . Эти каменные блоки защищали песчаниковый кряж от размыва.

Добытые для производства стекла верхние слои и эксплоатируемые 
для литейных целей нижние слои кварцевого песка песчаного массива 
представляют собой среднезернистые, сортированные, однопиковые мор
ские, прибережные отложения с расщепляющейся неровной поверхностью. 
Они отчасти происходят из эрозии кристаллических сланцев, а отчасти 
имеют магматическое происхождение. Однородный минералогический 
состав песков указывает на единую область сноса, на денудацию перм
ского красного песчаника.

Идентичное залегание и идентичные условия образования песчаного 
кряжа были определены из минералогического и петрографического 
состава. Гранулометрический состав, степень засоренности, а также мощ
ность и горизонтальное распространение более грубозернистых песчаных 
линз варьируют по отдельным районам. Горные проходки приурочиваются 
к отдельным среднезернистым линзам.

Песчаниковые конкреции песчаного кряжа представляют собой важ
ное сырье для производства ферросилициевых и силикатных кирпичей, 
а также для керамической и фарфоровой промышленностей.

Приложение Ш VI. Обзорная геологическая карта песчаного и кварци
тового месторождения в Кёвагоёрш-Кишёршпуста. — Составила Марта С. 
Хайош.

Легенда: Голоцен: 7. аллувий; 2. болотная земля. Плейстоцен: 3. лесс; 4. пресноводный 
известняк. Плиоцен: 5. базальт; 6. базальтовый туф; 7. кварцевый песчаник, кварце
вый песок; 8 . песок, глина, глинистый мергель. Верхне-кампильский ярус: 9 . тонко- 
напластованный пластинчатый доломит. Нижне-кампильский ярус: 10. тиролитесовый 
мергель с пачками известняков, оолитовый известняк, сланцевый песчаник. Пермь: 
11. красный песчаник, конгломерат. Карбон?: 12. филлит (кварцевый). — 13. линия 
тектонического надвигания, 14. направления разрезов, 15. предположенный сброс, 
16. падение слоев, 17. каменоломня, обнажение.

Приложение № \ ц .  Процентное распределение тяжелых минералов 
диаметра 0,1—0,2 мм песчаного месторождения с. Кёвагоёрш-Кишёрш
пуста. — Составила Марта С. Хайош.

A. Средняя проба восточного Кёхата в с. Кёвагоёрш (из бурения 
№ 54, 5,20—8,20 м)

B . Средняя проба песчаного карьера западного Кёхата в с. Кёваго
ёрш (1,50—4,50 м)

C. Средняя проба песчаного карьера западного Кёхата в с. Кёваго
ёрш (4,50—4,80 м)

D. Песчаный карьер долины Няр в с. Кёвагоёрш. Стекольный песок
6  Földtani Intézet É vi Jelentése —  21
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E. Песчаный карьер долины Няр в с. Кёвагоёрш. Формовочный песок
F. Средняя проба песчаного карьера Кишёршпуста (3,00—11,00 м)
G. Средняя проба песчаного карьера Кишёршпуста (11,00—18,00 м)

Легенда: 7. магнетит, 2. ильменит, 3. авгит, 4. циркон. 5. гранат, 6. дистен, 7. рутил, 
8. турмалин, 9. цоизит, 10. мусковит, 77. лимонит, 72. прочие (хлорит, диопсид, апатит, 
гиперстен, энстатит, бронзит, ставролит, эпидот)

Приложение Ng VIII. Разрез Верхнего (Северного) Кёхата в с. Кё
вагоёрш. — Составила Марта С. Хайош.
Легенда: Голоцен, плейстоцен: 7. гумус, лесс, глина. Паннон: 2. песок, неэкслоатиру- 
емый промышленностью; 3. песок, эксплоатируемый промышленностью; 4. охристая 
земля; 5. перемытая из перми глина. Пермь: 6. песчаник. — 7. Ручное бурение.



ERDŐHORVÁTI KÖRNYÉKÉNEK 
5000-ES FÖLDTANI TÉRKÉPEZÉSE

( I X .  sz. melléklettel) 
í r ta :  Sz. H ajós Márta

A terület földtani felépítése

Földtani felépítésében főként eruptív kőzetek vesznek részt. Üledékes 
képződmények csak a vízmosásokban bukkannak jelentéktelen elterjedés
ben felszínre (IX. melléklet és 1. ábra).

A képződményeket kitörési, ill. rétegtani sorrendben tárgyalom.
Piroxénandezit. A térképezett terület bázisát képező legidősebb 

képződmény (2. ábra). L if f a , B e m , K u lc sá r  szerint tortónai korú.
Az andezitfeltörés nem volt egyszakaszú. Az idősebb, valószínűleg 

még tortónai andezitláva kitörésre andezittufa-agglomerátum, majd 
újabb lávaár következett (87. feltárás). Az idősebb andezit lilásvörös, 
gömbhéjas elválású (3. ábra), hidrotermális hatásra, törésvonalak mentén 
kloritosodott, kovásodott. A Kis-Tolcsva pataktól É-ra a Haraszt-tisztás, 
Eperjeske-rét, Szőlőmáj, Viskhegy, Tetőcske és a Kökényeske — mind 
ezen vulkánosság külön-külön kitörési központból lefolyó DDK-i irányú 
lávaára.

A Kis-Tolcsva pataktól D-re a Cinkdomb—Forrásgaza—-Jánoska- 
várja—Pacidomb felszínformáló szerepében ez a képződmény döntő 
jelentőségű.

A piroxénandezit folyási irányra merőleges sávos elszíneződése, 
lemezes elválása (905. pont, 10-es akna stb.) jelzi a felszíni vulkánt. 
Helyenként hidrotermális hatásra átalakult, kloritosodott, zöldesszürke.

A piroxénandezit sem szövetében, sem ásványi beágyazásaiban nem 
mindenütt azonos. Az Eperjeske, Kis-Szőlőmáj, Prücsökpatak medrében, 
a lávaár mélyebb részein hiperszténandezit-mintákat gyűjtöttünk. Ez talán 
azt jelzi, hogy a magma kezdetben tisztán hiperszténandezit lávája a 
kitörés során differenciálódott, és később már bázikusabb hipersztén- 
augitandezit tö rt a felszínre. Ez képezi a hegyhátakat és a vulkáni kúpokat.

Horzsakő vés riolittufa települ az idősebb piroxénandezittömegre. 
A két kőzet észlelt érintkezésénél a riolittufa felszíni törmelék nélkül 
települ az andezitre. Ebből az észlelésből kétféle távolabbi feltevés lehet- 
6* — 21
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séges. Vagy közel egyidőben tört ki a riolit- és andezitvulkán, s ezért a 
két képződmény között üledékképződésre még nem is került sor, vagy 
nagyobb időbeli távolság esetén az észlelési helyeken a letarolt felszínről 
keletkezett üledék és törmelék lehordódott.

A riolittufa nem rétegzett, szárazföldre hullott képződmény. Egymás 
feletti szinteket megállapítani nem sikerült. Nagyobb bánya vagy víz
mosás stb. sehol nem tárja fel. A tufaösszletbe vágódott vízmosások és 
mélyített aknák mindenütt laza kőporos, horzsaköves riolittufát tártak  fel. 
A tufa egyik feltárásban finomabb, másutt durvább szemű, sokszor ben
tonitosodon. Helyenként 
a biotitszemcsék feldúsu- 
lása észlelhető, másutt jó
formán biotitmentes.

A tufaminták iszapo- 
lási maradékából csupán 
néhány szivacstűtöredék 
került elő. A szomszédos 
területek tufaképződmé
nyeivel összehasonlítva, a 
nagy szarmata riolitvul- 
kánosság tufaszórásakor 
keletkezett szárazföldi 
tufa. Vastagsága tekinté
lyes, meghaladja a 200 m-t 
is. A tufaösszletben kaoli- 
nosodást nem észleltem.
K o b l e n c z  V. DTA-vizs- 
gálata is csupán a tufa- 
képződmények montmoril- 
lonitosodását bizonyítja.

Limnokvarcit. Növényi, sás- és nádmaradványos, kagylós törésű* 
többnyire opálos fehér, sárgásfehér, szürkésfehér, barnás és feketés színű 
limnokvarcit-törmelékkel fedett tufaterület van a Kispáca DK-i, K-i és 
É-i oldalán.

Riolit. A piroxénandezitre települt vastag riolittufát riolit törte át. 
Területünkön a nagy, bényei—tolcsvai riolitvulkánosság kisebb parazita 
vulkáni kúpjaival találkozunk. Ilyen a Nagypáca—Kispáca jellegzetes 
dagadókúpja. A sűrű láva szabályos dagadókúpot formált. Lávája a 
gyors lehűlés következtében szferolitos, a peremeken egyes előrenyomult 
lávanyelvekben perlites-szferolitos, majd távolabb perlites riolitként 
szilárdult meg. A sűrű láva a keletkezett kihűlési síkok mentén gyönyörű 
6-, 5-szögű és négyzetes keresztmetszetű oszlopok kötegévé merevedett 
(4. ábra). A kőzet világosszürke, tömött szövetű, üveges alapanyagában 
szabad szemmel 1—2 mm átmérőjű plagioklászföldpát-beágyazások és 
kevés biotitpikkely észlelhető.

Az oszlopos elválású riolit fokozatos átmenettel megy át a lávaár

3. ábra. Gömbhéjas elválású andezit a Kis-Tolcsva 
patak  medrében (44. sz. akna)

Fig. 3. Andésite á séparation sphéroidale dans le 
lit du ruisseau Kis-Tolcsva (puits No 44)

Puc. 3. Андезит шаровой отдельности в русле ручья 
Киш-Толчва (шахта № 44)
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folyása mentén a szferolitos-perlites, majd perlites riolitba. Ez utóbbi 
sötétebb szürke, selymesfényű, 1—2 mm átmérőjű gömbös-gyöngyös 
felületű.

A hiperszténes augitamfibolandezit a miocén végi vulkánosság leg
fiatalabb képződménye. Üde, porfiros szövetű, világos, vörhenyes szürke. 
A nagy piroxén- és amfibolbeágyazások szabad szemmel jól láthatók. 
Alapanyaga üveges szíerolitos-félszferolitos, savanyú plagioklászokkal.

Hidrokvarcit-telérkvarcit. A vulkáni utóműködések törésvonalak men
tén feltörő hidrotermái hidrokvarcitot raktak le. Uralkodó az ÉNy—DK-i 
repedésirány. Vastagságuk 1—2 cm és 1—2 m között változik (pl. Jánoska- 
várja). A víztartalmú kovasavas kiválások, fehér, sárga, vörös és zöld 
jáspisok gyakran a repedésekkel párhuzamosan, hullámos-sávosán színe- 
ződtek.

Nyirok. A hegycsúcsok és a mélyebb völgybevágódások kivételével a 
terület fedett. Legnagyobb részét 2—8 m, sőt 16 m vastag lejtőtörmelékes 
nyiroktakaró fedi.

A területünkön előforduló nyirokféleségek közül két riolittufa- és két 
andezitterületet fedő nyirokmintát részletesebben megvizsgáltunk. A szem
cseösszetételi vizsgálat eredménye R ie b  К .-né vizsgálata szerint a követ
kező :

Mindkét nyirokféleség szemcseösszetételében uralkodó az agyagfrakció 
vagy helyesebben a 0,02 mm-nél kisebb átmérőjű szemcse. A szemcse
összetételi görbéket és táblázatot megvizsgálva látjuk, hogy az 1., 2. sz., 
riolittufára települt nyirok finomabb szemcséjű, vagyis jobban agyagoso- 
dott, mint az andeziten képződött 3. és 4. sz.

A differenciális termikus elemzés eredménye szerint a nyirokmintában 
közepesnél kisebb montmorillonit-tartalom mellett kaolinit jelenléte is 
valószínű. A DTA-vizsgálat a nyirokféleségek között különbséget nem 
m utatott.

A 0,1 és 0,2 mm átmérőjű szemcsék ásványai között Csá n k  E.-né 
vizsgálata mind az andezit, mind a riolit és riolittufa kőzetalkotó ásvá
nyait kimutatta.



5. ábra. Szemcseösszetételi görbe. Jelmagyarázat: 1. E rdőhorváti 38. sz. fúrás (0,00—
2.80 m) nyirok, riolittufa felett. 2. E rdőhorváti 48. sz. fúrás (0,00— 1,70 m) nyirok,, 
riolittufa felett. 3. E rdőhorváti 54. sz. fúrás (0,00— 1,40 m) nyirok, andezit felett.

4. E rdőhorváti 58. sz. fúrás (0,00— 1,90 m) nyirok, andezit felett
Fig. o. Courbe granulom étrique. Légerxde: 1. Forage No 38 d ’Erdőhorváti (0,00 á
2.80 m) limon, au-dessus de tu f  rhyolitique. 2. Forage No 48 d ’Erdőhorváti (0,00 a
1.70 m) limon, au-dessus de tu f  rhyolitique. 3. Forage No 54 d ’Erdőhorváti (0,00 a
1,40 m) limon, au-dessus d ’andésite. 4. Forage No 58 d ’E rdőhorváti (0,00 á 1,90 m)

limon, au-dessus d ’andésite
Puc. 5. Кривье гранулометрического состава. Легенда: 1. Бурение Эрдёхорвати
№ 38 (0,00—2,80 м), саман над риолитовым туфом. 2. Бурение Эрдёхорвати № 48 (0,00—-
1.70 м), саман над риолитовым туфом. 3. Бурение Эрдёхорвати № 54 (0,00—1,40 м), 
саман над андезитом. 4. Бурение Эрдёхорвати №58 (0,00—1,90 м), саман над андезитом

Csánk E.-né vizsgálati eredménye a következő:
,,Mikromineralógiai vizsgálat. (E rdőhorváti 54. sz. f. 0,00 — 1,40 m-ig.) 
Sárgás, szürkés anyag, desztillált vízzel könnyen lazul. Finomszemcsés része 

kb. 40% , a 0,2 mm 0  feletti szemcsék sárgás-barnás színű m állott rögöcskék, 
köztük ásványszem nem található .

0,1 mm 0  szemnagyságú nehéz ásvány 0,5 g-ból 0,0287 g 5,6%
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A hipersztének idiomorfok, úgyszintén a m agnetitok, bár ezek között van tö r- 
melékes is. Az augitok erősen kopottak , fűrészfogas széllel 20—47°-os kioltásig. Az 
amfibolok barnák és üdék. A limonitos bekérgezés a la tt sok esetben lá tható  a-mag- 
n e tit kristályalakja. A könnyűásványok m állo ttak , zavarosak, a földpátok között 
akad víztiszta.”

,,M ikromineralógiai vizsgálat (Erdőhorváti 38. sz. f. 0,00 — 2,80 m-ig).
A világosszürkés agyagszerű anyag desztillált vízzel könnyen lazul. Finom 

szemcsés része kb. 60%. Iszapolási m aradék 0,1 és 0,2 mm szemcsenagyságú rész
legét bromoformban nehéz- és könnyűásványokra választo ttam , m ajd m ikroszkóp
pal m eghatároztam . A 0,3 —1,4 mm átmérő közötti frakció zömét víztiszta, ragyogó 
plagioklászkristályok adják (szanidin, andezin, labradorit, bytow nit), melyek 
között limonitos golyószerű és alaktalan  rögöcskék láthatók. Ezek a rögöcskék 
a bromoform tetején  m aradnak. Kisebb darabokra ütve reflektált fényben mállott* 
vasas szennyzésű rozsdabarna szemcsék, melyekből némely esetben szürkés, fém
fényű részek csillognak elő.

0,2 mm 0  0,6528 g-ból nehézásvány 0,0154 g 2,3%
0,1 mm 0  0,6764 g-ból nehézásvány 0,0241 g 3,5%

A m agnetitok gyönyörű, üde, rom btizenkettős kristályok. Törmelékes vagy 
kopott aránylag kevés van köztük. A hipersztének idiomorfok, élénk pleokroiz- 
mussal. A kvarcszemqsék töredezettek, zárványosak. A plagioklászok között iker
lemezes aránylag kevés van. A szemcsék sziíánkosak, üdék. Van köztük zónás 
labradorit és andezin. A vulkáni üvegek tiszták, kissé hólyagosak, alacsony fény- 
törésűek.”
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Az andezitre települt nyirok 5,6% színes ásványt tartalmaz. A nyi
rokminták színképelemzése Földvári A.-né vizsgálata szerint:

— =  az elem színképvonala nem látható .
(ny) =  gyenge nyom okban látható .
ny =  nyom okban lá tható .
erős ny =  erős nyom okban látható .
A négy elemzés eredménye közel azonos. Eltérés az andezitre települt 

nyirokminta (3. sz.) Ba, V és Cr színképvonalánál jelentkezik. I t t  a másik 
három mintától eltérően még Ni-színképvonal is látható.

A képződmények korviszonya
Legidősebb képződmény a hiperszténaugitandezit, melyre a riolit- 

vulkánosság több 100 m vastag szárazföldre hullott horzsaköves, nem 
rétegzett tufája, majd lávája települ. A riolitvulkánosságot fiatalabb 
piroxénamfibolandezit-kitörés követte (Sinkódomb).

Vulkáni kőzeteink kövületes üledékkel sehol sem érintkeznek. Az 
erdőbényei andezitlakkolit analógiája alapján a rioliterupciót i tt  is 
szarmatának, s a legfiatalabb andezitvulkánosság termékét szarmata
véginek tekinthetjük. Pannóniái korú — ezen meggondolás alapján — 
az utó vulkáni működések telérkvarcitja is.

Hegységszerkezet, vulkáni utóműködés
A harmadkori vulkáni működés a Tokaj-hegy alján egymással pár

huzamos ÉNy—DK-i irányú és ezekre merőleges DNy—ÉK-i törés
vonalak mentén tö rt fel. Ezek az irányok nemcsak a vulkáni kitörési 
központok helyét és a kiömlő láva lefolyási irányát, hanem az utóvulkáni 
működések során feltört forróvizes és kovasavdús oldatok kőzetátalakító 
hatását is megszabták.

A kőzetek kovásodása, kaolinosodása, bentonitosodása, az andezitek 
kloritosodása ezen irányok mentén feltűnő.

Kőzettani és kőzetkémiai adatok
Az andezitek szövete porfiros. A kőzetben szabad szemmel is jól 

láthatók a többnyire mállott, fehér földpátbeágyazások és a gyakran 
5—20 mm átmérőjű sötétbarna vagy zöldesfekete piroxén-kristályhalma- 
zok. Többnyire különálló piroxénoszlopocskák is megfigyelhetők.
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A Sinkódomb fiatalabb andezitjét külön kell megemlíteni, mert i t t  a 
világos húspiros alapanyagban ikerlemezes, szürkésfehér plagioklásztáb- 
lák, sötét palackzöld piroxénhalmazok, sötét zöldköves, fekete, nagy 
amfiboloszlopok és apró magnetitszemcsék jellemzik a durvakristályos 
kőzetet.

Mikroszkópi vizsgálat alapján a sinkódombi előfordulás kivételével 
valamennyi andezit ásványos összetétele: plagioklász, hipersztén, augit, 
magnetit, biotit. A piroxének aránya változó, ennek megfelelően kőzetein
ket hiperszténandezit, hiperszténaugitandezit vagy augitos hipersztén- 
andezit névvel jelöltük.

A Sinkódomb környéki andezitelőfordulásban a hipersztén és augit 
mellett ezekkel azonos arányban amfibolbeágyazás is van. Ez a kőzetelő
fordulás tehát amfibolos hiperszténaugitandezit.

Az alapanyag hialopilites, helyenként teljesen üveges, kriptokristá- 
lyos. A sinkódombi piroxénamfibolandezit alapanyaga szferolitos.

Riolit. A területen előforduló riolitképződmények fehéresszürke, sár
gásszürke, sőt sötétszürke tömött vagy kissé likacsos, litofízás, szferolitos, 
perlites riolitok átmenetei és változatai.

A Kispáca oszlopos elválású riolitjának alapanyaga üveges, részben 
szferolitos. A szferolitok nem teljesek. Sok a félgömb alakú. Plagioklász- 
földpátlécekből és kvarctűkből állanak. A nagy, táblás plagioklászok 
oligoklász összetételűek. Szanidinbeágyazást a csiszolatban nem ta
láltunk.

Litofízás riolit. A Nagykővágó keleti oldalán a litofízás, szürkésfehér 
riolit alapanyagában sugaras gömbök, szferolitok is vannak. A hólyagocs- 
kák 1—2 mm átmérőjűek, nem szorosan egymáshoz csatlakozók, ezért a 
kőzet likacsos, könnyű. Az alapanyagban földpátbeágyazások, biotit- 
pikkelyek és apró dihexaéderes kvarckristálykák láthatók.

Szferolites—perlites riolit aCsekekő 341 m magas dagadókúpja. Folyá- 
sos szövetének üveges alapanyaga apró gömbhéjas hólyagocskákból áll. 
Az alapanyagban 1—5 mm átmérőjű szferolitok és néhány biotitbeágyazás 
van. A biotitszemcsék mállottak, limonitosodtak. A földpátbeágyazások 
szanidintáblák és savanyú plagioklászok, albitoligoklászok.

A kőzetek teljes vegyi elemzését a Földtani Intézet kémiai labora
tóriumában Nemes L.-né, Simó B. és Tolnay V. végezték. A tíz új elem
zés adatait az 1. sz. táblázatban közöljük.

A riolit és andezitek nyolc új elemzési adatából kiszámítottuk a Niggli- 
féle normákat (2. táblázat). Ezek alapján a riolit si =  456,2 értéke a 
Vendl A. által megállapított magyarországi riolitokra jellemző si-cso- 
portba illik. A kőzet az aplitgránitos magmatípusba sorolható.

A n d e z it je in k  s i-é r té k e  181,7—340 k ö z ö t t  v á lto z ik , a m i a k ő z e t  n a g y 
a rá n y ú  k o v á so d á sá r a  u ta l. A  s in k ó d o m b i a n d e z it  a sa v a n y ú b b  k v a r c -  
d io r ito s , a tö b b i e lő fo rd u lá s  a b á z iso sa b b  p e lé ite s  és a d a m e llite s  m a g m a 
t íp u sb a  so r o lh a tó  a  N iG G Li-féle ér ték ek  a la p já n .



Erdőhorváti környéki kőzet*

Minta S i 0 2 j T i0 2 ALO3 F e20 3 FeO MnO

1. R io littu fa (K opaszka-csorgó)............. .. 66,71 0,19 14,26 1,92 0,52 0,03

2. R iolittufa (Kereki-domb 41. a k n a ) -----  72,47 0,17 12,44 0,72 0,43 0,03

3. Plagioklászriolit (Kispáca-kőfejtő) . . . . 75,04 0,17 13,48 0,61 0,53 0,04

4' 5 9 ,9 1 0 ,7 9  16,22 3,76 2,46 ' 0,15
I

5. Amfibolos hiperszténaugitandezit (Sin- _ no '
kódomb) . . Г............................................... 62,95 0,64 j 15,20 1,87 2,98 0,16

6. H iperszténaugitandezit (K istolcsva- o r o  л . 0
patak  kőfejtő) .......................................... 60,97 0,63 1 5 ,// 3,o3 2,54 0,13

7. H iperszténaugitandezit (Hosszúcsere) 68,31 0,62 14,00 3,35 0,52 0,02

8 . H iperszténandezit (Eperjeskepatak) . .  66,11 0,63 I lo,01 5,41 0,21 0,02

9. H iperszténaugitandezit (Katolikus чллл
t e m p l o m ) . . . ....................................  61,23 0,88 16,99 3,21 2,16 0,06

10. H iperszténaugitandezit (Forrásgaza) .. 58,58| 0,74 16,43 3,55 2,56 0,11
_____________________ _______________________________________________

Niflcjli-

i И гMinta si ai j fm j c
__________________________I______________  I

1. R io littu fa (Kopaszka-csorgó) .............  414 52,2 22,0 3,7

2. R iolittufa (Kereki-domb 41. akna) . . 550 54,5 6,4 5,9

3. Plagioklászriolit (Kispáca-kőfejtő) . . . 456,2 48,2 5,5 6,5

4. H iperszténaugitandezit (Ginkeleje 10.
a k n a ) ..................................... .....................  190,1 30,3 33,J 24,4

5. Amfibolos h iperszténaugitandezit (Sin-
kódomb) ..................................... ...............  223,7 3 1 ’8 32>b

6. H iperszténaugitandezit (Kistolcsva- оч о
p a tak  kőfejtő ).....................................  202 o l,0  32,8 2 o,2

7. H iperszténaugitandezit (Hosszúcsere) 340 41,0 22,5 17,6

8 . H iperszténandezit (Eperjeskepatak) 294,4 39,3 22,4 21,9

9. H iperszténaugitandezit (E rdőhorváti,
katolikus te m p lo m )......................... 205,/ 33,6 30,4 ^3,0

10. H iperszténaugitandezit (Forrásgaza) 181,7 30,0 34,6 24,6
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minták kémiai elemzési adatai tá b lá za t
-------------------------------- ----------------

Össze 1CaO j MgO Na.O | K.O — H.O j + H.O | СО, j P.,05 sen j Elemezte

1,04 1 0,42 1,09 3,87 2,24 7,50 — 0,03 99,82 j T olnai V.

0,74 0,06 1,20 4,91 1,60 5,09 0,32 0,06 100,24 j Sí sió B.

1.03 0,01 3,58 4,80 0,26 0,31 0,59 0,08 100,53 Sí.mó В .

7,14 3,78 3,04 1,16 1,02 0,89 j — 0,21 100,53 | N em es L.-né

1
5,76 3,51 2,46 2,19 0,64 2,00 0,14 0,19 100,69 N em es L.-né

6,53 ; 3,36 2,27 2,65 0,85 0,80 0,09 0,16 100,28 Simó B.

4,31 1,05 1,68 3,41 1,17 2,00 ny  0,10 99,82 T olnai V.

4,58 0,53 2,00 2,74 0,86 1,41 — 0,12 99,63 T olnai V.
'

6,41 3,29 2,29 2,49 0,41 0,98 ny  0,15 100,55 T olnai V.

7,36 4,22 2,28 2,01 1,06 0,85 0,09 0,17 100,01 Simó B.

értékek ________________________________________

Met- I
ч1к ti j S к j m * с/Гт j (lz szet I Magmatipus

22.0 1,1 — 0,69 ! 0,3 0,1 j 226

32.3 1,4 — 0,7

3 9 .8  1,1  — 0,47 I 1 Д I 197,0 VI. aplitgránitos

ц >4 4 ;9 — 0,2 0,5 0,72 ; 44,5 IV. peléites

13,5 ; 1,7 — 0,36 0,57 0,7 69,7 IV. kvarcdioritos

I 13,0 ! 1,6 — 0,4 0,5 0,7 50 V. peléites

18.8 2,39 — 0,57 0,3 0,8 I 164,8 V. adamellites

16.3 i 2,1 I — 0,5 0,15 0,9 129,2 V. adamellites

13.0 5 2,2 — 0,42 0,54 | 0,7 53,7 V. peléites
I

10)8  1 ,7  _  0,36 0,56 I 0,7 j 38,5 j V. peléites
__________ I ___________________________!_______________ —__________ ______________ -
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ÖSSZEFOGLALÁS

A terület legidősebb képződménye a rétegvulkáni piroxénandezit, 
melyre többszáz méteres riolittufa, majd riolitláva települ. A riolittufát 
újabb fiatalabb piroxénamfibolandezit törte át. Analógia alapján a kitöré
sek idejét a törtön végére és a szarmatába tehetjük.

A vulkáni működések megszűntével kovasavdús oldatok járták át a 
kőzeteket, főként az ÉNy—DK-i irányú repedések mentén. Ezek hatására 
hatalmas kvarcittelérek képződtek. A kőzetek bentonitosodtak, elková- 
sodtak, az andezitek kloritosodtak, sőt kalcitosodtak. A riolitokon utó
vulkáni hatást nem észleltünk. A kőzetek kémiai elemzésénél kimutatott 
magas kovasavtartalom is az utólagos elkovásodás eredménye.
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LÉVÉ GÉOLOGIQUE DES ENVIRONS D’ERDÖHORVÁTI
P ar Mme M. H a j ó s

La formation la plus ancienne du territoire c'est Tandésite pyroxénique 
stratovolcanique sur laquelle gisent le tuf rhyolitique de plusieurs centai- 
nes de métres d ’épaisseur, puis la lave rhyolitique. Le tuf rhyolitique fut 
traversé par Féruption de Tandésite amphibolique á pyroxéne plus jeune. 
Sur la base de certaines analogies, ces éruptions ont probablement eu lieu á 
la fin du Tortonien et au Sarmatien.
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Quand l’activité volcanique avait cessé, les roches étaient imprégnées 
par des solutions riches en acide silieique, surtout le long des fissures de 
NW—SE. Ce phénomene conduisit á la formation d'immenses íilons 
quartziféres. Les roches furent bentonitisées, siücifiées, les andésites furent 
chloritisées et merne calcitisées. Nous n'avons pás observé d'effet post- 
volcanique aux rhyolites. Merne la haute teneur en acide silicique, décelée 
au cours des analyses chimiques des roches, est le résultat d'une silici- 
fication ultérieure.

Planche IX. Carte géologique des environs d'Erdőhorváti. — Par Mme 
M. H a jó s .

Légende: 1. éboulis, alluvion de ruisseau, 2. quartzite  filonienne, 3. bentonitisa- 
tion, 4. andésite augitique ä hypersthene, á amphibole, 5. rhyolite sphérolitique- 
perlitique, 6. rhyolite ä plagioclase, 7. lim noquartzite, 8. tu t rhyolitique ä ponce, 
tu t  perlitique, tu f cristallin, 9. andésite hypersthénique ä augite, 10. andésite chlo- 
ritisée, 11. tu f andésitique ä [agglomérat, 12. andésite augitique ä hypersthene,
13. andesite hypersthénique. — 14. Forage mécanique, 15. direction de la coupe 
A-В, 16. faille, 17. endroit d ’échantillonage.

ГЕОЛОГИЧЕСКОЕ КАРТИРОВАНИЕ РАЙОНА С. ЕРДЁХОРВАТИ
МАРТА С. ХАЙОШ

Наиболее древним образованием данной территории является стра
товулканический пироксенандезит, над которым мощностью в несколько 
сот метров залегает риолитовый туф, а затем риолитовая лава. Черев 
риолитовый туф прорвался новый, более молодой пироксеновый амфи- 
боландезит. Время извержений на основании аналогий может быть отне
сено к концу тортона и к сарматскому ярусу.

После прекращения вулканической деятельности, главным образом 
вдоль трещин СЗ—ЮВ-ного направления, горные породы были прони
заны богатыми кремнекислотой растворами, под действием которых 
образовались кварцитовые жилы значительной мощности. Породы бенто- 
нитизировались, окременились, а андезиты хлоритизовались и даже 
кальцитизировались. Поствулканические действия на риолитах не могут 
быть обнаружены. Высокое содержание кремнекислоты, выявленное при 
химических анализах горных пород, также является результатом после
дующего окремения.

Приложение Ш IX. Геологическая карта окрестности с. Эрдёхорвати. 
— Составила Марта С. Хайош.
Легенда: 1. осыпь, нанос ручьев, 2. жильный кварцит, 3. бентонитизация, 4. амфибо- 
ловый гиперстенавгитандезит, 5. сферолитово-перлитовый риолит, 6. плагиоклаз- 
риолит, 7. лимнокварцит, 8. пемзовый риолитовый туф, перлитовый туф, кристалли
ческий туф, 9. авгитовый гиперстенандезит, 10. хлоритизированный андезит, 11. агло
мератовый андезитовый туф, 12. гиперстенавгитандезит, 13. гиперстенандезит, — 14. Меха
ническое бурение, 15. направление разреза А—В, 16. направление линии нарушения,. 
17. место опробования.





LYUKÓBÁNYA ÉS PERECES |KÖRNYÉKÉNEK 
BÁNYAFÖLDTANI LEÍRÁSA

í r ta :  J askó Sándor

Rétegtani leírás

Pereces és Lyukóbánya környékén a mezozoikum nagy mélységre 
süllyedt le. Rupéli foraminiferás agyag a felszínen sehol sem látható, de az 
R. 1, R. 4, Sb. 1, és D. 72. sz. fúrásban megtalálták. A katti glaukonitos 
homokkövet területünkön laza, agyagos homokkő-homok és agyagrétegek
ből álló sorozat helyettesíti, melyet a fenti fúrások 40—50 m vastagságban 
harántoltak a középső-oligocén agyag és a széntelepes összlet között.

A burdigálai szénfekü-rétegcsoport két részből áll: terresztrikus kavics
ból és az ún. alsó riolittufából. Ezt a szénfekü-rétegcsoportot Lyukóbánya 
és Pereces környékén csak néhány kőszénkutató fúrás érte el, de sem a 
bányavágatokban, sem a felszínen nem látható feltárva. Csak távolabb, 
Ny felé a Baross-akna egyes vágatai érték el azokat, s itt egy helyen a kül
színen is megvan. Az Egresvölgy környékén, az R. 3, R. 4, R. 5, R. 6, R. 8 
és Slf. 3. sz. fúrásban az alsó riolttufa 20—30 m vastagságot is elér. Ter
resztrikus kavicsot kaptak a D. 78. sz. fúrásban. Ahol a szénfekü-réteg
csoport hiányzik, o tt a kőszénösszlet közvetlenül az oligocénre települ. 
Lényeges különbség ez Nyugatborsoddal szemben, ahol Ózd és Királd 
vonalától DNy felé az alsó-miocén kőszénfekü-rétegcsoport nagy vastag
ságban és összefüggően borítja az egész területet.

A burdigálai kőszéntelepes rétegsor egymással ismételten váltakozó 
agyag-, homok-, barnakőszén-, riolittufa-rétegekből és ostreapadokból áll. 
E sorozat felső határául a legfelső széntelepet vehetjük. Az agyag- és 
homokos agyagrétegek háromnegyed részét teszik ki a széntelepes-réteg- 
csoportnak. Közöttük szabálytalan alakú lencsékben úszóhomok talál
ható. Az úszóhomoklencsék szélei helyenként éles határ nélkül mennek 
át a szomszédos homokos agyagrétegekbe. A homoklencsék szemcsenagy
sága igen egyenletes, egyforma. Általában a homok 60—70%-a 0,2—0,02 
mm szemcsenagyságú homokliszt. A 0,002 mm-nél kisebb szemcsenagy
ságú agyagrészek általában 5% körüli mennyiségűek. Ez a szemcsenagy- 
ságösszetétel jellegzetes úszóhomokra vall, mert az agyagtartalom átned
vesedett állapotban kenőanyag gyanánt még jobban elősegíti a homok-
7 Földtani Intézet É vi Jelentése —  21
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szemek mozgását. A legállandóbb, s az egész területen megállapítható az
I. és II. telep közötti 28 m átlagvastagságú homokréteg, amely az R. 8, 
R. 11, R. 12 és D. 78. sz. fúrásban durvaszemű, sőt kavicsos.

Területünkön egymás fölött öt barnakőszéntelep fejlődött ki. A két 
mélyebb telep közül a IY. sz. az egész területen megvan 2—3 m vastagság
ban. Az V. telepet csak az R. 8, R. 5. és R. 3. sz. fúrás harántolta 0,1, 0,6, 
ill. 0,3 m vastagságban. Megjegyzendő azonban, hogy a legtöbb fúrást a 
IV. telep átfúrása után leállították. DK-ről, vagyis Pereces irányából 
ÉNy felé, Parasznya és Radostyán irányában megnő a telepek közötti 
távolság. Pereces környékén ui. kb. 200 m, Parasznyán pedig 240 m a leg
alsó és legfelső kőszéntelep közötti távolság.

A kőszéntelepes rétegsorban egymás fölött több szintben megjelenő riolit- 
tufa-rétegek vastagsága 0,1—2,0 m között változik. A riolittufarétegek cse
kély kivétellel mindenütt a kőszéntelepekkel együtt fordulnak elő, több
nyire közvetlen feküjét alkotva a szénrétegnek. Ritkább esetben a kőszén
padok között beágyazást vagy közvetlen fedőt alkotnak. A kőszéntelepe
ket létrehozó mocsarak keletkezését tehát vulkáni hamuszórást eredmé
nyező kitörések előzték meg. A riolittufa többnyire borsó-, almanagyságú 
horzsakövek tömegéből áll. Átlag 1 m vastag riolittufa alkotja az I. telep 
fekvőjét; 0,2—0,3 m meddő közbetelepülése ugyancsak riolittufa. A IV. 
telep fekvőjében csak helyenként jelenik meg riolittufa. A kőszéntelepes 
rétegösszlet riolittuíaközbetelepülései legjobban a pálinkási és perecesi 
tanbányák vágataiban láthatók.

A kőszéntelepes rétegsorban több szintben Os/rea-héjakból álló réte
gek vannak. Ezek néha 2—3 m vastagságot is elérnek. Az Ostrea-héjak 
közötti kőzetanyag helyenként agyag, másutt homok, a szorosan egymás
hoz tapadó héjak néhol zoogén mészkövet alkotnak.

A kőszéntelepes rétegösszlet fedőjében kb. 120 m vastag mediterrán réteg
összlet van, amely háromnegyedrészben agyagból, egynegyedrészben 
finomszemű homoklencsékből áll; az utóbbiak helyenként úszóhomokok. 
A szénfedő rétegösszlet kőzettanilag tehát igen hasonló a kőszéntelepes 
rétegsorhoz. A kőszénfedő rétegösszlet konkordánsan települ a kőszén- 
telepes rétegsorra. A fő különbség közöttük, hogy a kőszénfedő rétegsorban 
nincsenek kőszén- és riolittufarétegek, Ostreáк pedig csak itt-o tt fordulnak 
elő kisebb mennyiségben. A kőszénfedő rétegsor faunája gyér és javarészt 
vékonyhéjú, rossz megtartású tengeri kagylókból áll (Meretrix, Corbula, 
Teliina). A kőszén telepes rétegek ezzel szemben jó megtartású csökkent- 
sósvízi kövületek tömegét tartalmazzák.

A tortónai fehér márga és tufás homokkő területünkön csak néhány 
ponton és kis vastagságban fordul elő.

A szarmatakori felső riolittufát a Csernelytető és Nagyerenyőhegy 
lejtőin több kis kőfejtő tárja fel. Alatta szarmatakori kavics és durvahomok 
van. Ebben a rétegben a durvahomoktól a dinnyenagyságú görgetegekig 
minden szemnagyságú törmelék előfordul. Ezek anyaga főleg kvarcit és 
triász-mészkő. A rétegsor legfiatalabb tagja a tömbös andezit-konglomerátumy 
mely sapkaszerűen takarja a hegycsúcsokat.
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Hegységszerkezet
Lyukóbánya és Pereces környékének harmadkori rétegsorában három 

diszkordancia állapítható meg: a felső-oligocén és alsó-miocén, a burdigálai 
és helvéti, továbbá a helvéti és szarmata határán (1. ábra).

1 ábra. Összevont típusszelvény Lyukóbánya és Pereces környékének harm adkori 
réteseiről. Jelmagyarázat: Szarm ata: 1. andezit-konglom erátum , 2. kavics es durva 
hom ok, 3. „felső’’’ riolittufa. Tortónai: 4. fehér márga. Burdigalai: 5. agyag és 
hom okos agyag, laza homokkő, szénfedő rétegek, 6. a g y a g  és homokos agyag, 7. 
úszóhomok, 8. kőszéntelep, 9. vékony riolittufapad, 10. „alsó riolittufa. K a tti . 
11. glaukonitos homok és laza homokkő. Rupéli: 12. homokos agyag es agyag 
Fia 1 Coupe schématique des form ations tertiaires des environs de Lyukóbánya et 
Pereces. Légende: Sarm atien: 1. conglomérat andésitique, 2. gravier et sable gros- 
sier, 3. tu f rhyolitique „supérieur”. Tortonien: 4. m arne blanche. B urdigalien: ] ö. 
argile et argile sableuse, gres friable, couche de tó it de la houille, 6. argile e t argile 
sableuse, 7. sable boulant, 8. laie de houille, 9. banc mince de tu f rhyolitique, 10. 
tu f  rhyolitique „inférieur”. C hattien: 11. sable glauconieux et gres friable. R upelien.

12. argile sableuse et argile
Рас 1 Схематический разрез третичных образований районов сс; Люкобанья и Пе
рецени Легенда: Сармат: 1. андезитовый конгломерат, 2. гравий и грубый песок, 
3. ..верхний” риолитовый туф. Тортон: 4. белый мергель. Бурдигал: о. глина и песча
ная глина, рыхлый песчаник, углекровельные слои, 6. глина и песчаная глина, 
7 плывун, 8. пласт угля, 9. немощная пачка риолитового туфа, 10. „нижнии риолито
вый туф". Хатт: 11. глауконитовый песок и рыхлый песчаник. Рупельскии ярус: и .  пес

чаная глина и глина
7 *  —  21
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A kőszénösszlet általában К  felé dől 3—4 fokkal, vagy még annál is 
laposabban. A terület Ny-i felén a vetők sűrűbbek és nagyobbak, mint 
K-en. A vetők legnagyobb része ÉÉK —DDNy-i, ill. ÉÉNy—DDK-i 
irányú, és a területet sasbércekre és árkokra tagolják. Az elvetési magas
ság egyetlen esetben sem nagyobb 40—50 m-nél, leggyakrabban 10—20 m. 
Vannak 1—2 m-es vetők is, ezek azonban csak bányavágatokban észlelhe
tők. A kőszéntelepek egymással konkordánsak, és az egyik telepben észlelt 
vetődés megtalálható a fölötte vagy alatta levő többi telepben is. A kőszén
telepes rétegsor hegységszerkezete tehát igen egyszerű, és K —Ny-i irányú 
kismértékű tágulásra utal.

A felső-miocén összlet diszkordánsan települ a középső- és alsó-miocén 
szénfedő rétegek tetejére. A középső-miocén rétegek éppen a szarmata 
előtti lepusztulás m iatt találhatók csak foszlányokban. A kőszéntelepes 
rétegsort átjáró vetődések egy része még a szarmata előtt keletkezett, így 
a felső-miocén rétegek már kissé összetört és lepusztult felszínre rakódtak. 
Ennek következtében a kőszéntelepek és a szarmata rétegcsoport alsó 
határa közötti függőleges távolság helyenként más és más. A felszíni fel
tárások nem eléggé jók ahhoz, hogy belőlük megállapíthassuk, mely törések 
érték el a felső-miocén rétegeket is. Kétségtelen azonban, hogy a szarmata 
rétegsor is Ny-ról К  felé süllyed. Süllyedésének mértéke azonban valami
vel kisebb, mint a kőszéntelepeké. Míg ui. a kőszéntelepek Ny-ról К  felé 
haladva km-enként átlag 30—40 m-rel süllyednek (Pálinkás és Parasznya 
környékén 70 m-rel), addig a szarmata rétegek süllyedése nagy általánosság
ban km-enként csak 20—30 m-t tesz ki. Ezért a legfelső szénteleptől a 
szarmata kavics aljáig a Pereceskőhegyen 70 m, míg a Csernelyhegyen 
már 140 m a távolság. A felső-miocén rétegek Pereces és Lyukóbánya kör
nyékén csak a hegycsúcsokon találhatók, innen К  felé, Sajóbábony és 
Miskolc között már összefüggően borítják a felszínt.

A felső-miocén rétegek alsó határának tszf. magassága Ny-ról К  felé 
haladva a következő: Pereceskő 350 m, Nagycsernelyhegy 330 m, Nagy- 
erenyőhegy 290 m, Bogdánytető 240 m, Sajóbábony 150 m.

Vízföldtani megfigyelések
Területünkön a források száma kevés, ezek vízhozama csekély, több

nyire 5—6 1 min vagy még annál is kevesebb. A vízhiányra jellemző, hogy 
Pereces lakótelep vízellátását a Bükkhegység Galya nevű karsztforrásából 
több km hosszú csővezetéken át tudták csak biztosítani. A vízszegény 
területnek természetesen a patakjai is kicsinyek. Középhozamuk kb. 1 
m3/min. Feltételezhető tehát, hogy a lehulló csapadék jelentékeny része 
nem forrásokban, patakokban távozik el, hanem beszivárogva, a mélyben 
levő víztároló rétegekben halmozódik fel. Miskolcon az ún. Selyemréti 
strandfürdő részére 120 m tszf. magasságból lemélyített kút 599 m mély
ségben érte el a triász alaphegységet, melyből 1,5 at nyomással a felszínre 
kiömlő, bő karsztvizet kapott. Valószínű, hogy a szénmedence alatti 
triász alaphegység is tartalmaz nyomás alatt álló karsztvizet. Pereces és
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Lyukóbánya környékén — mint már említettük — az oligocén kori vastag 
vízzáró agyagréteg elszigeteli a széntelepeket a triász alaphegységtől. Ily 
módon a szénbányászatnak itt nem kell karsztvízveszélytől tartania.

A bányaműveletek szempontjából jelentékeny nehézségeket okoz az 
úszóhomok, különösen Lyukóbányában. A miocén rétegsor homok- és 
kavicsrétegei ui. víztárolóak egy bizonyos szint alatt. E vízszint fölött a 
rétegekben legfeljebb csak kisebb és könnyen kiszárítható vízmennyiségek 
vannak. A nagytömegű és állandó bőségű vizek felső határszintje hozzá
vetőlegesen a következő: Baross-aknai régi fejtések 145 m, Üjakna 145 m, 
lyukói Lejtakna 120 m. Ez nagyjából megegyezik a karsztvíz nyugalmi 
szintjével. E szint alatt bányavágattal megnyitva egy úszóhomok-réteget, 
a víz nagy sebességgel áramlik be a bányatérségbe és a víztároló réteg 
finom homok- és agyagszemcséit magával ragadja. A veszélyesség nem 
a beáramló víz mennyiségében van, hanem abban, hogy a mozgásba jött 
homok a tényleges hidrosztatikai nyomásnak többszörösét is ki tudja fej
teni. Kedvező körülmény, hogy a széntelepeket többnyire vízzáró agyag
rétegek szigetelik el az úszóhomoklencséktől. Ezen védőrétegek vastag
ságának, minőségének, továbbá a hidrosztatikai nyomásnak ismerete első
rendű fontosságú a bányavízvédelem szempontjából.

DESCRIPTION GÉOLOGIQUE DES ENVIRONS DE 
LYUKÖBÄNYA ET PERECES

P a r  S. J askó

Au territoire, Targile á Foraminiféres rupélienne et le grés chattien 
ne sont connus que par les forages profonds. Le gravier terrestre de la série 
de mur burdigalienne et le tuf rhyohtique inférieur n’existe pás partout. 
La série burdigalienne houillére est épaisse de 200 á 240 m et contient 
cinq laies de houille. La laie inférieure, №  V, ne fut traversée que par trois 
forages, en 0,1, 0,6, 0,3 mm d'épaisseur. La laie №  IV existe á tout le 
territoire, en 2 á 3 m épaisseur. Les intercalations consistent en couches 
d’argile, de sable, de tuf rhyolitique, bancs d’Ostrées.

Du point de vue de Texploitation miniére, ce sont les lentilles de sable 
boulant qui sont dangereuses; leur granulométrie est de 0,2 ä 0,02 mm en 
60 a 70%, la fraction argileuse dönt la granulométrie est inférieure á 0,002 
mm fait 5%. La série de tóit de la houille est un complexe argileux de 1,20 
m d’épaisseur, á lentilles de sable fin; elles-ci peuvent aussi consister en 
sable boulant. Dans la fauné du tóit on trouve des Meretrix á test mince, 
Corbiila, Teliina. La marne blanche et le grés tufacé du Tortonien n ’exis- 
tent qu’á quelques endroits et leur épaisseur n’est pás considérable. Le 
Sarmatien est représenté par le gravier, le sable grossier et le tuf rhyoliti
que, membre le plus jeune de la série c’est le conglomérat andésitique á blocs.

On peut reconnaítre des discordances aux limites chattienne-burdiga- 
lienne, burdigalienne—helvétienne et tortonienne-sarmatienne. En géné-
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ral, le complexe houillifére est incliné vers Г E, de 3 a 4°. La direction des 
failles est de NNE —SSW ou bien NNW—SSE, par leur hauteur inférieure 
a 40 á 50 m elles morcellent le territoire en fossés et horsts. Les couches 
sarmatiennes sont aussi faillées, l’affaissement de l’W vers l ’E est moins 
considérable que célúi des laies de houille.

ГОРНОГЕОЛОГИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ОКРЕСТНОСТИ CC.
ЛЮКОБАНЬЯ И ПЕРЕЦЕШ 

ШАНДОР ЯШКО

Рупельская фораминиферовая глина и хаттский песчаник на данной 
территории известны только из глубоких бурений. Бурдигальскийтеррест- 
рический гравий, образующий подошву угля, и нижний риолитовый 
туф не встречаются повсюду. Мощность бурдигальской угленосной толщи 
равняется 200—240 м, в ней залегают пять угольных пласта. Низший 
из них, пласт № V, был вскрыт лишь тремя бурениями мощностью соот
ветственно в 0,1, 0,6 и 0,3 м. Пласт № IV мощностью в 2—3 м встречается 
по всей территории. Прослои представлены слоями глины, песка и риоли
тового туфа, а также устричными банками.

Опасными с точки зрения горной деятельности являются плывуны, 
сложенные до 60—70% зернами 0,2—0,02 мм, глинистая фракция ниже 
0,002 мм в них составляет 5%. Углекровельная толща слагается глинистой 
свитой мощностью в 120 м, содержащей линзы тонкозернистых песков, 
которые также могут представлять собой плывуны. Ее фауна состоит 
из тонкостворчатых представителей родов Meretrix, , Teliina.
Тортонский белый мергель и туфовый песчаник встречаются лишь на 
некоторых местах и небольшой мощностью. Сармат представлен гравием, 
грубым песком и риолитовым туфом, самым молодым членом толщи яв
ляется блочный андезитовый конгломерат.

Несогласия обнаруживаются на границе хаттского и бурдигальс- 
кого, бурдигальского и гельветского, а также тортонского и сарматского 
ярусов. Угленосная толща в общем падает к востоку под углом 3—4°. 
Направления сбросов являются ССВ—ЮЮЗ-ным и ССЗ—ЮЮВ-ным, вы
сота их не превышает 40—50 м, они расчленяют данную территорию на 
грабены и горсты. Сарматские слои также пострадали нарушения, раз
меры запад-восточного погружения меньше, чем погружение угольных 
пластов.



A BÜKKHEGYSÉGI KISFEXNSI К \ FÖLDTANI 
ÚJRA VIZSGÁLATA

(X.. XI .  sz. melléklettel) 
í r ta :  J ámbor Á ron

A Bükkhegység újravizsgálatának keretében 1956 tavaszán a Kis- 
íennsík térképezését kaptam feladatul. Az itt megoldandó kérdések 
részint rétegtaniak, részint hegységszerkezetiek. A terület korábban 
készített földtani térképei (6, 7, 8, 9) ui. nem részletezték kellőképpen 
a képződményeket, másfelől pedig ugyanazon képződmények rétegtani 
értékelése tekintetében is ellentmondottak egymásnak. Ily módon a 
hegységszerkezeti kiértékelés sem volt teljesen végiggondolt.

R É T E G T A N IF E L É P ÍT É S  

Perm
1. A terület rétegsora sötétszürke alapszínű, de szürkésbarnára málló 

agijagpaláual kezdődik, amelyet felső-karbon—alsó-permbe lehet beso
rolni (3). A kőzet vékonyrétegű és ezen belül vékonysávos. Nagyon apró, 
csillámszerű ásványokból és vékony, századmilliméter nagyságú, porfiros 
beágyazású kvarcszemcsékből van felépítve. Ez a kőzet a Garadnavölgy É-i 
oldalában, a Háromkúti-völgytől Kovácskőig húzódik. Vastagsága a 
fekü ismeretének hiányában nem adható meg.

2. A sötétszürke agyagpala fölött változó, de 50 m-t sehol meg nem 
haladó vastagságú, sötét, kékesszürke, jól rétegzett mészkő települ. Sötét 
színét a 0,5% körüli mennyiségű fekete szerves anyag okozza. Rétegeinek 
vastagsága 1—2 cm, vagy 5—40 cm között változik. Felépítésében, főleg 
vegyi kiválású CaC03, meghatározhatatlan „algák” (?) és helyenként 
Chaetetes-telepek vesznek részt. Szabad szemmel és mikroszkóp alatt is 
jól észlelhető tulajdonsága a nem párhuzamos sávozottság.

3. A mészkő fölött 50—80 m vastag nagyon változatos kifejlődésű 
rétegcsoport következik. Felépítésében közepes szemcsenagyságú, szürke 
homokkő (II. tábla 1.), fekete, helyenként pedig lila, zöld agyagpala, alá
rendelten húsvörös és szürke dolomit szerepel. Az agyagpala szövete 
— színétől függetlenül — a permo-karbon paláéhoz hasonló. A homokkő 
jól osztályozott, 0.1—1 mm-es, szögletes kvarcszemekből áll, amelyek
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hullámosán oltanak ki. Előfordul egy-egy savanyú földpát, cirkon és 
muszkovit is. A kőzet kötőanyaga kovás—szericites. A homokkő kvarc- 
szemcséinek hossztengelyei a rétegzéssel és egymással közel párhuzamosak. 
A homokkő általában e rétegcsoport alsó részében uralkodik, de feljebb, a 
tarka agyagpalákban is vannak hasonló, általában finomabb szemcséjű 
betelepülések.

Mivel e rétegcsoport bármely harántszelvényében más és más rétegsort 
kapunk, nyilvánvalóan általános a rétegek lencsés települése.

4. E rétegek felett általában egy 0—25 m vastag lemezes mészkő- 
betelepülés van, amely az előbbi mészkőnél vékonyabb rétegű (1—2 cm-es 
rétegek), de színben és szövetben hasonló ahhoz.

Ebben a második mészkőrétegben csak krinoidea-nyéltagok és megr 
határozhatatlan, algaszerű ősmaradványok találhatók.

5. A második mészkőbetelepülés felett ismét egy törmelékes réteg
csoport következik, amely ott, ahol a második mészkősáv kiékelődik, a 
nagy hasonlóság miatt térképen nem választható el az alatta levő összlettől. 
A két törmelékes összlet között a különbség csak annyi, hogy a felsőben 
kevesebb a homokkő és több a zöld, vörös agyagpala, a közételepülő 
dolomit pedig sárgásfehér. E felső törmelékes összlet vastagsága mint
egy 50 m.

6. E változatos rétegek fölött következik az első, ősmaradványai 
alapján már eddig is biztosan megállapított korú kőzet: a felső-perm 
mészalgákkal, koraitokkal, csigákkal, krinoidea nyéltag-maradványokkal, 
brachiopodákkal és foraminiferákkal jellemzett kékes-fekete mészköve. 
Benne a mészalgák s helyenként a korallok kőzetalkotó mennyiségűek. 
Rétegeinek vastagsága 2—50 cm között van. Alsó részében, ahol az algák 
kőzetalkotók, kisebb a rétegvastagság, feljebb vastagabbak a rétegek. 
Általános jellemzője a vastagabb rétegeknek, hogy a rétegközökben 
0,1 —15 mm vastagságú lila márgabevonat van, amely sok kiiszapolható 
tengerisün-törmeléket, foraminiferát és ostracodát zár magába. A kőzetet 
0,5% körüli mennyiségű szerves anyag festi feketére, ill. sötétszürkére.

A felső-perm rétegek K-en, Újmassától É-ra barnásszürke, durva
kristályos, algás dolomittal (II. tábla 2.) kezdődnek. Ny felé ez a dolomit 
Kovácskő alatt kiékelődik. A rétegsorban általánosan megfigyelhetők 
sötétszürke, cukorszövetű dolomitrétegek, amelyek a Tekenősvölgyben 
a perm legfelső rétegei alatt jelentősen megvastagodnak.

A permi üledékképződés valószínűleg megszakítás nélkül folytatódott 
az alsó-triászban. Erre utal, hogy a Deménypatak völgyének aljában a 
fekete felső-perm rétegeket 0,5 cm vastag világos- és sötétszürke sávokból 
álló jól rétegzett mészkő váltja fel. A világos sávok anyaga az alsó-triász 
mészkő anyagával, a sötét sávok pedig a felső-permiével egyezik meg. 
Ez a sávos átmeneti mészkő mintegy 20 m vastag és legfelső rétegei közé 
néhány 20—40 cm vastag sárga mészpalaréteg települ. A Garadnavölgy 
esetleg ezzel ellentétesen értelmezhető feltárásaiban viszont az érintkezés 
tektonikus, amit az alsó-triász rétegek néhány m-re való kivékonyodása, 
majd eltűnése bizonyít.
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Triász

7. Werfeni rétegek. A Bükkhegységben a többi magyarországi 
kifejlődéstől eltérően a triász nem törmelékes üledékekkel, hanem mint
egy 50 m vastag, világosszürke, réteges mészkővel kezdődik (1 , 2, 3, 4). 
Az egyes rétegek vastagsága 5—30 cm. Az egyes rétegeket limonitos 
bevonatú sztilolitos felületek választják el egymástól. A mészkő homogén 
szövetű, sávozottság nem figyelhető meg rajta (II. tábla 3.). Gyakori 
azonban az oolitos szövet. Az oolitok valószínűleg szerves eredetűek, 
amit a velük kapcsolatos apró piritkristálykák is alátámasztanak. E mészkő 
fölött következik az alsó-triász törmelékes része, amely zöld agyagpalából, 
sárga leveles márgapalából és vékonyréteges tarka mészkövekből áll. 
Ezt az összletet azonban még többször szakítják meg oolitos, vastagabb 
réteges mészkőbetelepülések. A törmelékes összlet mintegy 200 m vastag 
lehet. Felette néhány m vastag, sötétszürke mészkő zárja le az alsó-triász 
rétegsort. Az alsó-triász ossz vastagsága tehát itt  260 m körül lehet.

8. Az alsó-triászra az alsó-anizuszi dolomit rétegváltakozásos átmenet
tel következik, miként az újmassai felső kőfejtő K-i sarkában jól meg
figyelhető. A dolomit sötét, mállottan világosszürke, apró szemcséjű, 
homogén szövetű (II. tábla 4.). Rétegzettsége többnyire nem állapítható 
meg, még jó feltárási viszonyok esetén sem. Gyakori a dolomitban a világos- 
szürke, szivacsos szövetű kovakiválás. Ezek a kiválások főleg ott figyel
hetők meg, ahol a dolomitban szerves nyomok vannak. Egyes, leginkább 
algákhoz hasonlító nyomokon kívül néhány csigát és foraminiferát talál
tunk benne. A dolomit többnyire közvetlenül érintkezik a felette települő 
porfiritekkel. Helyenként azonban egy néhány m vastag barnásfekete 
mészkővel kezdődő, néhol 50—60 m vastagságot is elérő, sárga dolomit
foltos, szürke mészkő zárja le a dolomitképződést. A fekete mészkőben 
rossz megtartású brachiopodák és kagylók, a dolomitos mészkőben fora- 
miniferák (III. tábla 1.) (olykor kőzetalkotó mennyiségben is), továbbá 
korallok és csigák vannak.

9. Az alsó-anizuszi dolomitra 200 m vastag, porfirittufából és porfirit- 
ből álló vulkáni összlet települ, amelyre nagyon jellemző a lila és helyenként 
a zöld szín. A vulkáni összlet és a dolomit között dolomitdarabokat ta r
talmazó agglomerátumos tufa figyelhető meg. Kontakt elváltozások nem 
észlelhetők sem a dolomit, sem a fedő anizuszi mészkő határán. A dőlések 
a dolomitban az eruptív összletben és a felette települő anizuszi mészkő
ben is közel azonosak. Mindezek figyelembevételével az eruptivum középső- 
anizuszinak nyilvánítható.

10. A felső-anizuszi mészkő általában közvetlenül települ az eruptí- 
vumra. A Szardókán azonban a határon vörösesszürke, porózus tűzkő, 
sőt fehér cukorszövetű dolomit figyelhető meg. A mészkő fehér, sávos, 
néha halványszürke vagy rózsaszín árnyalatú. Jól rétegzett (5—20 cm-es 
rétegek), sávos, aprókristályos. Aprókristályos volta teszi lehetővé a 
lényegesen apróbb szemcsenagyságú ladini „fennsík’'-mészkőtől való 
megkülönböztetését (III. tábla 2, 3.).
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11. Tardonától DK-re a miocén fedőhegység laza üledékei alól D-i 
dőléssel bukkan ki a ladini agyagpala-összlet, amely a haricai kisvasút 
bevágásában figyelhető meg jól. Szürke agyagpalával és vele váltakozó 
barnásszürke, sávos, kovás mészkővel kezdődik, majd zöld, zöldesszürke, 
50—60 m vastag, pados homokkőbetelepüléssel folytatódik. A homokkő 
között gyakoriak a szürke agyagpala-betelepülések. Feljebb azonban úgy 
alakul a rétegsor, hogy benne kb. egyenlő mennyiségben szerepel az 
agyagpala és a szürke szaruköves mészkő, a homokkő ellenben egészen 
elenyésző mennyiségűvé válik. Az összlet legfelső 50 m-ében gyakorivá 
válnak a 3—10 cm vastag, fekete tűzkőrétegek, amelyek mindig egy-egy 
mészkőréteg közepébe vannak beágyazva. Nyilván olyan üledékképződés
ről van szó, amelyeknek az agyagpala és homokkő a parthoz legközelebb 
eső, sekélyebb, a tűzkő pedig a parttól legtávolabbi keletkezésű fáciese.

Mikroszkóp alatt a sötétszürke agyagpala, a makroszkópos hasonlósá
gok ellenére, anyagában és szövetében is nagyon különbözik a permo- 
karbon agyagpalától. A ladini agyagpala nagyon aprószemcséjű homok
kőnek tekinthető. A karbon agyagpala sávos és csillámszerű ásványokból 
áll, a ladini agyagpalát ellenben főleg finom kvarcszemcsék építik fel, s 
így mintegy a zöldesszürke homokkő elfinomodott változatának minősít
hető. A zöldesszürke homokkövek anyaga két fő frakcióra különíthető el: 
a nagyobbik 0,3—0,6 mm-ig terjedő nagyságú, főleg szögletes, gyengén 
hullámos kioltású kvarcból, mikrokristályos kvarcból és közepesen bázisos 
plagioklászokból, a kisebb frakció néhány század mm-es kvarcszemcsékből 
és szericitből áll. A homokkő kötőanyaga kalcedonos, kloritos. A rétegzés 
hosszúkás szemcsék elhelyezkedése alapján megállapítható, bár nem 
nagyon szembetűnő.

A ladini agyagpalával váltakozó mészkő aprószemcséjű. Kovatar
talma mindig van, amely apró szemcsék alakjában egyenlőtlenül oszlik el 
a mészkő anyagában. A mészkő kovatartalmát a helyenként megjelenő 
radioláriák még fokozzák.

Gyakoriak a mészkőben a sajátalakú, az alapanyagnál lényegesen 
nagyobb ankeritkristályok. Az agyagpala—mészkőösszlet feletti talaj 
kicsapódási szintjében fellépő limonitgumók e mészkövek mállásából 
származhatnak.

A ladini agyagpalaösszlet vastagsága a fekü hiányában itt  meg nem 
állapítható, a feltárt vastagság 200 m felett van.

12. A ladini agyagpalaösszlet felett vékonylemezes, világosszürke, 
sávos, szaruköves mészkő települ, amelyben Kovácskő környékén szürke 
dolomitbetelepülések is vannak. A mészkő jellemző tulajdonsága, hogy 
réteglapjait sárga agyagos, vasas bevonat borítja. A mészkő rétegvastag
sága 1—50 cm, általában 2 cm körüli. Párhuzamos sávozottsága mikroszkóp 
a la tt jól látszik. Ez az egyes sávok különböző szemcsenagyságából és a 
sávok közötti vékony kovarétegekből adódik.

A szaruköves mészkő elterjedését nemcsak szerkezeti viszonyai, 
hanem a fennsíkmészkővel való kapcsolata is befolyásolja. így Ny-on, a 
kisfennsíki szinklinális É-i és D-i szárnyában keskeny sávot alkot; K-en
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ellenben, mivel a fölötte következő fennsíkmészkő nagy részét helyettesíti, 
s nagy hasonlósága m iatt ez utóbbitól alig választható el, Ny-on mintegy 
250 m-nek adódó összvastagsága K-en lényegesen nagyobb lehet.

13. A szaruköves mészkő felett Ny-on éles határral, K-en fokozatos 
átmenettel fehér, esetleg halványszürke vastag rétegű, kerekded mállási 
formákat mutató ún. „fennsíkmészkő” települ; ez egyöntetű kőzettani 
kifejlődése ellenére is két részre osztható, amelyeket egy diabáztufa- 
közbetelepülés választ szét.

A diabáztufa feletti részben eléggé gyakoriak a nagyon rossz meg
tartású csiga- és nagy Megalodus-szerű átmetszetek. Ezek a diabáztufa 
alatti rétegekben nem figyelhetők meg; viszont itt néhány m vastag 
tarka mészkőbetelepülés található, mely a felső részből hiányzik. A fenn
síkmészkő minden jellegében a Budai-hegység dachsteini mészkövéhez 
hasonlít, amit a szerkezet nélküli ,,oolit”-ok mindkét helyen való tömeges 
megjelenése még szembetűnőbbé tesz. A fennsíkmészkő alsó részét lilla
füredi analógiára a ladinibe, a tufa fölött települő részét ellenben a benne 
talált nagy Megalodus-szerű átmetszet alapján a felső-triászba sorolhatjuk. 
A fennsíkmészkő néhány vékonycsiszolata mészalga-, foraminifera- és 
radiolária-vázat tartalmaz.

14. Ladini eruptívumok. A szaruköves mészkő legfelső rétegei kö
zött néhány m vastag zöld vagy lila, hólyagos diabáztufa-betelepülés van 
(Magoskőtől É-ra és Ny-ra, Barátságkertnél, az Oszra É-i oldalán, a 
Kovácskőtől É-ra).

A fennsíkmészkövet két részre tagoló diabáztufa lila színű, helyenként 
tufás és kristályos mészkövekkel váltakozik. A tufával való érintkezésen a 
mészkő porózus vagy változatlan szövetű, de finomszemcséjű tufaanyaggal 
vörösre vagy sárgára színezett. A betelepülés vastagsága mintegy 20 m. 
Előfordul a Köpüskő alatt a Nagysom és az Oszra oldalában, valamint a 
Nyilász Ny-i és D-i szélén.

A kisfennsíki eruptívumok helyzete tehát a bükkszentkeresztiekéhez 
hasonló. A diabáztufák valószínűleg a bükkszentkereszti nagy kitörési 
központból ju tottak el a mai Kisfennsík területére is (5). A két terület 
eruptívumainak különböző kifejlődését a két terület közötti, s a kitörések 
idején a mainál lényegesen nagyobb távolság indokolja.

Miocén
15. A perm—triász képződményekre közvetlenül miocén települ. 

A miocén transzgressziót a Kisfennsík É-i és K-i szegélyén tűzkő- és 
fúrókagylós mészkő kavicsa bizonyítja. Találhatók azonban miocén 
üledékfoszlányok a Kisfennsík különböző tszf. magasságú részein is: 
450 m-en feltűnik a Kaszás miocén tűzkőkavicsa; 500 m-en a Csókás, 
Kőlyuk, Nagymésztető K-i oldalának kavicsa; 550 m-en a válintkereszti 
kavics és foraminiferás mészkő. Ezekhez a miocén üledékfoszlányokkal 
jellemzett szintekhez néhány olyan, ezekkel egymagasságú térszínrész 
csatolható, amelyen miocén üledék ma már nem található. így a 450 m-es
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szinthez tartozik még a Gallyatető, Vendelbikk és Verestóbérc; az 550 m-es 
szinthez tartozik az Oszra K-i oldalán néhány régi felszínrészlet és a 
Sólyomkút környéke; végül 680 m-en ma már csak csupasz térszínrészletek 
találhatók (Köpüskő, Hetemér, Magoskő, Barátságkert). Hogy a felsorolt 
térszínrészletek az egykor fokozatos tengerelőnyomulás abráziós lépcsői-e, 
avagy egy ugyanazon abráziós térszín utólag tektonikusán feldarabolódott 
részletei, ma még nem dönthető el.

Pleisztocén
16. Pleisztocénnek minősítettük a források mésztufáját, a patakok 

teraszkavicsát, a barlangi agyagot és a felszíni vörösagyagot.

H EG Y SÉG SZER K EZETI VÁZLAT

A térképezett terület szerkezete két részre különül. Délen a Garadna- 
völgy hosszában a Balogh K. által kimutatott lillafüredi átbuktatott 
antiklinális Ny felé emelkedő tengellyel folytatódik. Erre az antiklinálisra 
ÉÉK-ről DDNy-i irányba a tulajdonképpeni Kisfennsík szinklinálisa rá 
van tolva (X. sz. melléklet). Ez a rátolódási vonal elmetszi az antiklinális 
É-i szárnyának felszíni folytatódását, amelyből így csak néhány roncs 
maradt meg a felszínen Köpüskő alatt alsó-perm mészkő és homokkő, 
Magoskő alatt felső-perm mészkő alakjában (XI. sz. melléklet). Az antikli
nális D-i szárnyában teljes a rétegsor, bár a térképezés csak a felső-anizusziig 
terjed. A Kisfennsík szinklinális D-i szárnyában viszont csak az alsó-ladini 
szaruköves mészkő és fennsíkmészkő van meg, míg É-i szárnyában az alsó- 
ladini agyagpala is felszínre bukkan.

A meggyűrt és meredekre állított perm—triász rétegek a vázolt szer
kezetnek megfelelően általában К —Ny irányú vonulatokat alkotnak. 
Ezeken belül azonban a kőzetek mozgékonyságától függően igen bonyolult 
kisformák jöttek létre. E kisformákat az agyagpala-területeken csak jó 
feltárásokban láthatjuk, a kevésbé málló mészköveken azonban jobban 
észlelhetők. Az egyes rétegcsoportok lefelé csökkenő mértékű mozgé
konysági sorrendje a következő:

1. alsó-triász agyagpala, mészkőcsoport
2 . alsó—középső-perm agyagpala, homokkőcsoport
3 . ladini agyagpala, homokkő, mészkőcsoport
4 . ladini szaruköves mészkő; alsó-permi mészkőcsoport
5 . felső-permi mészkőcsoport
6 . anizuszi és ladini eruptívum ok csoportja
7 . felső-anizuszi mészkőcsoport
8 . fennsíkmészkő-csoport
9 . középső-anizuszi és felső-permi dolomitcsoport.

Az alsó-triász agyagpala—mészkő és az alsó—középső-perm agyag
pala—homokkő csoportban a garadnavölgyi országút bevágásaiban látha
tunk igen változatos formákat. Gyakoriak a réteglapmenti kiékelődések és a 
10—20 cm magasságú kisredők, amelyeknek nagyon hegyes az áthajtásuk. 
E kőzetekben minden mozgékonyságuk ellenére is gyakoriak a litoklázisok,
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amelyek mellett helyenként néhány cm-es elmozdulások és apró flekszúrák 
láthatók.

A ladini agyagpala—mészkő—homokkő sorozatban, mint a harica- 
völgyi kisvasút mellett látható, nagyon gyakori a réteglapokon történő 
elmozdulás, és ezzel kapcsolatban az egyes rétegek kihengerlődése. Jel
lemzők erre a csoportra a néhány m magasságú redőformák is.

Az alsó-permi mészkövek mindig sziklabordák alakjában állanak ki 
agyagpala környezetükből és sávos, vékonyréteges kifejlődésük m iatt a 
legkisebb elmozdulást is jól érzékeltetik. E mészkővonulatokban (Ko
vácskő, Illéskő, Látókő) jellemző formaelem a csapással közel-párhuza
mos tengelyű, legfeljebb 5 m magasságú álló vagy fekvő redőforma.

Nagymértékben gyüredezett a ladini szaruköves mészkő is. Jó fel
tárásai az Oszra ÉNy-i oldalában, a haricai kisvasút felett vannak. A gyüre- 
dezettség 20—30 cm magasságú álló vagy kissé megdöntött redőkben 
jelentkezik, amelyek tengelyének csapása nem egyezik meg a redőszárnyak 
rétegeinek csapásával. így keresztpalássághoz hasonló jelenség lép fel.

A felső-permi mészkő, az anizuszi eruptívum, a íelső-anizuszi mészkő 
és a ,,fennsík”-mészkő szerkezeti jellemzői a réteg közötti mozgások, az 
ezzel kapcsolatos elvékonyodás és a gyenge préseltségi fok. Ezek a kőzetek 
merevségük miatx csak a nagysugarú gyűrt formák kialakulásakor hajlot
tak  meg. Későbbi erőhatásokra azonban már törésekkel reagáltak.

A terület legmerevebb kőzetei a dolomitok. Nagyobb tömegekben 
csak a felső-perm rétegek alján és tetején, és elsősorban az alsó-anizuszi 
rétegekben jelennek meg. Ezek a kőzetek a bennük levő ősmaradványok 
megtartása és mikroszkópi képük alapján a hatalmas nyomóerő ellenére, 
eredeti térfogatukat megtartották, a gyüredezésben nem vettek részt, s a 
nagysugarú főgyűrődés közben is csak töréses alakváltozást (breccsásodást) 
szenvedtek. Merevségük következtében a dolomithatárokon lépnek fel a 
legnagyobb tektonikus kivékonyodások, sőt kiékelődések. Ilyen a Nyava
lyás-oldalban az egész alsó-triász összlet teljes kiékelődése a felső-perm 
és az alsó-anizuszi dolomit között, valamint a Kovácskőtől DK-re levő 
gerincen a középső-permi tarka sorozat majdnem teljes kiékelődése a 
felső-permi dolomiton.

A dolomitok a későbbi mozgásokra is csak törésekkel reagáltak, s 
miként az a szomorúvölgyi kőfejtőben jól megfigyelhető, ÉNy—DK-i 
irányú törésrendszer alakult ki bennük. A törésekbe később belemosott 
vörös, kaolinites agyagon horizontális irányú fiatalabb mozgás nyomai 
ismerhetők fel.

ANYAGVIZSGÁLATOK

Az anyagvizsgálatok elsősorban a szabad szemmel nehezen meg
különböztethető kőzetek mechanikus módszerekkel való elkülönítését 
célozták. A mikroszkópi vizsgálatok eredményei:

1. A karbon—alsó-perm, valamint az alsó-triász és ladini agyagpalák 
szövetük alapján biztosan megkülönböztethetők (lásd III. tábla 4. és
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IV. tábla 1_4.). A ladini agyagpala kivételével ui. az összes többi fajta
erősen vékonysávos. Ugyanez a különbség a homokkövek között is. 
Az alsó-triász és a permi agyagpalák mikroszkópi megkülönböztetését közös, 
sávos tulajdonságuk ellenére az teszi lehetővé, hogy az alsó-triász agyagpala 
kloritos; sok kalcitbetelepülést tartalmaz, és gyakoriak benne a muszkovit- 
lemezkék. E tulajdonságok a többi agyagpaláknál hiányoznak.

2. A mészkövek mikroszkópi vizsgálata révén biztosan meg lehet 
különböztetni az alsó-permi és a ladini szaruköves mészkövet (I. tábla 
1, 2.), mert az előző nem párhuzamos, az utóbbi pedig párhuzamos 
sávozottságú. Másrészt a fennsíkmészkő és a felső-anizuszi mészkő mikrosz
kópi szövetében sikerült éles különbséget találni (III. tábla 2,3.). A fennsík
mészkő mikrokristályos, az anizuszi mészkő ellenben aprókristályos.

Oldhatatlan maradék-vizsgálatokat csak mennyiségi szempontból
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Az anyagvizsgálat keretében néhány agyagpala kémiai elemzését is- 
elkészítette So ha  I.-né gyors módszerekkel:

Oxidációs fok: —— —
FeO

I t t  is a ladini agyagpala válik ki élesen a többi közül, nagy FeO- és 
Fe„03-, valamint kevés Si02- és Al20 3-tartalmával. Feltűnő, hogy a 
felszíni gyűjtés ellenére a sötétszínű idősebb palák oxidációs foka alacsony. 
A ladini agyagpala oxidációs foka ezekhez képest viszonylag nagyobb.

A T E R Ü L E T  FE JL Ő D ÉSTÖ R TÉN ETE

A felső-karbontól kezdve egészen a triász végéig folyamatos üledék
képződéssel számolhatunk. Az alsó- és középső-perm nagy fáciesvaltoze- 
konyságú, törmelékes anyagú, jellegzetes sekélytengeri képződmény.
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A felső-permben és a triász legalján a tenger előnyomulása miatt a 
terrigén anyag erősen csökken. A nagyon jellemző mészalga-flóra és a 
mészkövek bitumentartalma rosszul szellőzött sekélytengeri üledék- 
képződésre utal. Az alsó-triász üledékképződés törmelékanyaga a száraz
földi anyagszállítás megújulását mutatja, bár a mészkő-közbetelepülések 
szerint ez a f ácies a partoktól távolabb keletkezett. Az alsó-anizuszi dolomit 
keletkezése közben nagyon lassú, parttól távoli, de még mindig sekély
tengeri üledékképződés folyhatott. Az anizuszi eruptívumokról rétegszerü 
településük és tengeri üledékek közé zártságuk m iatt feltételezhetjük, 
hogy tengeralatti kitörésből származnak.

A ladini emelet a Bükkben partközeli törmelékes üledékekkel kezdődik. 
Az üledékképződés iránya a partoktól való távolodásban, de nem az 
üledékgyűjtő kimélyülésében mutatkozik. A szürke agyagpala és homokkő, 
szaruköves mészkő és dachsteini típusú mészkő keletkezése a partoktól 
egyre nagyobb távolságban történhetett. A szarukő keletkezése azzal 
magyarázható, hogy a kovaanyag lúgos közegben oldódik, savanyú 
közegben pedig kicsapódik. A triász tengernek nyilván a partoktól leg
távolabbi része volt a leglúgosabb. I tt  a kovaanyag oldatban maradt. 
A parthoz közelebb eső közbülső övben is lúgos volt a tenger vize, de 
nagyobb tömegű, szárazföldi, tehát többnyire savanyú víztömeg bekerü
lése időnként csökkentette a pH értéket annyira, hogy a kovaanyag 
egy része kicsapódott. A legtöbb kovakiválás a partokhoz legközelebbi 
részeken történt. Ezért keletkezett itt szaruköves mészkő, valamint 
az agyagpala és homokkő kovás kötőanyaga.

Végeredményben az üledékösszletet négy ciklusra lehet bontani. 
Az első, a felső-karbon—alsó-perm szürke palával kezdődik, és az alsó
permi szürke mészkővel fejeződik be. A második a permi tarka palákkal 
kezdődik, és az alsó-triász elején zárul. A harmadik az alsó-triász törmelé
kes összletével kezdődik, és a felső-anizuszi mészkővel ér véget. A negyedik 
a ladini törmelékes összlettel indul, és a szaruköves mészkövön keresztül 
a fennsíkmészkő fáciesébe torkollik (3).
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L Tábla — Planche I — Таблица í.

1. Alsó-permi pirites mészkő a Látókőről. || Nik. 36 x . — Calcaire pyriteux permien 
inférieur de Látókő. Nie. ||, 36 X . — Нижне-пермский пиритовый известняк
горы Латокё. Параллельные николи, х36.

2. Szürke, szaruköves ladini mészkő a Magoskőről. || Nik. 36 x . — Calcaire gris 
a cornéenne, ladinien, du Magoskő. Nie. ||, 36 x . — Серый ладинский рого- 
виковый известняк горы Магошкё. Параллельные николи. х36.

Foto: Pellérdyné

8  Földtani Intézet É vi Jelentése 11
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II. Tábla — Planche И — Таблица И.

1. Alsó-permi szürke homokkő aSzentléleki mezőről. || Nik. 36 x . — Gresgris permien 
inf ér ieur du champ de Szentlélek. Nie. ||, 36 x — Нижне-пермский серый песчаник 
из поля Сентлелек. Параллельные николи, х 36.

2. Felső-permi algás dolomit Lencséstől Ny-ra. || Nik. 36 x . — Dolomie ä alguesy 
permienne supérieure, á VW  de Lencsés. Nie. ||, 36 X . — Верхне-пермский водо
рослевый доломит на запад от Ленчеш. Параллельные николи, х 36.

3. Alsó-triász muszkovitos mészkő Ómassa É-i részéről. J | Nik. 36 x . — Calcaire 
á muscovite, triasique inférieur de la partié du N  d'Ömassa. Nie. ||, 36 x . — 
Нижне-триасовый мусковитовый известняк из северной части с. Омашша. Парал
лельные николи, х36.

4. Alsó-anizuszi algás (?) dolomit Nyavalyás-oldalból. ||. Nik. 36 x . — Dolomie 
ä algues (?), anisienne inférieure de Nyavalyás-oldal. Nie. ||, 36 x . — Нижне-
анизийский водорослевый (?) доломит из Ньавальашолдал. Параллельные николи, 
х36.
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III. Tábla — Planche III — Таблица III.

1. Alsó-anizuszi foraminiferás dolomitos mészkő a Szárdóka É-i oldaláról. Sötét=
dolomit, világos =  mészkő. || Nik. 36 x . — Calcaire dolomitique a foraminiferes, 
anisien inférieur du flánc du N  du Szárdóka. Foncé=dolomie, clair= calcaire. Nie. j  j ,  
36 x . — Нижне-анизийский фораминиферовый доломитовый известняк из
северной стороны Сардока. Томное=доломит, светлое= извести як. Параллельные 
николи, х36.

2. Alsó-anizuszi mészkő Szárdókáról. || Nik. 36 x . — Calcaire anisien inférieur 
du Szárdóka. Nie. ||, 36 x . — Нижне-анизийский известняк горы Сардока. 
Параллельные николи, х36.

3. Felső-triász fennsíkmészkő a Nagysomról. || N ik. 36 x . — Calcaire Iriasique m -  
périeur du Nagysom. Nie ||, 3 6 x . — Верхне-триасовый известняк горы Надьшом. 
Параллельные николи, х36.

4. Alsó-permi fekete agyagpala (Garadnavölgy — H árskúti-völgy találkozása). 
II Nik. 36 X . — Schiste argileux noir (jonction des vallées de Garadna et Hárs
kút). Nie. И, 36 x . — Нижне-пермский черный глинистый сланец (у встречи 
долин Гарадна и Харшкути). Параллельные николи, хЗб.
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IV. Tábla — Planche IV — Таблица IV.

1. Felső-karbon —alsó-permi szürke agyagpala (H árskúti forrástól). || Nik. 72 x . — 
Schiste argileux gr is carbonifére supérieur— permien in f ériem (de la source de 
Hárskút.) Nie. И, 72 X . — Верхне-карбоновый—нижне-пермский серый глинистый 
сланец (от источника Харшкут). Параллельные николи, х72.

2. Alsó-permi zöld agyagpala Szentléleki-völgy aljából. || Nik. 36 x . — Schiste 
argileux vert permien inférieur de fond de la vallée de Szentlélek. Nie. ||, 36 x. —
Нижне-пермский зеленый глинистый сланец из дна долины Сентлелек. Параллель
ные николи, х36.

3. Alsó-triász zöld kalcitos agyagpala (Lencsés-forrás). || Nik. 36 x . — Schiste
argileux ä calcite, vert, triasique inférieur (source de Lencsés). Nie. ||, 36 x . —
Нижне-триасовый зеленый кальцитовый глинистый сланец (источник Ленчеш). Па
раллельные николи, х36.

4. Ladini agyagpala Oszra K-i oldalából. || Nik. 36 x. — Schiste argileux ladinien 
du flaue de VE de VOszra. Nie. ||, 36 X . — Ладинский глинистый сланец из 
восточного склона горы Осра. Параллельные николи, х36.
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Foto: Pelk'rdyné
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RELEVÉ GÉOLOGIQ.UE DU PLATEAU KISFENNSlK, 
DANS LA MONTAGNE BÜKK

Par Ä . J á m b o r

Par le lévé 1 au 25,000e, accompli vers 1930, on n'a pas tout á fait 
élucidé les problémes structuraux et stratigraphiques de la Montagne 
Bükk. C’est ce qui nécessitait, ä partir de 1950, la réambulation de cette 
montagne. A présent, nous publions quelques détails de ces examens. 
Fante de fossiles, la subdivision stratigraphique suit le constatations 
pétrographiques de K. B a l o g h  (2, 3, i).

Void la série du territoire (de bas en haut):

schiste argileux gris 
calcaire gris 
schiste argileux-grés, 

violacé, vert, gris 
calcaire gris, lamellaire 
schiste argileux et gres 

violacé, vert 
calcaire noir bleuátre 

ä M izzia
calcaire gris clair —

schiste argileux vert 
dolomie gris foncé 
porphyrite violacée et 

verte et son tu f 
calcaire blanc 
schiste argileux gris —

gres — calcaire ä cornéenne 
calcaire lamellaire, gris, 

a cornéenne 
tu f diabasique 
calcaire blanc 
tu f diabasique 
calcaire clair ,,oolithique” 

ä Megalodus

Du point de vue structural, le territoire lévé (planche №  XI.) se 
divise en deux parties. Sa partié septentrionale, le Kisfennsík proprement 
dit, est un synclinal consistant en roches ladiniennes et triasiques supérieu- 
res, qui est chevauché vers le S et ГW sur Taile du N de Tanticlinal de 
Lillafüred (planche № XI.) á son tour renversé vers le S. Ainsi, ce ne 
sont que quelques parties écrasées de Taile septentrionale de ГапйсИпа! 
qui sont observables á la surface, avant le secteur d 'E —W de la ligne de 
chevauchement. Sur un territoire peu étendu, Гоп ne peut pás délimiter 
Tágé précis des mouvements. Sur la base de quelques analogies, le plisse- 
ment des couches date du Crétacé iníérieur, le grand chevauchement 
vers le SW du Crétacé supérieur-Éocéne inférieur.

Les examens des matériaux servaient á la corrélation des couches. 
C’étaient les analyses texturales des plaques minces des roches qui ont
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été les plus efficaces. Par cette méthode, on a pu établir des différences 
sures et permanentes entre les calcaires et schistes argileux semblables 
(v. les figures des planches I. á IV.).

Planche X. Carte géologique du plateau „Kisfennsik” dans la 
Montagne Bükk. — Par Ä. J á m b o r .

Légende: 1. schiste argileux carbonifere supérieur — permien inférieur, 2.
calcaire gris (1) permien inférieur, 3. schiste argileux gris et gr és permiens inférieurs,
4. calcaire gris (2) permien inférieur, 5. série bigarrée du Permien inférieur, 6. calcaire 
ä Algues permien supérieur, 7. schiste argileux et calcaire triasiques inférieurs, 
8. dolomie anisienne inférieure, 9. porphyrite anisienne moyenne, 10. calcaire blanc 
anisien supérieur, 11. schiste argileux ladinien, 12. calcaire a cornéenne ladinien, 
13. calcaire blanc ladinien — triasique supérieur, 14. tu f diabasique ladinien, 15. 
gravier, calcaire miocenes, 16. Pléistocene, 17. Holocene, 17\a éboulis.

Planche XI. Coupes géologiques du plateau „Kisfennsík” dans la 
Montagne Bükk. — Par. Á. J á m b o r .

Légende: 1. schiste argileux carbonifere supérieur — permien inférieur, 2.
calcaire gris (1) permien inférieur, 3. schiste argileux gris et gr és permiens inférieurs, 
4. calcaire gris (2) permien inférieur, 5. série bigarrée du Permien inférieur, 6. calcaire 
ä Algues permien supérieur, 7. schiste argileux et calcaire triasiques inférieurs, 
8. dolomie anisienne inférieure, 9. porphyrite anisienne moyenne, 10. calcaire blanc 
anisien supérieur, 11. schiste argileux ladinien, 12. calcaire ä cornéenne ladinien, 
13. calcaire blanc ladinien — triasique supérieur, 14. tu f diabasique ladinien, 15. 
gravier, calcaire miocenes, 16. Pléistocene, 17. Holocene, 17/а éboulis. — 18. localités 
fossiliferes im portantes, 19. inclinaison des couches.

ГЕОЛОГИЧЕСКАЯ РЕАМЕУЛЯЦИЯ ПЛОСКОГОРЬЯ КИШ 
В ГОРАХ БЮКК

АРОН ЯМБОР

Геологическое картирование масштаба 1:25 000, проведенное в 30-их 
годах, не выяснило в полной мере структурные и стратиграфические 
проблемы гор Бюкк. Ввиду этого — начиная с 1950 г. — была начата 
реамбуляция территории гор. Данная статья включает в себе частичные 
результаты этой реамбуляции. При стратиграфическом расчленении^ 
ввиду отсутствия окаменелостей, я опирался на определения К. Балога 

Толща данной территории является следующей (снизу вверх):
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темносерый доломит
лиловатый и зеленый порфирит и его туф 
белый известняк
серый глинистый сланец, песчаник, роговиковый 

известняк
роговиковый, серый, пластинчатый известняк 
диабазовый туф 
белый известняк 
диабазовый туф
, ,оолитовый” , мегалодовый белый известняк

Приложение № X. Геологические разрезы плоскогорья Киш в горах 
Бюкк. — Составил Арон Ямбор.

Легенда: 1. Верхне-карбоновый—нижне-пермский глинистый сланец, 2. нижне-пермский 
серый известняк (I), 3. нижне-пермский серый глинистый сланец и песчаник,
4. нижне-пермский серый известняк (2), 5. нижне-пермская пестроцветная толыца,
6. верхне-пермский водорослевый известняк, 7. нижне-триасовый глинистый сланец 
и известняк, 8. нижне-анизийский доломит, 9. средне-анизийский порфирит, 10. верхне- 
анизийский белый известняк, 11. ладинский глинистый сланец, 12. ладинский рого
виковый известняк, 13. ладинский — верхне-триасовый белый известняк, 14. ладинский 
диабазовый туф, 15. миоценовый гравий, известняк, 16. плейстоценовые образования, 
17. голоценовые образования, 17fa. осыпь.

Приложение J\|g XI. Геологическая карта плоскогорья Киш в горах 
Бюкк. — Картировал Арон Ямбор.
Легенда: 1. верхне-карбоновый—нижне-пермский серый глинистый сланец, 2. нижне
пермский серый известняк (1), 3. нижне-пермский серый глинистый сланец и
песчаник, 4. нижне-пермский серый известняк (2) 5. нижне-пермская пестро
цветная толща, 6. верхне-пермский водорослевый известняк, 7. нижне-триасовый гли 
нистый сланец и известняк, 8. нижне-анизийский доломит, 9. средне-анизийский пор
фирит, 10. верхне-анизийский белый известняк,//, ладинский глинистый сланец, 12. ла
динский роговиковый известняк, 13. ладинский—верхне-триасовый белый известняк, 
14. ладинский диабазовый туф, 15. миоценовый гравий, известняк, 16. плейстоцен, 
17. голоцен, 17ja. осыпь. — 18. Важнейшие местонахождения фауны. 19. падение слоев.



A HALÄPHEGYI BAZALT KŐZETTANI VIZSGÁLATA
í r ta :  J ugoyics L ajos

A tapolcai medence északi részén emelkedő 360,73 m magas Haláp
hegy bazaltvulkánja átlag 170—173 m-es térszínből kiemelkedő csonka
kúp, mely morfológiailag két részre különül; alsó része lankás hegyoldal, 
melyet pannóniai homok, homokkő, apró kavics- és agyagrétegek, továbbá 
szarmata mészkő épít fel.

Ebből az üledékes aljzatból kb. 270—280 m magasságban emelkedik 
ki a meredek falú vulkáni kúp. AHaláphegy alakjára és kiterjedésére jel
lemző adat, hogy kerek alapzatának átmérője 1,7 km, míg lapos csúcsá
nak átmérője csak 600 m. Ma már csak a bazaltkúp északi oldala természe
tes térszín, többi részét mintegy ..
1370 m hosszúságban a kőbánya 
üregei tárják fel. Az eredeti vul
káni kúp (1. ábra) méreteire kö
vetkeztethetünk azokból a nagy
tömegű bazalt-bazalttufa omlások
ból, melyek a Haláphegy oldalain 
körös-körül kisebb-nagyobb gátak, 
gerincek alakjában megtalálhatók.

A bazaltcsúcsot létrehozó vul
káni működés törmelékszórással 
kezdődött. A vulkáni törmelékből 
felépült krátertölcsért a későbbi 
lávafelnyomulás töltötte ki, és en
nek lávaanyagából alakult ki a ba
zaltkúp. A vulkáni működés a láva
ömléssel be is fejeződött. A vulkáni kúp további formázását az erózió vette 
át, és annak kiterjedését, magasságát csökkentette. A vulkáni kúp tetején 
és oldalain a bazalt fölött foltokban, fiatalabb (pleisztocén) futóhomok 
található.

A fenti képződmények kiterjedéséről, a bazalt fekvő- és fedőhomokjá
nak ásványtani vizsgálatát tárgyaló közleményünkben ((>) már tájékozta
tást nyújtottunk. A bazaltkúp képződményeinek települési viszonyairól 
a 2. ábra nyújt felvilágosítást. A vulkáni termékek kőzettani és techno
lógiai vizsgálatának eredményeiről az alábbiakban számolunk be.
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A haláphegyi bazalttufa pados—réteges, többnyire összetartó, szívós» 
kemény kőzet. Színe egyenletesen barna, helyenként, ahol összetételében 
a vulkáni elegyrészek uralkodnak, szürkés árnyalatú. Tömött és finom, 
majd durvaszemcséjű rétegek váltakoznak egymással. Agglomerátumos 
bazalttufa a Haláphegyen nem található. E bazalttufa ásványtársasága 
szegénynek mondható. Barna színű, egynemű alapanyagában csak változó 
nagyságú lapillik ismerhetők fel, olivin- vagy augit-ásványkiválások nin
csenek benne. A szürkésfekete, fényes, borsó-, babszemnagyságú lapillik

2. ábra. Jelmagyarázat: 1. pannóniai rétegek, 2. bazalttufa, 3. töm ött szövetű bazalt, 
4. hólyagos—lávás bazalt, ő. bazaltomlás

Fig. 2. Legende: 1. couches pannoniennes, 2. tu f basaltique, 3. basalte ä texture 
compacte, 4. basalte vésiculaire, 5. éboulis basaltique

Рас. 2. Легенда: 1. паннонские слои, 2. базальтовый туф, 3. базальт плотной структуры, 
4. пузыристый—лавовый базальт, 5. обломки базальта

változó sűrűséggel jelennek meg e tufában; ha ezek mennyisége csökken, a 
vulkáni homok kerül túlsúlyba. Idegen zárványok (exogén) e tufában alig 
találhatók. Leggyakoribb a fehér, vöröses vagy szürke kvarckavics. 
Mészkőzárvány igen ritka. A tufa alapanyaga egyenletes összetételű finom 
vulkáni törmelék, főtömegében üveges, melyet apró kalcitos gömböcskék 
szőnek át. Ritkán egy-egy kvarcszemecske jelenik meg benne.

A kisebb-nagyobb lapillik normális bazalt-összetételűek. Egyik 
részük alapanyaga barnásfekete, átlátszatlan, salakos, másik részüknek 
sárgásbarna üvegalapanyaga áttetsző, nem salakos. Beágyazásaik olivin- 
kristályok, majd ezeknél jóval kisebb plagioklász-oszlopok és ritkán egy- 
egy piroxén kristálytöredék, kvarckavics.

A bazalttufa fajsúlya 2,48, térfogatsúlya 2,24 (a Földtani Intézet 
kémiai laboratóriumában végzett meghatározás). Összetételére nézve 
Emszt K. kémiai elemzése ad felvilágosítást, melyet 1910-ben a Földtani 
Intézet kémiai laboratóriumában végzett.

S i0 2 ........................................................................ 51,34%
A120 3 .....................................................................  14,92%
Fe20 3 ...................................................................... 8,84%
MgO .....................................................................  3,56%
GaO ........................................................................ 9,27%
N a?0  ...................................................................... 3,13%
K 20  ........................................................................ 0,64%
Nedvesség ............................................................. 8,08%

99,88%
A Haláphegy vulkáni kúpjának főtömegét 290—296 m-től felfelé 

bazalt építi fel. A bazalt és az alatta települő bazalttufa érintkezését csak
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a zúzóépület mögötti bazaltfal bevágásában figyelhetjük meg, ahol a 
hólyagos—lávás szerkezetű bazalt 294m-en érintkezik a tufával. A Haláp-
hegy tömött szövetű bazalttípusa 
megjelenésre, színre, szövetre, ás
ványos és kémiai összetételre nézve 
az egész csúcson egyenletes kifej- 
lődésű, amit a mikroszkópos vizs
gálatok is megerősítenek. A kőzet
tani és kőzetkémiai megegyezések 
bizonyítják, hogy a Haláphegy vul
káni kúpját létrehozó lávakitörés 
nagyobb időbeli eltolódás nélkül 
folytonos volt.

A bazalt színe szürke, mely 
a levegőn nem változik. A külön
böző bányaszinteken már rátekin- 
tésre is világosabb, ill. sötétebb 
árnyalatú típust lehet megfigyelni. 
A színárnyalati különbség a bazalt 
finomabb vagy durvább szöveti 
kifejlődésével párosul. A világo
sabb vagy sötétebb árnyalatú tí
pusokat térbelileg elkülöníteni nem 
lehet. Általában a bazaltkúp K-i 
oldalán inkább sötétebb bazalttí
pus található, míg a Ny-i oldal 
bányaszintjein a világosabb szürke 
uralkodik. Az itteni szintek vas
tag oszlopainak keresztmetszetében 
a világosabb és sötétebb szürkés
színű részek néha gyűrűsen, más
kor foltokban váltakozva jelennek 
meg. Ezekre az előfordulásokra 
használják a kőbányászok a „va
saskő”, „térképes bazalt” elneve
zéseket. A bazalt színében és szö
vetében mutatkozó különbségek a 
kőzet hasíthatósága és az atmosz- 
feriliákkal szembeni viselkedésére 
nézve nyújtanak bizonyos tapasz
talati megfigyeléseket. A világos- 
szürke bazalt a kőbányászok meg
figyelése szerint jobban hasad, mint 
a sötétszürke. Ä világosszürke ba
zalt jól bírja a napfényt és még ez
után is hasítható marad, ellenben



ha megfagy, már nem hasítható. A sötétszürke bazalt a napfény hatá
sára ,,megég”, nem hasítható, a fagyás után viszont hasítható marad.

A Haláphegy kőzete jellegzetes bazaltom porfíros szövetií; mind az igen 
tömött, mind az aprószemcsés típus alapanyagában olivinbeágyazások 
ülnek.

A Haláphegy bazaltjára az oszlopos elválás jellemző, mely az egész 
vulkáni kúpon egyenletes kiíejlődésű. A függőleges oszlopok (3. ábra) 
általában öt-hatszögletesek; a felsőbb szintekben átlag 20—40 cm át

mérő jüek, mélyebb szin
tekben a 60—80 cm át
mérőt is elérik, sőt he
lyenként vastag kőzsák
szerű tömeggé alakul
nak. A bazalt az oszlo
posságra merőlegesen jól 
hasad.

A Haláphegy lapos 
tetejének felső, 4—12 
m-ét minden oldalon kő- 
zsákszerü megjelenésű 
bazalt alkotja. Ennek 
kőzetanyaga igen változó 
minőségű: fő tömegében 
kokkolitos (kukoricakö
ves), kisebb százaléka 
pados, de bontott, lika- 
csos, így könnyen szét
eső kőzetanyag. A kok
kolitos bazaltból készült
II. sz. elemzés (1. táblá
zat) szerint ez a bazalt 

is hasonló összetételű, mint az alsó egészséges, tömött bazalttömegek. A 
mikroszkópos vizsgálat szerint a kokkolitos bazalt némi oxidációs válto
zást árul el, ami mindössze az olivinkristályok vörösbarna színeződésé
ben nyilvánul meg.

A halápi bazaltcsúcs D-i felén, egymástól kb. 100 m-re, két helyen 
hólyagos—lávás szerkezetű bazalt jelenik meg (4. ábra) tömött szövetű, 
oszlopos bazalttól körülvéve. A halápi bazaltvulkán központi kitörés ered
ménye. A kitörési csatorna a vulkáni kúp felsőbb szintjeiben elágazott, és 
irányát ezek a fekete vagy rozsdabarna színű hólyagos—lávás bazaltkocsá- 
nyok jelölik. Ezek nemcsak a kőzetanyag szerkezete révén ütnek el a kör
nyezetüktől, hanem azáltal is, hogy a szomszédos töm ött szövetű bazalt 
oszlopai mindenütt merőlegesen helyezkednek a hólyagos bazalt határára.

Fig. 4. Basalte „vésiculaire ”, entouré de basalte co- 
lum naire, compact, de tous les cótes, au-dessus de la 

station du funiculaire, ä la cime plate du H aláp
Рис. 4. ,,Пузыристый” базальт, располагающийся на 
плоской вершине горы Халап, окруженный с всех 

сторон столбчатым базальтом плотной структуры



A BAZALT MIKROSZKÓPOS VIZSGÁLATA

A haláphegyi bazalt holokristályoscin porfíros szövetű. Alapanyagát 
felépítő ásványok: plagioklász, augit, magnetit, apatit és zeolitok. Beágya
zásként csupán az olivin jelenik meg jól fejlett kristályokban.

A plagioklász közelebbről labrador—bytownit sorú, leginkább rövidebb- 
hosszabb tű  vagy léc 
alakú kristályokban je
lenik meg. A tömöttebb- 
nek látszó és durvább 
szemcséjű bazalttípusok 
között éppen a földpátok 
megjelenésében és kiala
kulásában mutatkozik 
lényeges különbség. Az 
igen töm ött szövetű ba
zalt földpátjai mindig 
csak igen vékony és 
egyenletesen hosszú tű 
vagy léc alakú kristá
lyokban jelennek meg és 
mennyiségre nézve az 
alapanyag főásványa.
Ezek a finom földpátlé- 
cek többnyire sűrűn so
rakoznak egymás mel
lett, és folyási irányí
tottságot árulnak el az 
olivinbeágyazások körül 
(5. ábra). A durva szem
cséjű bazaltban a föld- 
pátnak már nemcsak tű 
vagy léc alakú, hanem 
szélesebb, vaskosabb,osz
lopos kristályai is meg
találhatók. A íöldpát- 
kristályok mennyisége 
itt  már kisebb és rende
zetlenül jelennek meg 
az alapanyagban. A dur
vább szemcséjű bazalt 
alapanyagában a földpát 
már nem is főásvány, 
mert az augit ugyan
olyan mennyiségben van 
jelen, sőt gyakran még 
bővebben megtalálható.

5. ábra. A H aláphegy Ny-i oldala, a 325 m-es V II. 
sz. bányaudvar töm öttszövetű világosszürke bazaltja. 
Plagioklász-lécek adják a főtömeget, olivinbeágyazá

sok, augit- és magnetitszemcsék. || Nik. 40 x .

Fig. 5. Basalte gris clair, compact de la plate-forme a 
325 m au versant de l ’W  du Haláp. La masse princi- 
pale consiste en lattes de plagioclase, puis on observe 
des inclusions d ’olivine, des granules d ’augite et magné- 

tite . Nie. И, 40 x .

Рас. 5. Светлосерый базальт плотной структуры карь
ерного двора № VII на высоте 325 м, на западном 
склоне горы Халап. Основная масса состоит из реек 
плагиоклаза, наряду с которыми встречаются оливи- 
новые включения, зерна авгита и магнетита. Парал

лельные николи, х 40.
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A haláphegyi bazalt kétféle szöveti típusának kialakulásában fontos és 
jellegzetes szerepe van még a magnetitnek. A tömött szövetű bazaltban a 
magnetitszemcsék igen aprók, mondhatnánk pontszerű pettyekben, de 
igen sűrűn elosztva és állandóan a földpátlécekhez, néha az olivinbeágyazá-

€. ábra. A Haláphegy K-i oldala, a 325 m-es IV. sz. bányaudvar sötétszürke, igen 
tö m ö tt ji bazaltja. Színtelen plagioklász-lécek között apró, szürke augitszemek 

és pontszerű, sűrűn elh in tett magnetitszemcsék ülnek. || Nik. 40 x
Fig. 6. Basalte gris foncé, trés compact de la plate-forme № IV. ä 325 m auversan t 
de ГЕ du Haláp. Parm i les lattes de plagioclase, il у a des grains d ’augite grise 

et des granules parsemés, drus de m agnétite. Nie. ||, 40 X
Рас. 6. Очень плотный базальт карьерного двора № IV на высоте 325 м, на восточном 
склоне горы Халап. Среди реек бесцветного плагиоклаза располагаются мелкие зерна 
серого авгита и густо рассыпанные зерна магнетита. Параллельные николи, х 40.

sokhoz tapadva jelennek meg (6. ábra). A durvább szemcsés bazalttípus
ban viszont a magnetit már nagyobb szemcsékben (2 mm) és elszórva talál
ható, sőt szemcsenagysága néha a beágyazás méreteit is eléri (7. ábra).

A bazalt felépítésében az augitnak igen érdekes szerepe van.- A tömött 
szövetű bazalttípusban az augit mennyisége kisebb és kristályszemcséi
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is jóval apróbbak. A durvább szemcséjű bazalttípusban az augit mennyi
sége szaporodik, kristályai is nagyobbak, és gyakran halmazokba tömörülve 
jelenik meg.

A halápi bazaltban az olivin nagyobb méretű kristályokat nem alkot.

7. ábra. A H aláphegy DK-i oldala, a 306 m-es V. sz. bányaudvarról, világosszürke 
aprószemcsés bazalt. Olivinbeágyazások körül plagioklász-léc.ek, folyásos rendezett
séggel. Az augitkristályok csomókban töm örülnek; m agnetitszemcsék elszórva.

И N ik 40 x
Fig. 7. Basalte gris clair, á grains fins de la plate-forme №' V ä 306 m ; au versant 
du SE du H aláp. A utour des phénocristaux d ’olivine, on voit des lattes de plagio- 
clase á orientation fluidale. Les cristaux d ’augite forment des amas, les granules de 

m agnétite sont parsemés. Nie. ||, 40 x
Рис. 7. Светлосерый мелкозернистый базальт карьерного двора № V на высоте 306 м, 
на юговосточном склоне горы Халап. Вокруг фенокристаллов оливина обнаружи
ваются рейки плагиоклаза флюидальной структуры. Кристаллы авгита соединяются 

в комки, зерна магнетита являются рассыпанными. Параллельные николи, х 40.

A tömöttebb bazaltban az olivinoszlopok általában 1 mm hosszúak, a dur
vább szemcsés bazaltban maximálisan 2—3 mm hosszúak. Az olivinbeágya
zások alaki és optikai sajátságai mindkét bazaltféleségben hasonlók.
9 Földtani Intézet É vi Jelentése —  11 S
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A Haláphegy vulkáni kúpjának bazaltjából 5 kémiai elemzés készült, 
mégpedig a csúcs Ny-i, D-i és K-i oldalairól, négy különböző szintről 
(1. táblázat). Mind az öt bazaltelemzés értékei nagyban megegyeznek.

2. táblázat
A zalahalápi bazaltbánya kőzeteinek kémiai elemzése

(Haláphegy bazaltjai)

A bazaltelemzésekből számított vetületi értékeket a 2. táblázat 
összegezi. Ugyanebben találjuk azokat a NiGGLi-féle magmatípusokaU 
melyek az összehasonlítás alkalmával tekintetbe jöhetnek.
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9* — 12
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A ZALAHALÄPI BAZALTBÁNYA

A Haláphegy bazaltcsúcsát termelő kőbánya terméskő—zúzottkő— 
kockakő előállítására rendezkedett be. Az 1370 m hosszú bányaüregek a 
bazaltcsúcsot, az É-i oldal kivételével, négy szinten tárják fel:

291 m magasságban 
306 m magasságban 
325 m magasságban 
a kőzetanyag minősége szerint 
változó magasságban.

A három termelő szintben kb. 50—53 m-es sziklafal fejtésén dolgoz
nak. A lerobbantott bazaltot 2 m3-es csilléken szállítják a csúcs D-i olda
lán telepített zúzóüzem 279,7 m magasságú etető szintjére. Innen az osz- 
tályozókból kikerülő és hétféle szemcsenagyságú zúzott anyagot 1100 m 
hosszú drótkötélpályán szállítják le a hegy lábánál 162,5 m magasságban 
épített silókba, rakodókra vagy közvetlenül a vasúti kocsikba. A zalahalápi 
bazaltbányát rendes nyomtávú 4 km hosszú iparvasút köti össze Tapolca 
MÁV állomással.

A haláphegyi bazaltot nemcsak útépítés és útfenntartás céljaira hasz
nálják, hanem mint betonadalék-anyagot is alkalmazzák. Legújabban a 
Közlekedés- és Postaügyi Min. a Haláphegy rakodója mellett építette fel 
az első, nagykapacitású bitumenkeverő üzemét.
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E bazalton végzett fizikai-mechanikai mérések eredményeit a követ
kezőkben foglaljuk össze.

A fajsúly- és térfogatsúlymeghatározások eredményeit két csoportra 
különítjük el.

aj Az 1954 évig végzett vizsgálatok eredményei: térfogatsúly 2,844, 
fajsúly 2,927 (7 mérésből, a szórás 2,81—2,87).

b) 1954—55-ben a Haláphegy különböző oldalairól és különböző 
bányaszintjein gyűjtött kőzetmintákon párhuzamosan végeztek fajsúly- és 
térfogatsúlymeghatározásokat a M. Áll. Földtani Intézet kémiái labora
tóriumában : * 3

Yízfelvétele: 0,40 — 2,1 súly%

3 . táblázat
bazaltjának mechanikai vizsgálata
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A nyomószilárclsági és ezzel kapcsolatos vizsgálatok eredményeit a 3. sz. 
táblázat foglalja egybe. Az 1924—1952 évek közötti vizsgálatok eredmé
nyeit különválaszthatjuk az 1952 évben, a Műegyetem Ásvány—Föld
tani tanszékének laboratóriumában végzett meghatározások eredményei
től. Ez utóbbi vizsgálatok feltűnő alacsony értékei előtt az útépítés szak
emberei is értetlenül állanak, hiszen annak okai nem a kőzetanyagban 
keresendők, mert ugyanekkor a halápi bazalt minőségében semmiféle válto
zást nem észleltek a felhasználás során.

Az 'ütőszilárdsági vizsgálatok és az ezekből kiértékelt STÜBEL-íéle 
jósági értékszámok 99—109 között ingadoznak.

A halápi bazaltzúzaléknak a bitumenekkel szemben tanúsított visel
kedésére a Közlekedési és Postaügyi Minisztérium Aszfalt- és Talajmecha
nikai Kutató Intézetében végzett vizsgálatok az alábbi értékeket adták: 

A R iedel—WEBER-féle eljárással és a különféle bitumenekkel szem
ben ez a bazalt a következő tapadásértékeket adta: nagylengyeli 7—8, 
dernai 4—5, albán 6—7, lispei 4—5, matreni 4—5.

IRODALOM
1 . B a r n a b á s  K .: Jelentés az 1950 évben Magyarországon a H alim ba-Nyírád- 

Sümeg körzetben végzett baux itku ta tó  m unkálatokról. — (Kézirat) 1951.
2. B e r t a l a n  K .: Jelentés az 1951 évben M agyarországon a Tapolca-Zalahaláp- 

Sáska-Hegyesd-M onostorapáti körzetben végzett baux itku ta tó  m unkálatokról.
-  (Kézirat) 1952.

3. H o f m a n n  К .: A déli Bakony bazaltkőzetei. — É vkönyv 3. 1875 — 78.
4. J ugovics L.: Tapolca-környéki bazaltbányászat. (H alápi bazaltbánya). — 

Építőanyag, 1951.
5. J u g o v ic s  L.: A déli Bakony és a Balatonfelvidék bazaltterületei. — Évi Jel. az 

1953. évről. 1.
6. J u g o v ic s  L. és C s á n k  E.-né: A tapolcai Haláphegy bazaltjának  fekü- és fedő- 

homokjai. — Évi Jel. az 1954. évről.
7. J u g o v ic s  L .: Összefoglaló földtani beszámoló és készletszám ítás a zalahalápi 

bazaltelőfordulásról. — (Földt. Int. A dattár.) (K ézirat) 1955.
8. m . L ó czy  L .: A  Balaton környékének geológiai képződményei és ezeknek 

vidékek szerinti letelepedése. — A  Balaton Tud. Tanulni. Eredni. 1. 1. 1911.
9. M a u r it z  B.: A halápi és gulácsi bazalt hólyagüregeiben keletkezett ásványok.

— Mat. Term. tud. É rt. 55. 1937.
10. M a u r it z  B.: A dunántúli bazaltok petrokémiai viszonyai. — Földt. Közi. 

1948.
11. V itális  I.: A balatonvidéki bazaltok. — A Balaton Tud. Tan. Eredni. 1. 1. 

1909.

EXAMEN PÉTROCiRAPHIQUE DU BASALTE 
DU MONT HALÁP

P ar L. J ugovics

Le mont Haláp (360,73 m) s’élévant au bord septentrional du bassin 
de Tapolca est un volcan basaltique en forme de cőne tronqué. Sa partié 
inférieure, en pente douce, consiste en sable, grés, graviers menus, argile
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pannoniens et au pied, en calcaire sarmatien. La partié supérieure, abrupte, 
e t sa cime plate sont d’origine volcanique, consistant en tuf basaltique et 
basalte.

L'activité volcanique commen^a par un jet de pyroclastiques, le tuf 
basaltique gít sur un soubassement sédimentaire haut de 270 á 280 m. Ce 
tuf basaltique est une roche brune,.á bancs et strates, élastique, oü les 
couches fines, compactes et grossiéres alternent. V. la composition chi- 
mique á banalyse p. 124. Son poids spécifique est 2,48, la densité gravi- 
métrique 2,24.

A partir de 290 m vers le haut, la cime du mont consiste en basalte. 
(Vest une roche grise, columnaire dönt les prismes de 20 á 40 cm de diámétre 
sont verticaux. La cime plate est formée par une couche basaltique, pour 
la plupart coccolitique de 4 á 12 m d’épaisseur, tandisqu’au versant du S 
de la cime deux filons basaltiques de texture vésiculaire-lavique se séparent 
de la roche compacte. Dans les ouvertures de la carriére on peut observer 
une variété gris clair et un type gris foncé du basalte. Sous le microscope, ce 
basalte montre une texture porphyrique, holocristalline. Sa páte consiste 
en plagioclase (labrador-bytownite), augite, magnétite, apatite et zéolite. 
En phénocristaux on у trouve de Г olivine. De la roche de ce cone basal
tique, de tous les cotés et de divers horizons, on a fait 5 analyses chimiques 
qui, avec les valeurs de Niggli, sont insérés dans le tableau No 1.

Les résultats des nombreux examens physico-chimiques du basalte du 
mont Haláp, notamment les valeurs de poids spécifique, densité gravi- 
métrique, hygroscopicité, résistance ä la compression, valeurs de Stübel, 
cohésion d’asphalte sont á trouver dans les tableaux No 2 et 3.

ПЕТРОГРАФИЧЕСКОЕ ИЗУЧЕНИЕ БАЗАЛЬТА ГОРЫ ХАЛАП
ЛАЙОШ ЮГОВИЧ

Гора Халап (360,73 м), располагающаяся в северной части бассейна 
Таполыда, является базальтовым вулканом формы усеченного конуса. 
Отлогая нижняя сторона горы слагается песками, песчаниками, мелким 
гравием и глинистыми слоями паннонского возраста, а подножие горы 
— сарматским известняком. Крутая вершина горы, с плоским верхом, 
имеет вулканическое происхождение и состоит из базальтового туфа 
и базальта.

Вулканическая деятельность началась выбросом обломков, базаль
товый туф отложился на осадочном основании высотой в 270—280 м. 
Базальтовый туф представляет собой бурую, толстонаслоенную-слоистую 
породу, в которой плотные, тонко- и грубозернистые слои чередуются. 
Химический состав породы был определен анализом, приведенном на стр. 
124. Удельный вес базальта 2,48, а его объемный вес — 2,24.

Вершина горы Халап с высоты 290 м построена базальтом. Базальт 
представляет собой серую породу столбчатой отдельности, столбики
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которого диаметром в 20—40 см являются вертикальными. Плоская 
вершина мощностью в 4—12 м главным образом образуется кокколито- 
вым базальтом, в то время как на южном склоне конуса в породе плотной 
структуры выделяются две базальтовые жилы пузыристо-лавовой струк
туры. Под микроскопом обнаруживается, что структура базальта является 
голокристаллически порфировидной. Основная масса породы слагается 
плагиоклазом (лабрадором-бейтоунитом), авгитом, магнетитом, апатитом 
и цеолитами. Прослойки образуются оливином. Из породы базальтового 
конуса, с всех сторон и разных горизонтов вершины были исполнены 
5 химических анализа, приведенные — вместе с величинами по Ниггли 
— в таблице № 1.

Результаты проведенных на базальте горы Халап разнообразных 
физических и механических исследований, а именно определения удель
ного и объемного веса, намокаемости, прочности на сжатие, величин 
по Стюбелю и величин асфальтового слипания указаны в таблицах 
Ш 2. и 3.



A TÄLLYAI KOPASZHEGY Pl IIOXÉN ANDEZIT JE
( X I I .  sz. melléklettel) 

í r ta :  J ugovics L ajos

A Kopaszhegy Tállya községtől É-ra elterülő lapos dómszerű andezit
kúp. A hegyet felépítő oszlopos elválású andezit oszíopfejei egészen a fel
színig húzódnak, és többnyire kiállanak a vékony humuszrétegből. Vasta
gabb nyirokréteg az andezit fölött csupán a D-i részen észlelhető. A kopasz
hegyi andezitkúp szabadon emelkedik ki a környező 160—170 m-es riolit- 
tuía térszínből, csupán az É-i oldalán két, aránylag rövid szakaszon támasz
kodik a szomszédos és valamivel magasabbra emelkedő Murányhegy, ilL 
Dobogóhegy andezittakaróihoz (XII. melléklet).

A Kopaszhegynek a szomszédos Murányhegy vulkáni takarójához 
támaszkodó része az ún. Melegoldal, ahol a kopaszhegyi oszlopos andezit 
359 m magasságban érintkezik e takaró alsó tagjával, annak vegyes tufa
rétegével. A tovább emelkedő murányi hegyoldalban erre a tufára szürke 
színű, agglomerátumos andezittufa települ, majd erre helyezkedik az átlag 
408 m-es Murányhegy vulkáni takarója, melynek főtömegét világosszürke, 
réteges-pados andezit alkotja. E két vulkánhegy ezen érintkezési szaka
szát az 1., 2. ábra érzékelteti.

A Kopaszhegy andezitkúpja É-i oldalán az előbbi szakasztól kissé 
ÉK-re a Dobogóhegy pados-réteges andezitjével érintkezik. E találkozás 
mentén a dobogóhegyi andezit erősen kifakult, helyenként majdnem ki- 
fehéredett, teljesen likacsos tömeg, amely réteges tufához hasonló.

A Kopaszhegy lapos andezitvulkánja morfológiailag három dómszerű 
kúp egymás melletti elhelyezkedéséből áll. Főcsúcsa 419 m magas, melyhez 
D felé a 386,2 m-es, tömegre is hasonló csúcs csatlakozik, és ennek a Ny-i, 
ill. D-i oldalait bontják meg a bányaüregek, sőt az előrehaladt termelés 
már a csúcsrészét is elhordta. A főcsúcs K-i oldalához simul a másik 
385,9 m-es csúcs, melyet a helybeliek Felső-Cserepes csúcsnak, majd a 
D felé elnyúló gerincét Dorgó névvel jelölik. E három dómszerű csúcs 
együttvéve alkotja a Kopaszhegy központi, nagyjából köralakú tömegét. 
A keletkezése idején nagyobb terjedelmű és hatalmasabb vulkáni kúpot 
az erózió tagolta szét.

A Kopaszhegy riolittufája. A Kopaszhegy alsó, lankás oldalú részei 
riolittufából állanak, és ezeket az oldalakat takarják a szőlőskertek. E riolit- 
tufa kifejlődése bár változatos, de gyakran ismétlődő. A bőséges finom-
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szemű tufa mellett agglomerátumos tufafajták különíthetők el. Szerkeze
tük tömeges, majd réteges-pados. Összetartásuk szerint kemény, lágy, 
könnyen széteső, sőt homokosán szétporló típusokat találunk.

Az 1. sz. táblázatban közölt három teljes kőzetelemzés a Tállya tágabb 
környékének nevezetesebb riolttufáiról ad összehasonlító alapot. Ezekből 
az elemzésekből megállapítható, hogy a Tállya környéki riolittufák 70— 
71% Si02-t tartalmazó savanyú magmák származékai, de közülük csupán 
a rátkai és törökmáji tufák lehetnek típusos riolittufák. A mádi riolittufa 
kémiai összetétele alapján már átmenetet képezhet a dácittufa felé.

1. táblázat

Elemezte: I. m in ta: Ú jh e l y i S. Bpesti Tudományegyetem II. sz. Kémiai Intézet.
II. m in ta: B ic sk ei J . Bpesti Tudományegyetem II. sz. Kémiai Intézet.

I II . m inta: B a llen eg g er  R. M. Áll. Földtani Intézet.

A Kopaszhegy andezitje. A Kopaszhegy vulkáni kúpját felépítő andezit 
megjelenésre, szövetre, ásványi összetételre nézve mind függőleges, mind 
vízszintes irányban egyenletes kifejlődésű, amit a mikroszkópos kőzettani 
vizsgálatok és a különböző szintek kőzetanyagán végzett kőzetkémiai 
elemzések is alátámasztanak. Mindez azt bizonyítja, hogy a vulkáni 
kúpot felépítő lávafeltörés egységes volt, ugyanazon magmatartóból szár
mazott.

A kopaszhegyi andezit egynemű kifejlődése és települése némileg a 
lakkolitos benyomulásokra emlékeztet. E tekintetben csatlakozom Roz- 
l o z s n ik  P. megfigyeléseihez ( R o z l o z s n ik  P.: A Tokajhegyalja DNy-i 
részének s a vele dél felől határos sík terület földtani viszonyai. — Földt. 
Int. Évi Jel. az 1931—32. évről). Megerősíti ezt a megfigyelést, hogy a 
felső szintekben jól kifejlődött vékonyabb oszlopossága a mélység felé 
vastagodik, majd nagyobb mélységben elmarad és fokozatosan pados
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elválásba megy át. A kopaszhegyi vulkáni működés úgy jellemezhető, 
hogy a központi kitörésű, gázban szegény egyenletes lávaömlés, a nagyvas
tagságú riolittufa alkotta medenceszerű mélyedésben merevedett meg. 
A hatalmas tömegű lávafolyás a környező tufatérszínen nagyobb távolság
ban folyt szét, részben takarószerűen terjedt el, aminek visszamaradt 
csonkjai: a Palotahegy, Sashegy andezitcsúcsai és gerincei.

A Kopaszhegy andezitje általában tömött, aprószemű, porfíros 
szövetű közét, mely külsőleg már a bazaltok szöveti megjelenésére

3. ábra. A tállyai kőbánya 348 m-es 
szintjén k ialakult vékony andezitosz
lopok (a felszínen letakarás nélkül) 
Fig. 3. Prismes andésitiques minces, 
exposés á l'horizon de 348 m de la 
carriere de Tállya (surface décou- 

verte)
Рас. 3. Тонкие столбики андезита, 
развитые на горизонте 348 м карьера 
с. Таллья (вскрытые на поверхности)

4. ábra. A tállyai kőbánya alsó szintjének 
(285 m) DNy-i részén a töréses, suvadásos 
andezittöm eg (c =  a régi 300 m-es szint 

m aradványa)
Fig. 4. Masse andésitique fracturée, dans 
la partié du SW de l ’horizon inférieur 
(285 m) de la carriere de Tállya (c =  reste 

de l’ancien horizon de 300 m)
Рас. 4. Трещиноватая андезитовая масса, 
располагающаяся на ЮВ-ной части ниж
него горизонта (285 м) карьера с. Таллья 

(с=остаток прежнего горизонта 300 м)

emlékeztet. A hólyagos-lávás szerkezet kialakulása ritka, csak foltokban, 
főleg a kúp K-i oldalán vagy egyebütt, a riolittufa határán található. Az 
andezit egynemű alapanyagában csak kevés földpátbeágyazás, a hipersztén 
barnászöld szemcséi ismerhetők fel. Színe kissé kékesbe hajló, sötétebb 
szürke, mely a levegőn szürkésfeketére sötétedik.

A Kopaszhegy andezitjére jellemző oszlopos elválás az egész csúcson 
kimutatható, de különösen a felső bányaszinteken jól érvényesül. A több
nyire ötszöges oszlopok vastagsága igen változó; a felszín közelében és a 
Kopaszhegy tetején általában 10—30 cm vastagok, a mélyebb szintekben 
50—60 cm átmérőjűek. Az oszlopos andezit eredeti települése a felszínre 
merőleges, csak a szomszédos kőzetek érintkezésén vagy elmozdulás követ
keztében találunk más irányú elrendeződést (3., 4. ábra).
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A Kopaszhegy andezitje hipokristályosan porfiros szövetű hialopilites 
alapanyaggal. A mélyebb bányaszintek kőzetmintáin inkább az interszer- 
tális szöveti típus uralkodik.

Az andezit alapanyagát felépítő ásványok fogyó sorrendben: plagio- 
klász — hipersztén — monoklin augit (diopszidos) — magnetit — üveg — 
kaiéit. A beágyazások: plagioklász — hipersztén — augit, elvétve egy-egy 
olivinszemecske.

A plagioklász két generációban jelenik meg. A nagy plagioklászok az 
összes elegyrészek között túlsúlyban vannak kifejlődve. Az idiomorf 
plagioklászoknak 2,2—0,7 mm hosszú és 0,8—0,4 mm széles és 010 szerint 
táblás kristályai mindig öves szerkezetűek. Az albit és albit-karlsbadi 
ikerösszenövés általános, az ikerlemezek száma nagy. Üveg, vagy alap
anyag-zárványok általánosan elterjedtek. A plagioklászok belső magja 
anortit 84—94%, a külső öv labrador 54—58% An-tartalommal.

Az alapanyag apró földpátjai főleg két egyénből álló, léc alakú oszlo
pok. Öves szerkezetűek és savanyú labrador- vagy andezin-összetételűek, 
37—55% An-tartalommal.

A hipersztén szintén két generációban jelenik meg. Mint beágyazás 
nagy, prizmás kristályokban vagy idegenalakú szemcsékben, de gyakrabban 
az augittal összenőve található, amikor a belső hiperszténkristályt az augit- 
szemcsék koszorúszerűen veszik körül. Az önálló, néha 1,2 mm hosszú és 
0,4 mm széles hiperszténkristályok optikai állandói: (ß—a) magban 0,010; 
övben 0,006. Diszperzió: q > v, optikai jelleg: —, optikai tengelyszög: 
50—60°.

A monoklin augit önálló kristályai néha 1,5 mm hosszú és 0,6 mm szé
les oszlopok, de többnyire a hiperszténnel összenőve jelennek meg. A szín
telen augitkristályok gyakran korrodáltak, és teli vannak zárványokkal. 
Optikai állandói alapján diopszidos augit. Optikai jellege: + , diszperzió 
А-tengely körül: £ > r  (gyenge). Fénytörése nagyobb a hiperszténnél. 
Kioltása (010) lapon: 38°. Optikai tengelyszöge: közepes.

A kétféle piroxén közül először a hipersztén, azután a monoklin augit 
vált ki.

A magnetit és ilmenit apró szemcsében és foszlányokban található e 
kőzetben. A kristályszemcsék között üveg és néha, valószínűleg utóvulkáni 
hatásra is képződött kalcit található (I. tábla 1—4).

A Kopaszhegy hiperszténaugitandezitjének ásványos összetételét 
több elemzés jellemzi. Az elemzésre begyűjtött és gondosan válogatott 
friss andezitminták a Kopaszhegy különböző magasságából, sőt lehetőleg 
különböző oldaláról származnak, és azok eredményeit a 2. sz. táblázat 
tartalmazza.

A  k ö z ö lt  k é m ia i e le m z é se k  e r e d m é n y e i n a g y  m e g e g y e z é s t  áru ln a k  el. 
A z  e le m z é se k  a d a ta ib ó l s z á m íto t t  N iG G L i-értékek  (3. sz . tá b lá z a t)  a lap ján  
a  k o p a sz h e g y i a n d e z it  p e lé ite s  m a g m a típ u sú . A  s i- , a l-, fm - és c -é r ték ek  
jó l e g y e z n e k  e z z e l a t íp u ssa l, c su p á n  az a lk -sz á m  n a g y o b b  a n n á l. E n n e k  
e lle n é r e  az a lk -szá m  k iseb b , m in t  az (a l— alk ) k ü lö n b sé g , am i sz in té n  p e lé i-
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2. táblázat
A tállyai Kopaszliegy piroxénandezitjének kémiai összetétele

Elem ezte: I. m inta: E mszt K. 1928. M. Áll. Földtani Intézet.
II. m in ta: Ú jh e l y i  S. Budapesti Tudományegyetem II. sz. Kémiai Intézet.

III. m inta: M ik a  S. 1942. Bányászati fakultás, Sopron.
IV. m inta: B. Se r é n y i  E. 1955. M. Áll. Földtani Intézet.

3. táblázat
V tállyai Kopaszhegy piroxénandezitjének Niggli-értékei

tes jelleg. A kopaszhegyi andezit magas Na-tartalmát nem kíséri magas 
К -tartalom, és ez ismét annak peléites kémizmusát bizonyítja.

A kopaszhegyi andezitben található ásványkiválások helyenként több 
cm-es szabálytalan hólyagüregek falait borítják kéreg, apró fürtök vagy 
gömbök alakjában. A leggyakoribb a kaiéit: fehér romboéderek alakjában 
jelenik meg. A dolomit apró gömbök vagy nyeregszerü romboéderek 
alakjában található. A legfelső (348 m-es) bányaszint kifakult, részben 
mállásnak induló andezitjében gyakoriak az opálcsomók. A legutóbbi
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A tállyai kőbánya és a Kopaszhegy andezitjének fajsúly- és térfogatsúly

gyűjtésem anyagát Mauritz  B. vizsgálta és ezekben a hólyagüregekben 
szideritet talált sugaras-rostos szerkezetű gömbök alakjában, opálszerű 
kovagéllel átitatva. Az opálszerű kovagél önálló, apró-gömbös halmazok
ban, helyenként kékesszínű vékony bevonatok alakjában is megtalálható 
ezekben az üregekben is. A legérdekesebb a barit megjelenése ebben az 
andezitben. Kristályai 1 mm nagyságú, víztiszta táblácskák, melyeken 
csak kevés kristályforma jelenik meg.

Fizikai és kőzetmechanikai vizsgálatok. A Kopaszhegy andezitjén az 
1927—1955 évek alatt végzett fontosabb kőzetmechanikai vizsgálatok 
eredményeit rövid áttekintésben a következő összeállítások tartalmazzák.

A 4. sz. táblázat a fajsúly és ugyanazon kőzetmintákon végzett tér
fogatsúlymérések eredményeit adja.
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meghatározásai az Áll. Földtani Intézet laboratóriumában 1955-ben 4. tá b lá z a t

Az 5. sz. táblázat a kopaszhegyi andeziten végzett kőzetmechanikai 
vizsgálatok eredményeit közli.

Ennek az andezitnek a vízfelvételére vonatkozó vizsgálatok a követ
kező értékeket eredményezték:

I. vízfelvétel térfogat % -ban: 0,16 — 0,429 (3 mérés határértékei)

II. vízfelvétel súly % -ban: 0,16 — 1,95 (11 különböző mérés határértékei)

A STÜBEL-íéle vizsgálatokat 1955 nyarán válogatott, teljesen friss, 
üde és a különböző bányaüregekből származó, tehát kevert kőzetanyagon 
végezték összehasonlítás végett.
10 Földtani Intézet É vi Jelentése —  21
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A kopaszhegyi andezit

A MÁV budapesti Anyagvizsgáló Intézetében az MSZ 1991—51 elő
írása. szerint végzett STÜBEL-félc vizsgálatok az alábbi eredményeket 
adták:
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kőzetmeehanikai vizsgálatai 5 . táblázat

A Közlekedés- és Postaügyi Minisztérium Aszfalt- és Talajmechanikai 
Kutató Intézetében a tállyai kőbánya andezitanyagának a bitumenekkel 
szemben tanúsított viselkedését két ízben vizsgálták:

1. 1952-ben végzett meghatározás szerint a Riedel—WEBER-féle 
tapadásérték 3,7 (szódakoncentrációs fok) volt.

2. 1955-ben végzett meghatározás szerint 4,2 (szódakoncentrációs 
fok) volt e sorok írója által válogatott friss, üde kockakőforgács andezit
anyagán.

A tállyai andezitbánya. A tállyai Kopaszhegy andezitkúpjának 
Ny—ÉNy-i oldalait megnyitó kőbánya települését és bányaüregeit az
5. ábra érzékelteti. E kőbányát 1927-ben tárták fel, felszerelése két évig 
tarto tt, és működése 1929 július 1-én indult meg.

A termelés négy szinten folyik: 273, 285, 316 és 348 m-en. A zúzó- és 
osztályozó-berendezéseket a bánya területén 268 m magasságban telepí
tették. Majd 1953-ban a kőbánya kapacitását második zúzómüvei és máso
ló* —21
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dik drótkötélpályával bővítették. 2 km hosszú kötélpályán szállítják a 
bányából a kőanyagot a rakodókra, puffertárolókba, melyeket a tállyai 
MÁV állomásról kiágazó, 1 km hosszú, rendes nyomtávú iparvasút vég
pontjában helyeztek el. Ez a kőbányaüzem terméskő, zúzottkő és kockakő 
előállítására rendezkedett be. Napi termelését 250 vagonra akarják 
fokozni, így ma már az északkeleti országrész legnagyobb kőbányaüzeme.

I. Tábla — Planche I. — Таблица I.

1. A tállyai kőbánya alsó, 285 m-es szintjének andezitje. (Jól kristályosodott alap
anyag, a kopaszhegyi andezit általános szöveti kifejlődése.) — Andésite de Vhorizon 
infériem  de 285 m de la carriére de Tállya. (Páte bien cristallisée, texture generate 
de Vandésite du Kopaszhegy.) — Андезит нижнего, 285 м-ового горизонта карьера с. 
Талля. (Хорошо кристаллизированная основная масса, общее структурное развитие 
андезита горы Копас.)

2. A ,,M elegoldal” alsó andezitrétegének mikroszkópos képe. (Üvegben és mag- 
netitben  dúsabb andezit.) — Image microscopique de Vandésite inférieure du 
, ,Melegoldal” . (Andésite riche en vérré et magnétite.) — Микроскопическое изобра
жение нижнего андезитового слоя „Мегелолдал” . (Андезит, богатый стеклом и 
магнетитом.)

3. A Kopaszhegy csúcsának andezitje (jól kristályosodott alapanyaggal). — Andésite 
de la cime du Kopaszhegy (a páte bien cristallisée). — Андезит вершины горы 
Копас (с хорошо кристаллизированной основной массой).

4. Palo ta  241 m-es csúcsának andezitje. — Andésite de la cime de 241 m du M ont 
Palota. — Андезит 241 м-ового пика горы Палота.
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L’ANDÉSITE PYROXÉNIQUE DU MONT KOPASZ DE
TÁLLYA

Par L. J ugovics

Dans la partié occidentale de la Montagne de Tokaj, le mont Kopasz 
est un volcan andésitique, haut de 419 m, qui s’éléve prés du village de 
Tállya. (Test un cone andésitique s’élévant en dome du niveau de 160 á 
170 m du tu t rhyolitique.

Les parties inférieures, en pente douce, du mont Kopasz consistent en 
tut rhyolitique qui est en mérne temps le soubassement des volcans andési- 
tiques voisins. Ce tu t rhyolitique se présente en faciés bien variés, sa com
position est indiquée dans le tableau No 1.

Cette andésite est une röche gris íoncé, passant an bleu, columnaire, 
compacte, á grains fins. Dans sa páte homogéne on trouve peu de feldspath 
et hypersthéne. La pate consiste en plagioclase, hypersthéne, augite ä 
diopside, magnétite, vérré et calcite. Les phénocristaux consistent en 
plagioclase, hypersthéne, trés peu d’olivine. On a fait quatre analyses des 
divers horizons de la cime, les résultats des analyses de mérne que les 
valeurs de N ig g l i sont insérés dans les tableaux 2. et 3.

Lés résultats des examens physiques et mécaniques de l’andésite 
du mont Kopasz, surtout de celle de la carriére, sont á voir aux 
tableaux Nos 4 et 5.

Planehe XII. Carte géologique de la carriére d’andésite de Tállya 
et ses environs. — Par L. J u g o v ic s .

L é g e n d e :  1 . andésite columnaire (type dom inant), 2. andésite lamellaire, 3. 
andésite columnaire, 4. rhyolite, 5, agglomérat andésitique, 6‘. tu f rhyolitique, 
7. tu f mélangé, 8. tu f andésitique, 9. limon, 10 .  carriéres, 11 .  direction de coupe.

ПИРОКСЕН АНДЕЗИТ ГОРЫ КОПАС В РАЙОНЕ С. ТАЛЛЬЯ
ЛАЙОШ ЮГОВИЧ

Гора Копас, располагающаяся на западной стороне Токайских гор, 
в районе с. Таллья, представляет собой андезитовый вулкан высотой 
в 419 м. Гора Копас является андезитовым конусом, выступающим купо
лообразно из местности риолитовых туфов, располагающихся на высоте 
160—170 м.

Отлогая нижняя часть горы Копас построена риолитовым туфом, 
образующим основание не только этого андезитового конуса, но и всех 
андезитовых конусов данного района. Этот риолитовый туф является 
породой весьма разнообразного развития, о составе которой данные ука
заны в таблице Ш 1.

Андезит является синевато-темносерой, плотной, мелкозернистой 
породой столбчатого развития. В ее однородной основной массе ветре-
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чается небольшое количество прослоек полевых шпатов и гиперстена. 
Структура андезита является гипокристаллически порфировидной, гиало- 
пилитовой. Основная масса породы слагается плагиоклазом, гиперстеном, 
диопсидовым авгитом, магнетитом, стеклом и кальцитом. Прослойки 
образуются плагиоклазом, гиперстеном, авгитом и изредка оливином. 
Из разных горизонтов вершины были исполнены четыре анализа, при
веденные, вместе с величинами по Ниггли, в таблицах № 2 и 3.

Результаты физических и механических исследований, проведенных 
на андезите горы Копас и главным образом на андезите карьера, указаны 
в таблицах № 4. и 5.

Приложение № XII. Геологическая карта андезитового карьера с. Таллья 
и его окресности. — Составил Лайош Югович.
Легенда: 7. столбчатый андезит (преобладающий тип), 2. плиточный андезит, 3. столб
чатый андезит, 4. риолит, 5. обломки андезита, 6. риолитовый туф, 7. смешанные туфы,
8. андезитовый туф, 9. саман, 10. карьер, 11. направление разреза.





ÚJABB VULKANOLÓGIAI ÉS KŐZETTANI MEGFIGYELÉSEK 
A TÁTIKA-CSOPORT BAZALTHEGYEIN

( X I I I . ,  X I V .  sz. melléklettel) 
í r ta :  J ugovics L ajos

A következőkben azokat a földtani felvételeket, ill. ezek nyomán ké
szült kőzet-, ill. kőzetmechanikai vizsgálatok eredményeit kívánom össze
foglalni, amelyeket a Tátika-csoport bazalthegyein és azok kőzetanyagán az 
utolsó öt év alatt eszközöltek. Ezek a vizsgálatok tulajdonképpen kőbánya
kutatások, melyek abból a célból történtek, hogy a balatonparti „Bada
csonyi és Nemesgulácsi bazaltbányák” áttelepítéséhez megfelelő bazalt
területeket megtaláljuk.

Ezeknek az elhatározásoknak a nyomán indultak meg a kutatások a 
Sarvaly-, Szebike- és Prágahegyek bazaltterületein, ahol nemcsak újabb 
földtani felvételeket, hanem részletes kőzettani és kőzetmechanikai vizs
gálatokat is végeztek, amelyeknek eredményeit a következőkben fogla
lom össze.

A Sarvalyhegy bazaltgerince

Sarvalyhegy, a tátikái hasadékvulkán-vonulat ÉK-i vége, mely 1600m 
hosszú, átlag 300—425 m széles bazaltgerinc. Ennek É-i végét feltáró 
„Sümegi bazaltbánya” feltárásai és az újabban készült bányakutatások 
megnyugtató biztonsággal világítják meg e bazaltgerinc hasadékvulkán- 
jellegét.

A Sarvalyhegy általában 17°—197° irányú gerinc, amelyen végig- 
húzódó bazalttelér szerkezetére nézve megállapították, hogy csak az É-i 
végén — a sümegi kőbánya területén — egységes (egyszeri hasadékkitöl- 
tés), de a mai bányafaltól kb. 100 m távolságban kettéágazik, és a sarvalyi 
gerinc D-i nagyobb szakaszán már két, egymástól elkülönült, de közel pár
huzamos bazalttelér húzódik, tehát itt már két vulkáni hasadékon nyomult 
fel a bazaltláva.

Az egyik bazaltvonulat a gerinc nyugati peremén a Kemence-forrásig 
húzódik, és kiemelkedő párkányzatot alkot. E forrás fölött kb. 20 m-re 
összeszűkülő bazalttelérben (1. ábra) végződik a Sarvalyhegy, de DNy-ra 
elhajolva folytatódik a Prágahegy jóval hatalmasabb bazaltgerincében.
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A sarvalyi gerinc másik, K-i oldalán szintén párkányszerűen kiemel
kedő bazaltvonulat húzódik, de nem egyenes irányú, mert többszöri elhaj
lásokkal ju t el a 297,5 magassági pontig, mely a Sarvalyhegy DK-i végét

jelenti. A bazaltvonulat itt sem sza
kad meg, ez az ága is elvékonyodik, 
DNy-i irányban elhajolva áthúzódik, 
és a Prágahegy magasabb, szélesebb 
bazaltgerincében folytatódik.

A sarvalyi vulkáni gerincnek ezt 
a szerkezeti felépítését a X III. sz. 
melléklet és a 2. ábra tárja elénk.

A Tátika-csoport bazalthegyeinek 
felépítésében, a lávakitöréseket ille
tően határozott szakaszosság figyelhető 
meg, lefolyása alapján az itteni vulkáni 
működésben két nagy fejezet különít
hető el. Az első lávakitörések anyagá
ból az egész vulkáni csoportban szűr-

г. ábra. A Sarvalyhegy bazaltvonula
tán ak  D-i vége a Kemenceforrás fö
lö tt: a pannon homokrétegeken á t

törő bazalttelér
Fig. 1. Bout du S de la chaine ba- 
saltique du Sarvalyhegy, au-dessus 
de la source Kemence: fiion basal- 
tique pénétran t dans les couches de 

sable pannonién
Рас. 7. Южный конец базальтового 
массива горы Шарваль над источни
ком Кеменле: базальтовая жила,

masabb lávafolyásokkal indult meg. E két lávakitörési szakasz közé egy
két helyen kistömegű törmelékszórás kapcsolódik, melyből mennyiségileg 
jelentéktelen tufatömegek keletkeztek. A második kitörési szakaszban fel
színre került lávafolyások anyaga azután az egész Tátika-csoportban

2. ábra. J  elmagyarázat: 1. bazalt, 2. pannónai homok, 3 . lej tő törm elék 
Fig. 2. Lég ende: 1. basalte, 2. sable pannonién, 3. éboulis
Рас. 2. Легенда: 7. базальт, 2. панпонский песок, З.осыпь



155

megint egységesnek bizonyult, sőt megjelenésre is egyenletes külsejű, mert 
mindenütt szürke színű és állandóan pados-réteges elválású bazaltok 
keletkeztek.

A vulkáni működés mechanizmusa szempontjából megállapítható, 
hogy annak erőssége az első hasadékkitörés után csökkent, sőt a Sarvaly- 
hegy területén teljesen megszűnt, ellenben a Tátika—Farkas—Prágahegyek 
területén centrális kitörésbe ment át, és itt az egykori hasadék felett több 
kisebb kráter alakult ki (3. ábra).

A sarvalyr hasadékvulkán a kitörés alkalmával több kisebb-nagyobb 
homoklencsét emelt fel a fekü pannon rétegeiből. Egyeseket magába 
zárt, másokat a gerinc tetejére felemelt. Ezt a mélyből kiemelkedő nagyobb 
tömeget a kőbányászat kikerülte, és a bányaudvaron visszahagyta. A 4. 
ábra a már kitermelt bányaüregekben visszamaradt homoklencséket mutatja.

A Sarvalyhegy vulkáni gerincét felépítő bazalttípus az egész gerinc 
hosszában egynemű. Ennek a bazalttípusnak tanulmányozására egyrészt a 
sümegi bazaltbánya, másrészt a Sümeg—prágai bazaltbánya feltárásai 
nyújtanak igen jó megfigyelési lehetőségeket.

A sümegi bazaltbánya kőzetének vizsgálatával Mauritz B. is foglalko
zott (4), megfigyeléseihez a sarvalyi gerinc egyéb részeinek bazaltanyagán 
észlelt megfigyeléseimmel én is csatlakozom.

A sarvalyi gerinc bazaltja friss állapotban szürkésfekete színű kőzet, 
mely a levegőn megfeketedik. Tömött szövetében szabad szemmel semmi
féle ásványos elegyrész sem ismerhető fel.

A sarvalyhegyi bazalt legjellegzetesebb sajátsága az oszlopos elválás. 
A szabályos 4—5—6-szögletes oszlopok néha több méter hosszúságúak, 
átlag 10—40 cm átmérőjűek. Az eredeti szerkezet a mélyebb szinteken 
vízszintes, de a kévékbe csoportosult oszlopok helyenként csavart tömege
ket alkotnak. A fekü pannon homok határán 1—2 m távolságban a bazalt 
jól pados, sőt lemezes, színe rozsdabarnára változott, szövete likacsos lesz. 
A gerinc egyes részein, de különösen a sümegi kőbánya feltárásaiban, 
hólyagos-lávás szerkezetű bazaltfoltokat, sőt telérszerűen húzódó tömege
ket is találni.

A sarvalyhegyi bazalt vékonycsiszolatban, mikroszkóp alatt röviden 
a következőkben jellemezhető: szövete hipokristályosan porfiros; ásvá
nyos elegyrészei: olivin, földpát, augit, magnetit, ilmenit, ilmenitcsillám, 
apatit, phillipsit, analcim, kalcit és kőzetüveg. Beágyazások: főleg az 
olivin, de a nagyobb földpátprizmák is elérik a beágyazás nagyságrendjét, 
főleg a gerinc D-i részéről származó bazaltban.

Olivin idiomorf szemcsék Mauritz B. mérései szerint a 600—700 /i-nyi 
nagyságot is elérik. Ezeket helyenként az átjáró szerpentinszalagok apróbb 
kristályszemcsékre darabolják. Ikerösszenövés, zónás kifejlődés nem 
figyelhető meg. A friss olivin szemcséi víztiszták, színtelenek és záryánv- 
mentesek, bennük legfeljebb picotit szemecskéi jelennek meg.

A bazalt alapanyagát felépítő elegyrészek: augit, földpát, magnetit, 
ilmenit, ilmenitcsillám, apatit, zeolitok és üveg. Másodlagosak: kalcit, 
biotitíoszlányok, szerpentin és ércmikrolitok.
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о. ábra. A sümegi kőbánya bazaltjának szövete. 
II Nik. 35 x

A magnetitnek több
nyire négyzetes alakú 
kristályszemcséi elszórva, 
de nem ásványokhoz kap
csolódva, aránylag kis 
mennyiségben j elennek
meg.

Az apatit írnom fo
nál- és tűalakú kristályai, 
valamint az ilmenitcsil- 
lám léc-, lebenyszerű pik
kelyei a világosbarna 
üveganyagban találhatók. 
A zeolitok — a phillipsit 
és az analcim — a kristá
lyosodás végső állapotá
ban keletkeztek, de főleg 
azokban a fehér, halvá
nyan zöldesfehér gömböcs- 
bazalt tömegében elszórva, de helyenkéntkékben találhatók, amelyek e 

eléggé sűrűn csoportosulnak.
A sarvalyhegyi bazaltban a szerpentinesedés és zeolitképződés össze

függésben áll. Az olivint sűrűn járják át a szerpentinszalagok, teljesen 
friss olivin alig látható. A bazaltban foltokban kalcit is található. A sar- 
valyi bazaltvonulat D-i végén és a sümegprágai kőbánya bazaltjában már 
ritkán találni fehér gömböcskéket és zeolitfoltokat. Az olivin itt teljesen 
friss, szerpentinerezés azokban alig észlelhető.

A földpátok 200—300 /г-nyi nagyságúak, összetételük 60—74% An- 
tartalommal, labrador-bytownit összetételű plagioklászok. A prizmás, léc
alakú kristályok részben sajátalakúak, de a tetőzőlapok hiányoznak, ki-

szálasodtak. Különféle 
ikertörvények és öves 
szerkezet általános.

Augit az alapanyag 
fő ásványa, zömök, priz
mái 30—80 fi nagyságúak, 
és mindig csomókba tö
mörülve jelennek meg. 
Áteső fényben kávébarna 
színűek és tekintve, hogy 
ebben a bazaltban a kő
zetüveg is halvány barn a 
színű, az egész alapanyag 
egyöntetűen barna szín
nel áttetsző.
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A sümegi kőbánya, ill. sarvalyhegyi bazalt típusainak ásványos össze
tételéről és szöveti sajátságairól az 5. ábra ad felvilágosítást.

A sarvalyi bazaltvonulat kőzetéből két kőzetelemzésünk van, az egyik 
a sümegi kőbánya bazaltjából (1. t. I.), ez tehát a vonulat É-i végének 
kőzetanyagát képviseli. A másik elemzés a sarvalyi gerinc DNy-i végéről 
való (1. t. II.), tulajdonképpen már a sümegprágai bazaltbánya kőzet
anyagából.

A két elemzés, mint látható, nagy megegyezést árul el, és a kőzettani, 
mikroszkópi vizsgálatot mindenben alátámasztja. Ez a nagy ásványtani és 
kémiai megegyezés természetesen megerősíti az egységes vulkanológiai 
keletkezés feltevését is.

A kőzetelemzésből számított NiGGLi-értékek megegyezése is megerő
síti, alátámasztja e kőbányák bazaltjának megegyezését; mindkét bazalt
típus ugyanazon magmacsalád tartozéka.

1. táblázat
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A Sarualy és Prágahegy bazalttípusainak N ig g l i értékei

A Sarvalyhegy bazalttípusán végzett fizikai és kőzetmeehanikai
vizsgálatok

A sümegi bazaltbánya a Dunántúl legrégibb gépesített kőbányája, 
amelyet 1897—98-ban nyitottak, így már 58 éve termelő üzem; kőanyagán 
többször végeztek kőzetmechanikai vizsgálatokat. A régi vizsgálati bizo
nyítványokból, sajnos, csak keveset sikerült megszerezni, tehát az aláb
biakban közölt összeállítás eléggé hiányos. Üjabb, hasonló vizsgálatok is 
készültek nemcsak a sümegi bazaltbánya, hanem az egész sarvalyi gerinc 
különböző pontjain begyűjtött kőzetmintákon, tehát a sarvalyi gerinc 
bazalttípusának minőségéről és felhasználhatóságáról az alábbi meg
bízható adatok közölhetők:

A sarvalyi bazalt szövete igen finom szemcséjű, tömött és kemény 
kőzet, de üvegtartalmánál fogva rideg, így nem hasad, tehát kockafara
gásra nem alkalmas, csak zúzottkőnek és terméskőnek használható.

A sümegi kőbánya bazaltanyagán



A Sarvalyhegy, ill. a sümegi bazaltbánya anyagán végzett nagyszámú 
mérések eredménye a következő:

fa jsúly  2,856 (8 kőzetm intán végzett mérések középértéke, ha tá ré rték : 
2 ,78-2 ,910)

térfogatsúly 2,848 (8 kőzetm intán végzett mérések középértéke, határérték : 
2 ,8 4 -2 ,8 7 )

vízfelvétel 0,54 súly %
0,61 súly % (3 kőzetm inta vizsgálata, határérték : 0,36 — 0,87)

A sümegi bazaltbánya kőzetanyagán végzett nyomószilárdsági vizsgá
latok eredményeit időrendben a 2. táblázat tartalmazza. Ugyancsak itt 
közlöm azokat a STÜBEL-íéle vizsgálatokat, amelyeket a MÁV Anyag- 
vizsgáló Intézet laboratóriumában végeztek.

A  s ü m e g i  k ő b á n y a  b a z a l t já n a k  STÜBEL-/e7e v izsgá la ti  e re d m é n y e i  * 2

Az újabb útépítési gyakorlatnak megfelelően, a bazaltoknak a bitu
menekkel szemben tanúsított tapadási viszonyait is vizsgálat alá veszik. 
A sümegi bazalt tapadási értéke a R iedel—WEBER-féle módszerrel 
mérve 4,87.

2. táblázat
végzott nv omöszilárdság-vizsgálat ok

11 Földtani Intézet É vi Jelentése —  12
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Tekintve, hogy a bazaltok tapadási értéke a különböző bitumenekkel 
szemben is változik, a következő összeállítás néhány hazai bazalt vonat
kozó értékeit közli:

A Sarvalyhegy felszínén észlelhető bazaltterület kiterjedése 
258,370 m2.

A Prágahegy vulkáni gerince

A Prágahegy bazaltgerince a Kemence-forrástól kezdődően DNy-i 
irányú, és 1700 m hosszúságban követhető. Ennek a csipkézett gerincű ba
zaltvonulatnak a szélessége 200—400 m közötti, míg felszíne átlag 
280—354 m között ingadozik.

A Prágahegy bazaltvonulatát a Sarvalyhegy bazaltgerincével 20 m 
széles bazalttelér köti össze, amelyet a Kemenceforrás felett az ún. „vas
kapui úton” megbontott hegyoldalban tártak fel (1. ábra).

A Prágahegy felépítését a 6. ábra érzékelteti. Ezek szerint annak 
alsó, lankásabb részét pannon kori homok—agyagrétegek építik fel, míg 
a felső meredek oldalú rész vulkáni eredetű. A gerinc felszínén a bazalt
vonulat csúcsai az átlagos 280 m magasságtól 340—354 m-ig emelkednek. 
A gerinc főtömegét fekete színű, oszlopos elválású bazalt építi fel, de a

6. ábra. Jelmagyarázat: 1. oszlopos bazalt, 2. pados-réteges bazalt, 3. pannónia
képződmény, 4. bazaltom lás

Fig . 6. Légende: 1. basa lte columnaire, 2. basa lte stratifié a bancs, 3. formation 
pannoniennes, 4. éboulis basaltique

Puc. 6. Легенда: 1. столбчатый базальт, 2. толстонапластованный слоистый базальт^
3. паннонские образования, 4 . обломки базальта



gerinc tetején kiemelkedő kisebb csúcsok már határozottan pados és sötét
szürke színű bazaltból állnak. Megállapítható azonban, hogy a kétféle ba
zalttípus között az oszloposságon és padosságon kívül alig észlelhető 
különbség. A vulkáni gerinc felépítésében a két kitörési szakasz megálla
pítását csak a kőzetek mikroszkópi képe, szövetének kialakulása indo
kolja (I. tábla 1., 2. ábra). A kétféle bazalttípus kialakulását, ill. a ki
törési viszonyok lefolyását a következőkben jellemezhetjük.

A Prágahegy vulkáni gerince annak a nagy hasadékvulkánnak egyik 
része, mely 5,5 km hosszúságban a Tátika—Sarvaly vonulatot kialakította. 
A Tátikától a Sarvalyig kialakult tektonikai hasadékon hatalmas láva
feltörések anyagából az egész hasadék mentén egynemű szürkésfekete, 
oszlopos elválású bazalt merevedett meg. A Prágahegy szakaszán a 
hasadékfeltörés után a vulkáni működésben szünet állott be. Az újból 
meginduló vulkanizmusban bizonyos fokú visszafejlődés következett, mert 
e nagy hasadék mentén ezekután csak kisebb központi feltörések indultak 
el. Ezek a különálló feltörések hozták létre a Prágahegy gerincén azokat a 
kicsiny bazaltcsúcsokat, amelyeknek kőzete sötétszürke pados bazalt. 
A földtani térkép e kétféle bazalttípus tömegviszonyait is elénk tárja 
(X III. melléklet).

A Prágahegy vulkáni gerincén 1950 tavaszáig semmiféle kőbánya
feltárás nem volt; ekkor kezdték a vonulat É-i végén a Kemence-forrás 
feletti sümegprágai bazaltbánya feltárását. Ez a kőbánya 245 m magasság
ban bontotta meg a Prágahegy bazaltgerincét. Megfigyelhető, hogy a 
bányaüreg jobb oldalán a homokfal egy részét a pannon, többnyire laza 
homokkővé préselt rétegei foglalják el. A bazalt ebben a bányafeltárásban 
csak helyenként oszlopos elválású, mert az üledékes képződmények 
határán vastagon padossá válik.

Kőzettani viszonyok

A Prágahegy vulkáni gerincét felépítő bazalttípusok kőzettanilag a 
következőkben jellemezhetők:

a) A Prágahegy alsó, főtömegét adó fekete, oszlopos bazaltot legjobban 
a sümegprágai kőbánya feltárásaiban tanulmányozhatjuk. Szürkésfekete 
színű, de a levegőn megfeketedő, igen tömött szövetű kőzet ez, amelynek 
egynemű anyagában szabad szemmel semmiféle elegyrész nem ismerhető 
fel; kézi nagyítóval is csak 1—2 mm átmérőjű olivinszemcsék és néhány 
földpátléc figyelhető meg. Ez a bazalttípus nemcsak a kőbányában, 
hanem az egész Prága-gerincben egyenletes kifejlődésű. A gerinc minden 
részén jól kialakult oszlopos elválás a fekü homokrétegek határán pados, 
réteges lesz.

E bazalt szövéte hipokristályosan porfíros. Beágyazások: az olivin és 
földpát kb. egyenlő arányban. Az alapanyag barna színű tömegéből csak 
színtelen, áttetsző, esetleg átlátszó beágyazások emelkednek ki. A barna 
alapanyag mikrolitok, ásványfoszlányok és fonalak sokaságától zavaros. 
11* — 10
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Ebben a meghatározható ásványos elegyrészek a következőkben jellemez
hetők.

Plagioklász-lécek és fonalak aránylag ritkák. Az ilmenit tű i csoportok
ban, sorokban, fenyőfaszerű rendekben találhatók. A barnán áttetsző 
ilmenit-csillám fonál alakú, páfrányszerű lemezekben vagy tetőcserépszerű 
elrendeződésben jelenik meg. Apatit-tűk gyakran sorokban rendeződnek. 
Apró, színtelen átlátszó foltocskákban húzódik meg a zeolit, kis kettős
törésű, oszlopos kifejlődésű a phillipsit. A bazaltos augit az alapanyag leg
fontosabb ásványa. Egyenletes tömzsi oszlopai mindig csoportokba tömö
rülnek. Zárványként apró xenomorf magnetit-szemcsék ülnek bennük, 
míg a kristályok szélein, az üveg-alapanyag határán, ilmenit-tűk helyez
kednek el. A magnetit nagyobb, oktaéderes szemcséi vagy kristályvázai 
elszórtan, tehát ásványhoz nem kötötten találhatók meg a bazaltban.

Beágyazások: az olivin többnyire idiomorf szemcséin az (100/010) 
(110) (101) alapformák gyakoriak. Áteső fényben színtelenek és zárvány- 
mentesek. Optikailag nagy tengelyszög jellemzi: 2V — 90° körül. A 
nagyobb olivinkristályokon kezdődő szerpentinesedés figyelhető meg.

A plagioklász kifejlődése kétféle. Nagyobb, már beágyazás-nagyságú 
oszlopos vagy léc alakú kristályok és az alapanyag rövid tű  vagy léc 
alakú kristályai. A nagy íöldpátkristályok sűrű ikerlemezesek. A terminális 
lapok nem fejlődtek ki, az oszlopok végeiken kiszálasodtak.

A prágahegyi bazalt apró üregeiben Mauritz B. phillipsitet, analcimet 
és a nátrolit rostos pamacsait találta.

b) A Prágahegy felső, sötétszürke pados-lemezes bazaltja. A Prága- 
gerinc tetején megjelenő pados-lemezes elválású sötétszürke bazalt a 
levegőn sötétedik. Szövete durvább, nagyobb szemcséjű, mint az alsó 
oszlopos bazalté.

Ebben a bazaltban szabad szemmel vagy kézi nagyítóval 2—3 mm 
átmérőjű barnászöld olivin-szemcsék, sőt íöldpát-lécek, esetleg néhány 
augit-szemecske is felismerhető.

Vékonycsiszolatban, mikroszkóppal vizsgálva ez a bazalt hipokristá- 
lyos porííros szövetű.

Ä bazalt ásványos elegyrészei: olivin, augit. földpát, magnetit, 
ilmenit, ilmenitcsillám, apatit, analcim és üveg, másodlagosan szerpentin 
és kalcit. Beágyazások: az olivin idiomorf kristályain a szokott alap
formák felismerhetők. Áteső fényben a színtelen kristályok zárvány- 
mentesek. Az olivin nagyobb kristályai a kezdődő szerpentinesedés nyomán 
a szerpentin-befűződések által apróbb szemcsékre darabolódnak.

A bazaltos augit oszlopos kristályain a (100) (010) és (110) formák fel
ismerhetők, de a terminális lapok hiányoznak. Az augit apró és egyenletes 
kristályai csoportokban jelennek meg az alapanyag fő elegyrészeként.

A plagioklász mennyisége kisebb, mint az alsó, oszlopos bazaltban. 
Csak az alapanyagban jelenik meg, ahol vékony lécek, fonalak alakjában 
található; a végei kiszálasodtak. An-tartalma 60—75%.

A magnetit apró négyzetalakú vagy xenomorf szemcséi sűrűn elhintve 
jelennek meg.
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Az alapanyag színtelen foltjaiban földpát, apatit, analcim jelenik 
meg, közöttük kevés üveg húzódik. I t t  találhatók a barnán áttetsző 
ilmenitcsillám-lemezek, -fonalak, amelyek széleiken gyakran opak ilme- 
nitbe mennek át (I. tábla 1. ábra).

A Prágahegy bazalttípusaiból két elemzés készült a Földtani Intézet 
vegyi laboratóriumában. Az alsó oszlopos bazaltot a sümegprágai kőbánya 
bazaltja képviseli, a másik elemzés a 354 m-es főcsúcs pados bazalt
jából való. Ezen elemzésekből számított NiGGLi-értékeket az 1. sz. 
táblázat tartalmazza.

Mindkét bazalt üvegtartalmánál fogva rideg kőzet, nem hasad, így 
kockakő-faragásra nem használható, ellenben nagy keménysége, tömött 
szövete miatt elsőrendű zúzottkő és terméskőanyag.

A Földtani Intézet vegyi laboratóriumában 1955-ben végzett íajsúly- 
és térfogatsúlymérések a prágahegyi bazalttípusokra vonatkozólag a 
következő értékeket szolgáltatták:

A sümegprágai kőbánya bazaltjának vízfelvétele: 0,17 súlyszázalék 
(Műszaki Egyetem Ásvány-Földtani tanszékének laboratóriuma).

A  sü m e g p r á g a i k ő b á n y a  b a z a ltjá n  a MÁV A n y a g v iz sg á ló  L a b o r a tó r iu 
m á b a n  1 9 5 4 — 5 5 -b en  v é g z e t t  STÜBEL-féle v iz s g á la t  e r e d m é n y e :  jó sá g i  
é r té k sz á m  7 7 — 100, v íz fe lv é te l  0 ,7 2  sú ly sz á z a lé k .

A sümegprágai kőbánya bazaltjának bitumen-tapadása a Közlekedés- 
és Postaügyi Minisztérium Útügyi osztályának aszfalt-laboratóriumában 
végzett vizsgálatai szerint a következő:

a. Tapadás az MSZ 19 958 szerint 50%-os. A vizsgálatokhoz használt nagy
lengyel! h ig íto tt bitum en viszkozitása 10 mm 30 C'-on 23 mp.

b. Tapadás a D IN  1995 — 34 U. 37 pont előírása ( R i e d e l - W e b e r  módszer) 
szerint: 6 (nagylengyeli 40 G° lágyuláspontú bitum en).

Szebike vulkáni takarója
Ennek a 2 ,2 8  millió m2 kiterjedésű vulkáni takarónak felszínét 

1,8 millió m2 kiterjedésben egységes, összefüggő bazaltréteg borítja 
(XIV. melléklet). Ez a takaró főleg szürke, pados-réteges bazaltból áll, 
amelynek felszínén a fekete oszlopos elválású bazalt csak kisebb csúcsok 
és gerincek alakjában jelenik meg. Az utóbbi években a szebikei bazalt
takarónak főleg a K-i és DK-i oldalán, tehát azokon a részeken végeztek 
kutatást, melyek a tapolca—sümegi vasútvonalhoz legközelebb esnek.
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A bazaltot borító humusz- és homoktakarót 120 kéziíúrással harántolták, 
majd 21 kutatóaknát is mélyítettek. A bazalttakaró vastagságának 
megállapítása végett 11 mélyfúrást létesítettek, összesen 163,5 fm mély
ségben.

Ezek a mesterséges feltárások a szebikei bazalttakaró szerkezetére 
a következő újabb eredményeket adták. A bazalttakaró felett található 
humusz-, homok- és löszréteg vastagsága átlag 1,70—5,40 m között 
ingadozik. A bazaltréteg vastagsága a 
fúrólyukakban 6,70—16,50 m között 
változott. Minden fúrólyukban a pan
non feküréteget 1,5 m-en harántolták.
Az átfúrt bazaltréteg mindenütt teljes 
egészében tömött szövetű ép kőzet
anyag volt. A Szebike bazalttakarója 
minden esetre az első bazaltterület, me
lyet kőbányanyitás céljából ilyen rész
letességgel, mélyfúrásokkal megkutat
tak.

A szebikei bazalttakaró felépítését 
a 7. ábra érzékelteti, és településére nézve 
a 8. ábra ad felvilágosítást.

A szebikei vulkáni takaró feltárásá
ból megállapítható, hogy mindkét ba
zalttípus — természetesen külön-külön 
— mind színre, szövetre és ásványos 
összetételre, mind külsőre az egész ta 
karón vízszintes és függőleges irányban 
egyenletes kifejlődést!, és mindenütt ép, 
friss és tömött szövetű. Helyenként 
mind a fekete, oszlopos, mind a szürke, 
pados bazaltban apró, átlag 1—2 mm 
átmérőjű fehér, néha zöldesfehér göm- 
böcskék jelennek meg sűrűn és rend- 
szertelenül. Ezeket zeolitok, szerpentin 
és kalcit tölti ki.

A szebikei vulkáni takaró felső szür
kés színű réteges-pados bazaltja jól hasad, tehát faragásra, kockakő
előállításra alkalmas. Szebike DK-i csücskén a XXII. sz. próbafeltárás
ból meg is indult a kockakőtermelés, azonban az eredetileg jól hasadó 
kőanyag hasadása hirtelen megromlott, és nagyon kis százalékra esett 
vissza. A hasíthatóság csökkenésének okát az apró zeolit-gömböcskék 
megjelenésével magyarázom, ezek sűrűsödése csökkenti a bazalt hasadó
képességét.

8. ábra. A szebikei takaró  szürke, 
pados bazaltja. H  =  pannóniai fekü- 

homok
Fig. 8. Basalte gris, a bancs de la 
coulée de Szebike. H  =  sable pan

nonién du m ur
Рас. 8, Серый толстонаслоенный ба
зальт покрова горы Себике. #  =  пан- 

нонский подошвенный песок
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Kőzettani viszonyok

A szebikei vulkáni takaró bazalttípusainak kőzettani sajátságait 
röviden a következőkben jellemezhetem.

Fekete, oszlopos bazalt. Az első kitörésből keletkezett bazalttípus 
szürkésfekete, a levegőn nem változó, színtartó kőzet. Szövete igen finom
szemcsés, tömött, amelyben szabad szemmel semmiféle elegyrész sem 
ismerhető fel. Ez a bazalt állandóan oszlopos elválású, melynek 4—5—6- 
szögű oszlopai átlag 10—30 cm átmérőjüek. A fehér zeolitgömböcskék 
helyenként ebben a bazalttípusban is megjelennek.

A mikroszkópi vizsgálat szerint: szövete hipokristályos, porfíros. 
E bazalttípus ásványos elegyrészei: olivin, plagioklász, augit, magnetit, 
ilmenit, ilmenitcsillám, apatit, zeolit, kevés üveg.

Igen érdekes e bazalt szövetének alakulása, mert a három főelegyrész: 
olivin, íöldpát és augit kristályai igen változatos nagyságúak. Mindhárom
nak vannak olyan nagy kristályszemcséi, amelyek már a beágyazások 
nagyságméreteit is elérik, de ugyanakkor apró szemcséik az alapanyag 
felépítésében tömegesen vesznek részt (I. tábla 3. ábra).

A bazalt alapanyagát főtömegében augit építi fel. Ennek apró, 
zömök oszlopos kristályai csomókba tömörülnek. Az alapanyag felépítésé
ben még kevés olivinszemecske, plagioklászléc is résztvesz. Közöttük 
kevés üveg húzódik meg, mely ha zárványmentes, majdnem színtelen, 
halványbarna árnyalatú. A kőzetüvegben sok a tű alakú apatit és barnán 
áttetsző lemez vagy fonál alakú ilmenitcsillám; így többnyire zavaros és 
barnán áttetsző. E bazalt alapanyagának kevés, zárványmentes, színtelen 
foltját phillipsit tölti ki.

Igen érdekes a magnetit szerepe ebben a bazaltban, az apróbb szem
csék az augitkristályokban zárványként húzódnak meg, míg a nagyobb 
xenomorf, vázszerű szemcsék már valóságos beágyazásként, elszórva 
jelennek meg.

Beágyazások: az olivin nagy, különálló kristályai idiomorfok, rajtuk 
az (100) (010) (110) és (101) alapformák gyakran felismerhetők. A szemek 
zárványmentesek, legfeljebb apró picotitszemcsék ülnek bennük.

A plagioklász nagyobb oszlopok és lécek alakjában jelenik meg a 
beágyazások között. A lécek oldaléléi többnyire elmosódottak, a szomszé
dos ásványszemek mintegy beléjük nőttek. A plagioklászok összetétele 
labrador—bytownit, ikerlemezesek és öves szerkezetűek. Bennük zárvány
ként csak apatitoszlopok találhatók. Az augit nagyobb kristályai már 
beágyazások közé számíthatók.

Szürke, pados bazalt. A második kitörési szakasz lávafolyásaiból 
megmerevedett szürke, pados bazalt nagyobb gyakorlati jelentőségű, 
mert jól hasadó, így kockakő-faragásra is alkalmas. A bazalt szürke 
(kékesszürke árnyalatú), és a levegőn nem változik. Kokkolitos vagy 
napszúrásos bomlást nem árul el.
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A szebikei szürke, pados bazalt mikroszkópos vizsgálatának ered
ményeit röviden a következőkben jellemezhetjük: szövete holokristályosan 
porfíros; elegyrészei: olivin, augit, plagioklász, magnetit, ilmenit, ilmenit- 
csillám, apatit és zeolit. Beágyazás: egyedül az olivin. Nagyobb oszlopos 
kristályain az alapformák jól felismerhetők. Áteső fényben színtelenek és 
zárványmentesek, de a takaró némely részén az olivineken meginduló 
szerpentinesedés figyelhető meg, melynek nyomán a repedésekben vagy 
hasadási irányokban kialakult szerpentin-csíkok feldarabolják a nagyobb 
kristályt. Az alapanyagban található apró olivinszemcsék eredete erre 
vezethető vissza. Az olivin ilyen szerpentínesedésével kapcsolatban 
figyelhető meg a fehér és zeolittal kitöltött gömböcskék gyakoribb meg
jelenése.

A bazalt alapanyagának elegyrészei: augit, plagioklász, magnetit, 
ilmenitcsillám, ilmenit, apatit és zeolit.

A bazaltos augit az alapanyag fő elegyrésze, ahol apró, tömzsi oszlo
pokban és csoportosan jelenik meg.

A plagioklászok hosszú prizmái és lécei végeiken kiszálasodtak. 
Csak apatitzárványok találhatók bennük elvétve. Albit és karlsbadi 
törvény szerinti ikrek gyakoriak. Labrador—bytownit összetételűek.

A magnetit apró xenomorf szemcsékben, ritkábban oktaéderekben 
jelenik meg, főleg mint az augitok zárványa. Néha nagyobb, oktaéderes 
kristályszemcséi már a beágyazás nagyságát is elérik.

Az alapanyag színtelen foltjaiban a földpátokon kívül az apatit, 
ilmenitcsillám, ilmenit és zeolitok helyezkednek el.

Az ilmenit pálcika-, fonálszerű alakzatokban, gyakran páfrányszerű 
tömegekben jelenik meg.

Az ilmenitcsillám barnán áttetsző, hatszöges vagy csipkés lemezek
ben található, a széleken gyakran ilmenitbe mennek át.

A fonál-, pálca alakú apatitszemek vagy hatszöges bázismetszetek 
a színtelen alapanyagfoltok jellegzetes gyakori ásványai.

A zeolitok a többi elegyrészek közötti teret töltik ki, főtömegük: 
phillipsit, ritkábban analcim.

A szebikei vulkáni takaró fekete, oszlopos és szürke, pados bazalt- 
típusainak ásványos összetételéről, ill. szöveti sajátságairól és különböző
ségéről az I. tábla 3., 4. ábra ad felvilágosítást.

A szebikei vulkáni takaró bazalttípusaiból négy elemzés készült a 
Földtani Intézet vegyi laboratóriumában. Az elemzéshez a kőzetmintákat 
a nagykiterjedésű takarónak mind a keleti, mind a nyugati oldaláról és 
egy-egy fekete, oszlopos, ill. pados szürke bazalttípusból választottam ki. 
Az elemzéseket és NiGGLi-értékeit a 3. táblázat tartalmazza.

Az elemzésekből látható, hogy a fekete bazaltok főleg nagyobb 
kovasavtartalomban különböznek a szürke bazaltoktól, de egymás között e 
típusok nagyban egyeznek.
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3. táblázat
Szebike vulkáni takarójának bazalttípusai

A szebikei vulkáni takaró kétféle bazalttípusának gyakorlatilag 
fontos sajátsága, ill. a rajtuk végzett kevés fizikai és kőzetmechanikai 
vizsgálat eredménye a következő:
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(A Földtani Intézet kémiai laboratórium ában ugyanazon kőzetm intákon párhuza
mosan végzett faj súly- és térfogatsúly-m eghatározások.)

A szebikei bazalttípusoknak a bitumenekkel szemben tanúsított 
viselkedését a Közlekedés- és Postaügyi Minisztérium Útügyi Kutató 
Intézetében vizsgálták, és a következő értékeket kapták:

a. Tapadás az MSZ 19 958 szerint: szebikei szürke bazalt 75% ; szebikei fekete 
bazalt 50% ; (nagylengyeli h ig íto tt bitum en viszkozitása 10 mm 30 C°-on 23 mp).

b. Tapadás a D IN  1995 — 34 U. 37. pont előírása (R ie d e l -W e b e r  módszer) 
szerint: szebikei szürke bazalt 7% ; szebikei fekete bazalt 8% ; (nagylengyeli 40 Ck 
lágyuláspontú bitumen).
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I. T áb la  —  P la n c h e  I. Т абл и ц а  I.

A Prágahegy vulkáni gerincének bazalttípusai. — Types basaltiques de 
la crete volcaniqae du Prágahegy. — Типы базальтов вулканического 
хребта горы Прага.

1. Prágahegy 354 -0- réteges bazaltja  (elemzett bazalt). — Basalte stratifé de 354 
-0- du Prágahegy (basalte analysé). — Слоистый базальт горы Прага 354 -0- 
(проанализированный базальт).

2. Prágahegy szürkésfekete oszlopos bazaltja  (a sümegprágai bazaltbánya elem
zett kőzete). — Basalte columnaire noir grisátre du Prágahegy (roche analysée 
de la carriere de basalte de Sümeg —Prága) . — Сероваточерный столбчатый базальт 
горы Прага (проанализированная порода базальтового карьера Шюмег-Прага,

A szebikei takaró elemzett bazalttípusainak szövete. — Texture des 
types basaltiques analyses de la coulee de Szebike. — Структура проана
лизированных базальтовых типов покрова горы Себике.

3. Fekete oszlopos bazalt а IV. sz. próbafejtőbői. — Basalte columnaire noir de 
la carriere de recherche № IV . — Черный столбчатый базальт из опытного 
карьера № IV.

4. Szürke réteges bazalt а 22. sz. próbafejtőbői. — Basalte stratifié gris de la carriere 
de recherche № 22. — Черный слоистый базальт из опытного карьера № 22.
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Foto: Pellérdyné



NOUVELLES OBSERVATIONS VOLCANOLOGIQUES ET 
PÉTROGRAPHIQUES AUX MONTS BASALTIQUES DU

GROUPE TÁTIKA
P ar L. J ugovics

LA CRETE BASALTIQUE DU MONT SARVALY

Le bout du NE de la chaine basaltique longue de 5,5 km des monts 
Tátika—Prága—Sarvaly est une crete basaltique longue de 1600 m, large 
de 300 á 426 m dönt la structure et le caractére de volcan de fissure ress or
ient bien par les ouvertures de la ,,Carriére de Sümeg’ ’ située au bout du 
N de celle-lá. Cette chaine basaltique n’est homogene que jusqu’á la paroi 
actuelle de la carriere, ä quelque 100 m de celle-ci eile bifurque et ensuite 
deux filons basaltiques, presque paralleles courent vers le S, jusqu’á la 
source Kemence qui indique la limité de la crete. La chaine basaltique du 
Sarvaly qui représente la premiere phase de l’éruption du groupe Tátika, 
consiste entiérement en basalte noir, columnaire.

La röche du mont Sarvaly c’est le basalte noir, trés compact, colum
naire. Sous le microscope, sa texture est porphyrique, hypocristalline. Ses 
constituans sont: olivine, plagioclase, augite, magnétite, ilménite, mica a 
ilménite, apatite, phillipsite, analcite, calcite et vérré. Parmi ceux-lá, 
l ’olivine et le plagioclase forment des phénocristaux. Voici les constituants 
secondaires: calcite, lambeaux de biotite, serpentine, microlites. On a fait 
une analyse de basalte de ehacun des bouts septentrional et méridional de 
la crete du mont Sarvaly, les résultats de ces analyses, ensemble avec les 
valeurs de Niggli sont insérés dans le tableau № 1.

Les résultats des nombreux analyses physiques et mécaniques du type 
basaltique du mont Sarvaly, á savoir poids spécifique, densité gravimétri- 
que, hygroscopicité, valeurs de Stübel, résistance á la compression, cohésion 
d’asphalte, sont á voir dans le tableau No 2 et á la page 160—161. du texte 
hongrois.

LA CRETE VOLCANIQUE DU MONT PRÁGA

La crtte basaltique du mont Prága, prolongement de la crete du Sar
valy, changeant de direction á partir de la source Kemence, s’allonge vers 
le SW, en 1700 m de longueur et 200 á 400 m de largeur.

La masse principale de la chaine volcanique du mont Prága consiste 
en basalte noir, columnaire, c’est-a-dire eile s’est consolidée de la coulée de 
la premiére phase d’éruption. Cependant les cimes supérieures, petites de 
la crete de 280 ä 354 m consistent en basalte gris foncé, ä bancs, représen- 
tan t les produits des éruptions centrales de la deuxiéme phase.

La masse inférieure, principale du mont Prága est formée par le 
basalte noir, trés compact, columnaire. D ’aprés l’examen microscopique 
c’est une roche á texture porphyrique, hypocristalline. Voici ses consti
tuants : olivine, plagioclase, augite basaltique, magnétite, ilménite, mica a
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согласно микроскопическому изучению является гипокристаллически 
порфировидной.

Составными частями базальта являются оливин, плагиоклаз, базаль
товый авгит, магнетит, ильменит, ильменитовая слюда, апатит, вулкани
ческое стекло и филлипсит. Прослойки: оливин и плагиоклаз.

Составные части толстослоистого темносерого базальта верхних 
пиков походят на составные части нижнего базальта, но сформирование 
структуры и кристаллизация составных частей уже является иным. В этом 
базальте главнейшим минералом основной массы является плагиоклаз, 
в виле бесцветных пятен присутствуют также филлипсит и анальцим, 
но стекло исчезает.

Из нижнего и верхнего типов базальтов горы Прага были исполнены 
по один анализ, результаты которых, вместе с величинами по Ниггли, 
указаны в таблице Ш 1.

Некоторые физические и петромеханические величины базальтовых 
типов горы Прага приведены в венгерском тексте (стр. 165).

ВУЛКАНИЧЕСКИЙ ПОКРОВ ГОРЫ СЕБИКЕ

Поверхность вулкана покрывается связанным базальтовым слоем. 
На ровной поверхности покрова в виде небольших пиков появляется 
черный столбчатый базальт.

Черные базальты покрова являются темносерыми, плотными и тонко
зернистыми, и показывают столбчатую отдельность. По микроскопичес
кому изучению они являются гипокристаллически порфировидными. 
Составные части: оливин, плагиоклаз, авгит, магнетит, ильменит, иль
менитовая слюда, апатит, цеолит и небольшое количество стекла. Про
слойки образуются оливином и плагиоклазом, в виде крупных кристаллов 
появляется даже авгит.

Серый базальт горы Себике представляет собой толстонаслоенную- 
слоистую породу. Его микроскопическая структура является голокрис
таллически порфировидной. Его составными частями являются оливин, 
авгит, плагиоклаз, магнетит, ильменит, ильменитовая слюда, апатит, 
цеолит. Прослойки образуются только оливином.

В обоих базальтовых типах покрова горы Себике местами незаконо
мерно появляются белые или зеленоватобелые шарики диаметром в 
1—2 мм, которые заполнены цеолитом, серпентином и кальцитом. С 
практической точки зрения их значение заключается в том, что базальт 
вообще хорошо расщепляется, но там, где эти шарики часто встре
чаются, его способность раскалываться уменьшается.

Из черного и серого базальтовых типов покрова горы Себике были 
исполнены по два анализа, указанные вместе с величинами по НиггДи 
в таблице № 3. Удельные весы, объемные весы и величины асфальтового 
слипания указанных базальтовых типов горы Себике также были опре
делены.
12 Földtani Intézet É vi Jelentése —  21



Приложение № XIII. Базальтовые массивы гор Шарваль и Прага. — 
Составил Лайош Югович.
Легенда: 1. столбчатый базальт, 2. слоеватый базальт, 3. осыпь и обломки базальта, 
4. паннонские слои, 5. сыпучий песок, б. направления разрезов.

Приложение ]\fg XIV. Геологическая карта базальтового покрова горы 
Себике. — Составил Лайош Югович.
Легенда: 7. серый слоеватый базальт, 2. черный столбчатый базальт, 3. осыпь и обломки 
базальта, 4. паннонские образования.



A TÁTI IvA-BAZ ALT) SOFORT FEKÜ- ÉS FEDOHOMOKJÄNAK
EREDETE

í r ta :  J ugoyics L ajos és Csánk  E lem ér n é

A Tátika-csoport bazalthegyei alakjuk, felépítésük, valamint kőzeteik 
sajátsága alapján sok hasonlóságot árulnak el. Nagy részük síktetejű 
vulkáni takaró, kisebb részük megnyúlt gerinc, amelyeken itt-o tt kisebb 
tömegű csúcsok alakultak ki.

1 . á b r a .  1. fekete és szürke b aza lt, 2. fekete oszlopos b aza lt, 3.  m in tav é te li hely  
F i g . 1. 1. b asa lte  noir e t gris, 2. b asa lte  colum naire noir, 3. end ro it d ’échantillonage
Рис. /. / мерный и серый базальт, 2. черный столбчатый базальт, 3. место опробования
12* — 12
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Az egész bazaltcsoport szerkezete és felépítése egyöntetű: a vulkáni 
működés a dunántúli medence nagyrészét kitöltő pannóniai homok és 
agyagtérszínen folyt le, tehát fekürétegük közös.

A Tátika-csoport vulkáni működése túlsúlyban effuzív jellegű volt, 
tehát lávafolyásokból állott. Törmelékszórás csak a két lávaömlési szakasz 
között történt, de mindenütt kistömegű volt.

Alábbiakban a Sarvaly—Prága—Szebikehegyek bazalttömegei alatt 
települő pannóniai homokok, valamint e bazaltokon települő fedőhomokok 
mikromineralógiai vizsgálatának eredményét foglaljuk össze. A meg
vizsgált minták lelőhelyeit az 1. ábra tünteti fel.

A SARVALYHEGY F E KÜHOM OKJA

A sümegi bazaltbánya feltárásai szerint a Sarvalyhegy típusos hasa- 
dékvulkán. A törésvonal mentén felnyomuló láva az üledékes aljzat 
kisebb-nagyobb tömegeit is magával ragadta, vagy ha nem tudta meg
emelni, akkor a lávafolyás kikerülte azokat, mint ezt a nagy bányaud

var feltárásában ma is kiemelkedő 
293 m magas homokkőkúp bizonyítja 
(2. ábra).

E laza homokkőkúp a bányaud
vart két egyenlőtlen részre osztj a, és a 
fekürétegek korára vonatkozólag is 
értékes adatokat szolgáltat. Ebben, 
valamint a kőbányászat által már 
eddig lefejtett kisebb tömegű homok
lencsékben rossz megtartású, rész
ben deformálódott Melanopsis sp., 
Neritina sp., Con^ma-maradványokat 
találtak, amelyek bizonyítják, hogy 
a láva ezeket a homoklencséket a 
Congeria balatonica P a r tsc h  és C. 
triangularis P a r tsc h  szintekből szakí
to tta  magával, vagyis a lávafeltörés 
ennél későbbi.

A PRÄ G A H EG Y  FEK Ü H O M O K JA

A Prágahegy bazaltvonulatának 
aljzatát alkotó pannóniai homok 
sokkal szélesebb kiterjedésű, mint a 
sarvalyi gerincen. A meredeken ki

emelkedő bazaltgerincet köröskörül sűrű bazalttörmelék kíséri, sőt annak 
nyugati oldalához nagyobb tömegű bazaltsziklák, mint suvadások is 
támaszkodnak. így a Prágahegyen a fekürétegek vizsgálatára alkalmas

2. ábra. A sümegi bazaltbányában 
visszam aradt pannóniai hom okkúp, a 
reá simuló réteges bazaltfoltokkal.

В  =  bazalt, H  =  homok 
Fig. 2. Gone sabieux pannonién subsisté 
dans la carriere de basalte de Sümeg, 
avec les taches de basalte stratifié.

В  =  basalte, H  =  sable 
Рис. 2. Остаточный конус паннонского 
песка в базальтовом карьере с. Шюмег, 

с пятнами слоистого базальта.
В = базальт, Н =  песок
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mélyebb feltárásokat nem találunk. Egyedül a „Sümegprágai kőbánya” 
üregei nyújtanak alkalmas megfigyelési lehetőséget (3. ábra). A hasadékon 
feltörő láva ráfolyt a szomszédos homokkőrétegekre. A közel vízszintes 
homokkőrétegek lépcsőzetes elrendeződése a bazaltvonulat alatt teknő- 
szerü mélyedést okoz. Vizsgálatra 
a mélyebb szintek laza homokré
tegeit gyűjtöttük be 236 m ma
gasságból.

A SARYALYI BAZALT VONUL AT 
FEDŐHOM OKJA

A sarvalyi gerinc Ny-i és D-i 
végén, a Kemence-forrás környé
kén kis foltokban finomszemcséjű 
homok található. A bazaltvonulat 
itt, e forrás fölött elvékonyodik, 
és kb. 20 m széles telért alkot. A 
felnyomuló bazaltláva (4. ábra) 
nemcsak áttörte, hanem felszakí
totta a pannon korú fekürétege- 
ket és annak kisebb-nagyobb tö
megeit zárta magába. A forrás fö
lött átvezető ún. Vaskapui út 
mentén a bazaltot időszakosan 
termelték is. A bányafal dél felé 
való kibővítése nyomán alakult ki 1950-ben a „Sümegprágai-bazaltbánya” 
már a Prágahegy oldalában. E kőbánya kialakítása előtt a bazaltletakarás 
vastagságának megállapítása végett több kutatóaknát létesítettek, me
lyekben 1 —1,5 m vastag finom homokot tártak fel a bazalt fölött.

4. ábra. A sarvalyi bazaltvonu
lat D-i vége, az ún. „Vaskapu- 
bányafal ”-ban közbetelepült, 
felemelt pannóniai hom okkőré
tegekkel. В — bazalt, P — pan

nóniai homok
Fig. 4. Bout du S de la chaine 
basaltique de Sarvaly, avec les 
couches de grés pannoniennes, 
intercalées dans le „Vaskapu- 
bányafa l”. В  =  basalte, P  =  sable 

pannonién
Puc. 4. Южный конец базальто
вого хребта горы Шарваль с 
приподнятыми слоями паннон- 
ских песчаников, включенными 
в стенке ..Вашкапу . В = ба

зальт, Р — паннонский песок

3. ábra. A sümegprágai kőbánya bazaltja  
a la tt települő vízszintes hom okkőpadok.— 

В =  bazalt, H  =  homok
Fig. 3. Bancs horizontaux de grés gisant 
au-dessous du basalte de la carriere de Sü- 

megprága. В =  basalte, H  =  sable
Рис. 3. Горизонтальные пачки песчаников, 
залегающие под базальтом карьера с. 

Шюмегпрага. Р=базальт, Н = песок



A Sarvalyról és Prágahegyröl megvizsgált minták leírása
S. I. m inta. Prága- és Sarvaly-gerincek találkozási helyéről a bazalt alól. Laza 

homok.
S. I I .  minta. A Sarvalyhegy bazaltgerincéről a „Süm egi-bazaltbánya” 259,6 m 

magasságú udvarán kiemelkedő homokkőkúp anyaga:
a j jól rétegzett, vasas színezésű, meszes kötésű homokkő. CaG03-ta rta lo m : 

- 26,9% ;
b) nem rétegzett világosszürkés homokkő, 35,4 %-os CaC03-tartalom m al.

P. VI. minta. Prágaliegy É-i végén a sümegprágai bányairoda a la tti bevágás
ból, 236 m magasságról. Laza homok.

P. VI I .  minta. A sümegprágai bányaudvarról a bazalt alól, 245 m magasság
ról:

a) szürke, erősen meszes, agyagos, összeálló darabok;
b) sárgás, homokos agyag.

S. I I I .  minta. A Sarvalyhegy DNy-i végéről, az ún. Vaskapu kőfejtő mögötti 
bazaltgerinc tetejéről, kb. 260 — 270 m-ről gyű jtö tt finom homok.

A begyűjtött minták vizsgálatmenete a következő:
1. A vizsgálati anyag bemérése után a homokminta elektromos meg

hajtású agyagmosóba került. A homokkőmintáknál a szemek megtisztítá
sát megelőzte a meszes kötőanyag 10 %-os sósavval való kioldása.

2. Az agyagtól megtisztított laza szemek szárítása és szétszitálása.
3. A 0,1— 0,2 mm 0 közti frakciók nehéz- és könnyűásványokra való 

szétválasztása bromoformban.
4. A nehézásványok minőségi és mennyiségi meghatározása: súly- 

százalék megállapítása és az ásványtársaság darabszázalékolása 200 szemcse 
vizsgálata alapján.

Az 1. sz. táblázat a Sarvaly-Prága jelzésű homokminták szemnagyság
eloszlásának százalékos kimutatását tartalmazza.

A táblázat szerint a 0,06 mm 0 alatti frakció igen jelentős, sőt a P. VI,
P. V lI/a és P. VH/b mintákban az uralkodik. A S. I. homokmintában és
S. И /a fellazított homokkőmintában komoly feldúsulást látunk 0,1 és 0,2 
mm 0 között. A S. Il/b  homokkőmintában 0,2—0,6 mm 0 közé tolódik a 
feldúsulás. Mindkét homokkőmintánál 0,3 mm 0-től felfelé íellazulatlan
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homokkőrögöcskékkel van dolgunk, nem egyes ásványszemekkel. A S. 
II/b mintában 0,3—0,6 mm 0 nagyságú homokkőrögöcskékhez kevés 
muszkovit is járul. A P. V ll/a  mintában 0,3—0,6 mm 0 szemnagyságon 
homok nincsen, csupán meghatározhatatlan mészhéjtörmelék és muszko
vit, viszont a P. V ll/b mintában ezen a szemnagyságon a muszkovit és 
mészhéjtörmelék mellett homok is van. A S. III. fedőhomokmintában 0,3 
mm 0 felett kvarcszemek és bazalttörmelék van.

A 2. sz. táblázat a sarvaly—prágai homokminták 0,1—0,2 mm 0 
közötti frakcióinak nehézásvány-súlyszázalékát tünteti fel bromoformos 
szétválasztás után.

2. táblázat

A P. VII a és P. V ll/b  minták nagy százalékarányánál figyelemre 
méltó az a körülmény, hogy az ásványtársaság 62, ill. 40%-a muszkovit, 
a tulajdonképpeni nehézásványokat pedig igen kis százalék képviseli.

A nehézásványok százalékos megoszlását a 3. sz. táblázat tartalmazza.

3 . táblázat
A nehézásványok darabszázalékos megoszlása
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A S Z E B IK E I V U LK Á N I TAKARÓ FE K Ü - ÉS FED Ő H O M O K JA I

A Szebike vulkáni takaróját létrehozó vulkáni működés két effuzív 
szakaszra különíthető el. Az első szakasz kisebb tömegű lávafolyásai való
színűleg törésvonalak mentén törtek elő. Ezek lávaanyagából fekete színű, 
oszlopos elválású bazalt kisebb tömegei merevedtek meg. A második 
szakasz hatalmas lávafolyásai elborították a Szebike akkori térszínét, ki
egyenlítve annak egyenetlenségeit, és így kialakították takarójellegét. 
Ezekből a nagytömegű lávafolyásokból merevedett meg a takaró felszínét 
borító világosszürke és mindig pados-réteges bazaltja (5. ábra).

5. ábra. Vízszintes, pannóniai 
korú homokpadok a szebikei ba
zalttakaró  DK-i csücskén. —  

В  =  bazalt, H  =  pannóniai 
homok

Fig. 5. Bancs de sable horizon- 
taux , pannoniens au bout du SE 
de la coulée basaltique de Szebike. 
В  =  basalte, H  =  sable pan

nonién
Рис. 5. Горизонтальные песчаные 
слои паннонского возраста на 
CB-ном конце базальтового пок
рова горы Себике. 5  =  базальт, 

Я =  паннонский песок

A Szebikéről megvizsgált minták leírása

Sz. 1. minta. K-i peremről, az 5. sz. próbafeltárásból, közvetlenül a bazalt 
alól. Homok.

Sz. 2. minta. A Szebike K-i oldalának pereméről, a 9. sz. próba-bevágásból, 
a bazalt alól. Meszes kötésű homokkő. CaCO^-tartalom: 46,7%.

Sz. 3. minta. A Szebike DK-i orrán létesítendő ún. kockakőbányából, a 22. 
sz. próbafeltárásból, a bazalt alól. Sárga, agyagos kötésű, vízszintesen rétegzett 
homokkő. Desztillált vízzel könnyen szétesik.

Sz. 4. minta. Szebike Ny-i, 347 m-es csúcsának oldaláról, a szürke bazaltra 
települő sárga homokból.

Sz. 5. minta. Szebike DNy-i pereme fölé emelkedő ún. ,,Szebike orm a” csúcs 
oldaláról 303 m-en, a szürke pados bazalt tetejéről, kutatógödörből. Homok.

A 4. sz. táblázat a Szebike jelzésű homokminták, ill. fellazított homok
kőminták szemnagyságeloszlásának százalékos kimutatását tartalmazza.

A táblázat szerint egyöntetű a feldúsulás 0,1—0,2 mm 0 között, 
vagyis egymaximumos finom homokkal van dolgunk.

A 0,1—0,2 mm 0 közé eső frakciók nehézásványainak bromoíormos 
szétválasztása után kapott súlyszázalékát az 5. sz. táblázat tünteti fel..

A nehézásványok százalékos megoszlását a 6. sz. táblázat tartalmazza.
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4. táblázat
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Е kis tanulmánynak nem célja a homokminták ásványainak részletes 
jellemzése. Megállapíthatjuk, hogy a íeküminták ásványai általában kissé 
koptatottak, töredezettek, míg a fedőminták üdék, szilánkosak.

A turmalinok egy része sajátalakú, de nagyobb része pegmatitos. 
A sajátalakú turmalinok narancssárgás rózsaszínűek, igen erős pleokroiz

mussal, a pegmatitosak 
zöldesbarnák. Sajátala- 
kúak még az apatitok 
és cirkonok és a könnyű 
ásványok közül egy-két 
jobb megtartású plagio- 
klász. Az augitok söté
tek vagy színtelenek, az 
aktinolitok üde sötétzöl
dek. A fedőhomok bio- 
titjai üdék, húspirosak 
és barnák, a fekvőben 
túlnyomóan kifakultak. 
A muszkovitok általá
ban víztiszták, de van
nak köztük rutiltű- és

kiász és kvarcit.
Már a halápi össze

hasonlító homokvizsgá
latokból kitűnt, hogy 
van különbség a fekü- 
(pannon) és a fedő- 
pleisztocén) homok kö
zött, amit itt is elmond
hatunk. A halápi vizs
gálatoknál a nehézásvá
nyok százalékos megosz
lása hasonló volt a íekü- 
és fedőhomokokban. Ez 
is felhasználható volt a
korkülönbség bizonyítá

sára. I t t  ez a tényező elesik; a súlyszázalék megoszlása annyira szeszélyes 
a Sarvaly—Prága hegycsoport homokmintáiban.

Ha a fekü- és fedőminták nehézásványtársaságának darabszázalékát 
egymás mellett diagramban kimutatjuk, világosan kitűnik a fedőhomokok 
nagyobb magnetit- és piroxéntartalma, ami a bazaltlepusztulásnak tulaj
donítható (6., 7. ábra).
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A Szebike fekü- és fedőhomokmintáinak diagramja különösen világo
san fejezi ki, hogy a fekühomokban kevesebb a magmás eredetű ásvány 
(magnetit, piroxén, apatit), mint a fedőhomokban, viszont kristályos palá
ból származó ásvány (disztén, staurolit, turmalin, gránát, aktinolit, tre- 
molit, titanit, klorit) több van a fekühomokban. Bár a gránát a metamorf 
ásványok közé tartozik, még
is külön jelölésben részesül 
nagy mennyisége miatt, mert 
az amúgy is nagy tömegű 
más metamorf ásványokkal 
együtt nehéz volna az ábrá
zolása. A kisebb mennyiségű 
magmás ásványok összeha
sonlítása eltörpülne a meta
morf ásványok mellett. A 
diagramból az is kitűnik, 
hogy apannóniai üledékben a 
limonitos bekérgezésű és elli- 
monitosodott szemcsék szá
zaléka jóval nagyobb, mint 
a pleisztocén korú fedőho
mokban. A vastartalmú ve- 
gyületek bomlásához több idő 
állt rendelkezésre.

A fekü- és fedőhomo
kok nehézásványtársaságá- 
nak összehasonlítása érdekes 
megállapításra vezet.

I tt is elmondhatjuk, 
mint a halápi homokvizsgá
latoknál, hogy mindkét ho
mokféleségben a tömeget a 
kristályospalából származó 
ásványok adják. Ezek közül 
is a gránátból és az epidotból 
van a legtöbb, bár a társaság 
igen változatos. A fedőho
mokban komoly számmal ta 
lálunk olyan magmás ásványokat, amelyek feltevésünk szerint a bazaltból 
kerülhettek oda (magnetit, rutil, apatit, augit, diopszid, olivin). A Szebike 
DNy-i oldalán gyűjtött fedőhomokban a magnetit erősen feldúsult, viszont 
olivin, amely jellegzetes bazaltásvány, csak egy fedőmintában volt található.

A Szebike—Prága—Sarvaly hegycsoport fekühomokjainak érdekessé
gét az a körülmény adja, hogy nincs olyan minta, melyben piroxént ne 
találnánk. Ezeknek a piroxéneknek (diopszid, hipersztén) már a pannóniai 
üledékekben is benn kellett lenniök.

7. ábra. A Szebike fekü- és fedőhom okjainak 
ásványtani összehasonlítása. Jelmagyarázat: fe
dőhomok (Sz 4., Sz 5. m inta) (pleisztocén)
ásványainak középértéke: ---- ---------- , fekü-
homok (Sz 1., Sz 2., Sz 3. m inta) (pannon) 

ásványainak középértéke: ------------
Fig. 7. Gomparaison mineralogique entre des 
sables de m ur et de tó it du Szebike Legende: 
moyenne des m inéraux du sable de tó it (échan-
tillons Sz 4., Sz 5.) (P le is to c e n e ):--------------- ,
moyenne des m ineraux du sable de m ur (échan- 
tillons S z l.,S z 2 .,S z  3.) (Pannonien): —--------
Рас. 7. Минералогическое сопоставление подош
венных и кровельных песков горы Себике. 
Легенда: средняя величина минералов кровель
ного песка (плейстоцен) (пробы Sz 4., Sz 5.): 
---------------- средняя величина минералов подош
венного песка (паннон) (пробы Sz 1., Sz 2., 

Sz 3.): ----- -------
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Erre a feltevésre ékesen szóló bizonyíték a Sarvalyhegyről, 269 m-ről 
vett homokkőminta. A Sarvalyon a bazaltkitörés lávája maga előtt tolta a 
pannóniai üledéket, egy részét a láva körülfolyta, és magába zárta. Ez a 
bezárt pannóniai képződmény homokkő, amelynek két mintája került vizs
gálat alá. Az egyik (S. Il/a  minta) finoman rétegzett limonitcsíkos homokkő, 
a másik (S. II/b minta) rétegezés nélküli, csak kevés limonit-tartalmú 
homokkő. A homokkőminták meszes kötésűek. A kötőanyagot kioldva, 
a laza homok a metamorf ásványok mellett a következő magmás ásványo
kat tartalm azta: magnetit, apatit, augit és diopszid. A homokkő minden 
kétséget kizáróan pannóniai korú, tehát a magmás ásványoknak a bazalt
kitörés előtt kellett az üledékbe kerülniük.

Származásukat illetően három elgondolás lehetséges:
a) m . L óczy  szerint sok piroxénandezit-kavics található a bakonyi 

magas kavicstakaróban, amelyek messziről nem kerülhettek ide. „Lepusz
tult vagy mélybe süllyedt nem nagy kiterjedésű andezitből származhat
tak .” Ez a feltételezett piroxénandezit magyarázhatja meg a diopszid jelen
létét a fenti homokkőben és ahipersztén és diopszid jelenlétét a többi fekü- 
homokban.

b) Másik lehetőség, hogy a gleichenbergi andezitek letárolásából 
került vízszállította anyag a pannóniai üledékekbe.

c) A zalamegyei olajkutató fúrásoknál találtak eocénben andezitet. 
Ezek szerint a pannóniai üledék körülvehette a már itt talált andezit-leta- 
rolást és a piroxén így is belekerülhetett a pannóniai üledékbe.

A homokminták közös vonása a nagy mésztartalom, mely általában 
mészkőtörmelék, de a sümegprágai V ll/a, V lI/b jelzésű homokos agyagok
ban a karbonát igen jelentékeny része mészhéjtörmelék.

ÖSSZEFOGLALÁS

A Sarvaly—Prágahegy, valamint a Szebike bazalttömbjei vastag 
pannóniai homok, ill. homokkőrétegekre települtek. Egyes helyeken a fedő
jükben is található homok. A fedőhomok kora kövület híján biztosan nem 
állapítható meg, így ásványtani összehasonlítással igyekszünk bizonyítani, 
hogy a kétféle homok nem azonos korú. A íekühomokban túlsúlyban van
nak a kristályos palából származó ásványok: gránát, disztén, staurolit, 
aktinolit, klorit. A fedőhomokban ezekhez az ásványokhoz csatlakoznak a 
bazalt lepusztulásából származó nehézásványok: magnetit, piroxén, olivin. 
Ezek az ásványok az olivin kivételével megtalálhatók a íekühomokban is, 
de sokkal kisebb százalékban, amit az összehasonlító diagramok kifejezően 
érézekeltetnek. Tehát a vizsgálatok meggyőzően alátámasztják a feltevést,, 
hogy a fedőhomok a pannonnál fiatalabb.
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L’ORIGINE DES SABLES SOUS-JACENT ET DE TÓIT 
DU GROUPE BASALTIQUE DU TÁTIKA

P a r  L . J u g o v i c s  et Mme E. Cs á n k

Les massifs basaltiques du Sarvaly—Prágahegy et du Szebike gisent 
sur des couches épaisses pannoniennes de sable et grés. Par endroit, on 
observe du sable merne dans leur tóit. Faute de fossiles, on ne pent pas 
déterminer Tágé exact du sable de tóit, mais par la comparaison minéralo- 
gique on petit prouver que les deux sortes de sable sont d’áges diííérents. 
Dans le sable sous-jacent, les minéraux provenant du schiste cristallin, 
notamment le grenat, le disthéne, la staurolite, Tactinolite, la chlorite, 
sont prépondérants. Dans le sable de tóit, on trouve, en outre, les minéraux 
lourds provenant de la dénudation du basalte: la magnétite, le pyroxene, 
Polivine. Excepté Polivine, les memes minéraux se présentent dans le 
sable sous-jacent aussi, mais leur pourcentage est inférieur á celui-lá, 
ce qui est bien observable aux diagrammes. Les examens appuient bien la 
supposition selon laquelle le sable de tóit sóit plus jeune que le Pannonien.

ПРОИСХОЖДЕНИЕ ПОДОШВЕННЫХ И КРОВЕЛЬНЫХ 
ПЕСКОВ БАЗАЛЬТОВОЙ ГРУППЫ ТАТИКА

ЛАЙОШ ЮГОВИЧ и ЭРЖЕБЕТ ЧАНК-ОСВАЛД

Базальтовые штоки гор Шарваль, Прагахедь и Себике залегают 
на мощных слоях паннонских песков, соответственно песчаников. В их 
кровле на некоторых местах также встречаются пески. Возраст кровель
ных песков ввиду отсутствия окаменелостей с уверенностью не может 
быть определен, однако их минералогическое сравнение свидетельст
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вует о том, что пески двоякого рода имеют различный возраст. В песках 
подошвы преобладают минералы, происходящие из кристаллических 
сланцев, а именно гранат, дистен, ставролит, актинолит и хлорит. К этим 
минералам в кровельных песках присоединяются тяжелые минералы, 
происходящие из эрозии- базальта — магнетит, пироксен, оливин. Эти 
минералы, за исключением оливина, встречаются и в песках подошвы, 
но в значительно меньшем процентном соотношении, что наглядно доказы
вается сравнительными диаграммами. Проведенные исследования убеди
тельно подтверждают предположение, согласно которому кровельные 
пески моложе паннона.



JELENTÉS A HÄ ROMHUTA (ŰJHUTA) KÖRNYÉKÉN VÉGZETT 
FÖLDTANI TÉRKÉPEZÉSRŐL

( X V .  s z .  m e l l é k l e t t e l )  

í r ta :  K ulcsár  L ászló

Új huta környéke a Tokaji-hegység effuzív tömegének mind földtani, 
mind kőzettani tekintetben igen változatos része. A mellékelt térképen 
ábrázolt 4 km2-nyi területet andezit, riolitklasztikumok és perlit alkotják. 
A Tolcsva-patak K-i ágának forrásvidékét képező kisebb medence ez, 
amelynek földtani keretét riolitklasztikumok, továbbá különböző riolit- 
és piroxénandezit-változatok képezik.

Területünk földtani és kőzettani tekintetben a Komlóska környéki 
viszonyokkal lényegében egyezik. A mindkét helyen előforduló képződ
mények kőzettani és sztratigráfiai azonosítása elég jól keresztülvihető.

A területen előforduló képződmények:
1 .  h iperszténes au g itan d ezit (zö ldkövesedett) t o r t ó n a i ?  s z a r m a t a ?
2 .  rio litk lasz tikum ok  (rio littu fa , breccsa és agglo- j

m erátum os tu fa )  i s z a r m a t a
3 .  p erlit ( s z a r m a m
4.  augitos h ipe rsz ténandezit j
5 .  le jtő tö rm elék , ny irok  p l e i s z t o c é n — h o lo c é n
6.  p a tak h o rd a lék  h o lo c én

Zöldkövesedett hiperszténes augitandezit. A terület földtani aljzatát adó 
képződmény. Régen ismerjük Újhután és közvetlen környékén, de meg
találjuk a falutól kissé É-ra és К -re a patakmederben is. Utóvulkáni 
hatásokra erősen elváltozott. Zöldkövesedett és kaolinosodott. Egyes
helyeken, mint pl. az üdülő felett a Kiskőröshegy lábánál és a falutól K-re 
az úton eléggé ép. Már szabad szemmel feltűnnek benne a 6—8 mm nagy
ságú porfíros plagioklászok és a vörösbarna színű ércesedett piroxének. 
Az utóbbiak hematittá és limonittá alakult kristályai néhol kisebb csomó
kat alkotnak. Termetükből megállapítható, hogy augitok és hipersztének 
voltak. Alapanyaga pilotaxitos, néhol csaknem mikroholokristályos. 
Mennyisége sokszor nagyobb a porfiros beágyazásokénál. Az alapanya-' 
gon is észrevehető a posztvulkáni hatás. Benne csak a földpátmikro- 
litok épek, a piroxének pedig ércesedtek. Mind makroszkóposán, mind 
mikroszkóposán megegyezik a Komlóskán (4) és a Völgypatakban 
előforduló bontott, murvásodó andezittel.



A zöldkövesedés különböző fokú és jellegű. Az egyik típust az előbb 
említett előfordulások képezik, amelyeknél a kőzetelváltozás oxidációs 
jellegű volt. A piroxének hematittá és limonittá alakultak, és a Fe+++- 
vastól az alapanyaguk is vörösesszürkévé változott. A plagioklászok 
eléggé épek, és különösen a köpenyük bizonyult ellenállóbbnak az átalakító 
erőkkel szemben. A másik típusnál a plagioklászok is átalakultak, a kőzet 
teljesen kifehéredett, s szabad szemmel szinte lehetetlen megkülönböztetni 
a felette levő, ugyancsak erősen bontott riolittufától. Ez a kőzettípus 
a községtől К -re levő patakmederben kerül felszínre. Benne éppen csak 
másodlagos kvarc található, amelynek kristályai az egykori repedések 
falát borítják, és néhol 2 cm nagyságot is elérnek. Néhány kevésbé bontott 
példányon azonban átüt az eredeti szövet, és a sárgászöld bentonittá 
bontott piroxének alakjukról binokulárissal jól felismerhetők. Hasonló 
elváltozás észlelhető a komlóskai bentonitbánya átalakult andezitjén is. 
Ebből az erősen bontott sárgásfehér andezitből emelkedik ki a keményebb, 
zöldesszürke andezit Űjhutától DK-re, a Zsidórétre vezető árokban. 
Az árok K-i oldalán 3—4 m vastagságban tárja fel. A durvaszemű kőzetben 
szabad szemmel csak a plagioklászok ismerhetők fel. A kőzet repedéseit 
kalcit és kvarc járja át. Finom eloszlásban piritet és kevés kalkopiritet 
tartalmaz. Valószínűleg ebből keletkezett a bentonitosodott riolittufában 
található apró termésréz is. A piroxén csak foltokban maradt meg; augit 
és hipersztén volt. Az eredeti szövet jól felismerhető. Feltűnő a porfíros 
beágyazások uralma az alapanyaggal szemben. A kőzet átalakulása kis 
redoxértékek mellett folyt le. A vasat uralkodóan Fe++ alakban tartal
mazza. Erre utal pirít- és kalkopirit-tartalma is.

Erre az andezitre, akárcsak Komlóskán vagy a Völgypatak árkában, 
riolittufa települ. A riolittufa fiatalabb, mint a fekvőjében levő andezit, 
mert egyes helyeken, pl. a községtől É-ra levő patakhídnál, valamint K-re 
a patakmederben az andezit és a riolittufa között 0,5—1,5 m vastag 
homokos agyagos üledék települ, amelynek iszapolt maradéka andezit
homok. A riolittufaszórást tehát az andezit lepusztulása előzte meg. 
Ez a rosszul rétegzett, áthalmozott andezittörmelék néhol kemény, nem 
iszapolható. Ez vulkáni utóhatás következménye, és valószínűleg a kép
ződményhatáron mozgó oldatok okozták. Ez a képződmény felfelé riolit- 
tufával keveredik, majd tiszta riolittufába megy át. Ehhez nagymértékben 
hasonló anyagot és települési viszonyokat találunk Komlóskától D-re a 
Papkútnál, ahol az áthalmozott andezittörmelék szintén zöldkövesedett 
andezitre, ill. andezitagglomerátumra települ, de szarmatakori kövületeket 
is tartalmaz (4). Ezek alapján e képződmények azonosíthatók, s így 
zöldkövese dett andezitünk kora szarmata, esetleg tortónai.

Riolitklasztikumok. Igen változatos kifejlődésű képződménycsoport. 
Andezitre, ill. áthalmozott andezittörmelékre települ. Horzsaköves portufa, 
kristálytufa, horzsaköves breccsa és agglomerátumos tufa. Pontos térképe
zésük a terület nagymértékű fedettsége (erdő, rét stb.) m iatt nem lehetséges. 
Legjobb feltárásuk a patakmedrekben található, így Űjhutától É-ra és 
К -re, valamint Űjhuta és Középhuta között a patak jobb partján levő
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elhagyott kisebb kőfejtőkben. Ezeken a helyeken jól rétegzett, ami főképp 
a vízbeülepedés következtében előálló elkülönülés, részben pedig a vulkáni 
működés szakaszos jellegének eredménye. A vékonyabb, néhány cm-es 
rétegek kissé vastagabb, uralkodóan borsónagyságú horzsakőlapillikból 
álló rétegekkel váltakoznak. Dőlése általában D—DNy-i. A magasabb 
szinteken, különösen a terület É-i, ÉK-i részén rétegzetten horzsakő- 
breccsába és agglomerátumos tufába megy át. Lényegében ebből áll az a 
vízválasztó, amely É-on Komlóskapataktól, K-en pedig a Völgy pataktól 
választja el a Tolcsvapatak vízgyűjtő területét. A durva agglomerátumos 
tufában sok a vörös (szanidin- és kvarctartalmú) riolitbomba, amelynek 
nagysága különösen az ÉK-i részeken a 0,5 mm átmérőt is eléri. Ez arra 
enged következtetni, hogy a kitörési központ vagy központok területünk
től É-ra a Pálháza környéki riolittömegben lehettek. Erre utal az is, 
hogy tőlünk D-re Komlóska környékén ilyen durva riolitklasztikum nem 
fordul elő. Érdekes, hogy még a durva agglomerátumos tufa és horzsakő vés 
breccsa sem tartalmaz andezittörmeléket. Csak a feküben keveredik a 
két anyag, de ez, mint láttuk, nem a vulkáni működés, hanem az üledék
képződés következménye.

A finomabb szemű tufa ősmaradványokat is tartalmaz. így Űjhutától 
К -re a gerincen vezető turistaút közelében kovásodott tufából levél- 
lenyomatokat gyűjtöttem. Ezek Erdőbénye környékén, de közelebb a 
komlóskai bentonitbánya tufájában is megtalálhatók. A lazább, finom
szemű változatokat mikrofaunára is megvizsgáltam. Mindössze néhány 
kovaszivacstű került elő, ami vízbe ülepedésre utal. A tufasorozat kőzettani 
kifejlődése, földtani helyzete és ősmaradványai alapján a Komlóska 
környéki szarmatakori ősmaradványokat tartalmazó riolittufával azono
sítható.

A tufa vulkáni utóhatásra több helyen kovásodott és bentonitosodott. 
Kovásodott változatai a fiatalabb andezit környezetében és a perlit 
közelében találhatók. Bentonitosodott változata a községtől К -re az 
árokban régen ismeretes. I t t  egykor cserépgyártásra termelték, és egy 
kisebb tárót hajtottak az árok É-i oldalában. A táró bejárata már beomlott. 
A helyi lakosság szerint mintegy 10 m hosszú lehetett. A táró közelében a 
halványzöld „zsíros agyag” 15—20 m hosszon követhető az árokban. 
Rétegzett, dőlése 180/25°. Kiszáradva kiíehéredik. Iszapolt maradékában 
dihexaéderes kvarc, szanidin, plagioklász, kloritosodott biotit, cirkon és 
az andezitből származó hipersztén-töredékek találhatók. A kvarc a kom
lóskai bentonit kvarcához hasonlóan mart, fénytelen felületű. Másodlagos 
ásványként termésrezet is tartalmaz, amely a fekvőjében levő zöld- 
kövesedett andezit kalkopiritjének bontásából származhat. Az iszapolási 
maradék kovaszivacstűket is tartalmaz. Az anyag a riolittufasorozat 
legalsó rétegei között fordul elő, és kétségtelenül riolittufa-eredetű. Vele 
mind makroszkópos, mind mikroszkópos tulajdonságaiban teljesen egyező 
a térképen feltűntetett többi bentonit anyaga is. Az egyezés annyira 
tökéletes, hogy még a szivacstűk és a termésréz is megtalálható mind
egyikben. A képződmény rétegtani helyét, dőlési és csapás viszonyait
13  Földtani Intézet É vi Jelentése —  7
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tekintetbe véve, ezek az előfordulások ugyanazon réteghez tartoz
nak. A községtől É-ra a zöldkövesedett andezittel vető mentén érint
kezik. Ennek közelében a patak völgyében vezető út néhány méteres 
szakaszon harántolja. Ezt a képződményt találta meg F r it s  J. a patak 
Ny-i teraszán 1954-ben mélyített három kutató fúrása 5—6 m mélységben. 
A riolittufa átalakulása valószínűleg már a vízbe ülepedéskor halmiroliti- 
kusan megindult. Erre enged következtetni a bentonitosodásnak réteghez 
kötött volta, valamint az, hogy szerves maradványokat mindegyik tartal
maz, tehát ez a réteg hosszabb ideig érintkezhetett vízzel. Az utó vulkáni 
hatás nyomai a környező kőzeteken (kalcitos andezit) és magán a bentoni- 
ton is jól láthatók, s így valószínű, hogy a riolittufa átalakulásában nagy 
szerepe volt. Ezt igazolja az is, hogy maradékásványai és megtartási 
állapotuk a komlóskai bentonitbánya némelyik bentonitosodott tufájának 
ásványaival egyezők, és itt a hidrotermális hatás volt a döntő.

Perlit. Két kisebb folton található kovásodott riolittufa és horzsa- 
köves breccsa környezetében. Zöldesszürke szurokfényű, porfíros szövetű. 
Alapanyaga jellegzetes perlites szerkezetű. Porfíros ásványai kvarc, 
plagioklász, szanidin és biotit.

Augitos hiperszténandezit. A csúcsokon és a gerinceken található. 
Felszínformáló szerepe szembeötlő, bár ebben a hegységszerkezetnek is 
jelentősége van. Ásványos összetétel szempontjából az idősebb és fiatalabb 
andezit között nincs nagy különbség, de megtartási állapota más. Üde, 
kevesebb benne a porfíros beágyazás (plagioklász, hipersztén, augit), mint 
az alapanyagban, amely hialopilites, pilotaxitos, néha fluidális. A riolit- 
tufával való érintkezését megfelelő feltárások hiányában érzékelni nem 
lehet. A Kiskőrös gerincén ENy—DK-i csapású telérszerű megjelenésű. 
Erre utalnak meredek elválási lapjai. A Kismaklány és tőle D-re levő 
foltok ugyanazon lávaár darabjai lehetnek. Litoklázisaik D-i, DNy-i 
dőlésűek, s egyeznek a fekvő riolittufa dőlésével, így valószínűleg együtt 
billentek ki. Kismaklánytól К -re, a turistaút mentén levő kisebb andezit
foltok, amelyek alig emelkednek ki a horzsaköves riolitbreccsa környezet
ből, szintén erősen lepusztult lávaárfoszlányok vagy esetleg egy szubvulkáni 
képződménynek a riolittufa alól alig feltárt részei. Ugyanez mondható 
területünk DK-i részén előforduló kis andezit-kibukkanásról, amelynek 
környezetében a riolittufa erősen kovásodott. Kőzete a Kiskőrösével 
egyező. Ezeket a problémákat ilyen fedett terepen, csupán a felszíni 
megfigyelésekre támaszkodva, megnyugtató módon tisztázni nem lehet. 
Akárcsak Komlóskán, itt is csak a fúrások dönthetnék el, hogy milyen 
vulkáni alakulatokkal van dolgunk, és hogy valóban két andezitkitörésről 
van-e szó. A szintkülönbség ezt a kérdést nem döntheti el, de számol
hatunk a riolittufánál fiatalabb szubvulkáni képződményekkel, amint pl. 
Erdőbénye környékén is ismerünk ilyeneket.

A fenti adatok alapján a komlóskai viszonyokat is tekintetbe véve, a 
terület földtani kialakulását a következőképpen összegezhetjük. A vulkáni 
működést a zöldkövesedett és kaolinosodott piroxénandezit kitörése 
vezette be. Ennek időpontját a szarmata elejére tehetjük. Ezt egy nyugalmi
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eróziós időszak, majd a szarmata tenger előnyomulása követte, amellyel 
párhuzamosan erőteljes riolitvulkáni működés zajlott le. Ennek képződ
ményei a riolitklasztikumok és a perlit. A vulkáni működés valószínűié 
még a szarmatában a fiatalabb andezit kitörésével ért véget, amelyet 
tenger visszahúzódása követett. A fiatalabb andezitkitöréssel kapcsolatban 
és részben azután a területet törések és vetődések járták át, amelyeken 
feltörő termák okozták a kovásodást és a bentonitképződést, valamint az 
idősebb andezit erőteljes elváltozásait.
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COMPTE RENDU DU LEVE GÉOLOGIQUE DES ENVIRONS 
DE HÁROMHUTA (ÜJHUTA)

Par L. K ulcsár

Le territoire lévé est situé dans la partié centrale de la Montagne 
de Tokaj et sa constitution géologique est bien variée, á beaucoup d’égards 
identique á celle des territoires voisins, surtout de Komlóska.

(Test Tandésite augitique á hypersthéne, porpylitisée que Гоп peut 
considérer comme la formation la plus ancienne du territoire. Cette röche 
existe surtout dans les horizons profonds et eile est caractérisée par un 
haut degré de décomposition. Le développement de la propylitisation fut 
varié dans les diverses parties, par endroit Tandésite se décomposa totale- 
ment, et on observe mérne, localement, d’altérations á oxydation.

C'est le tu í rhyolitique qui git sur Tandésite propylitisée, ce tuf 
existe en plusieurs variétés, de la sorté non-stratifiée, á lapillis de ponce 
ou rhyolite jusqu’aux tufs sablonneux ou cristallin. Sous Teilet de Tactivité 
post-volcanique, il fut silieiíié ou bentonitisé, á beaucoup d’endroits.

Le faciés perlitique de la rhyolite ne se présente qu’á deux endroits, 
dans un milieu de tuf rhyolitique.

A notre avis, la formation la plus jeune du territoire, c’est Tandésite 
hypersthénique á augite, recouvrant les cimes et les crétes, dans un faciés 
á-peu-prés identique. Les altérations post-volcaniques du territoire sont 
surtout en connexion avec Téruption de cette derniére.
13* — 10
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Planche XV. Carte géologique des environs de Háromhuta (Űjhuta). 
— Par L. K u l c s á r .

Légende: 1. alluvion, 2. Union, éboulis. Sarm atien: 3. andésite pyroxénique 
(jeune), 4. perlite, 5. tu f rhyolitique silicifié, 6‘. tut* rhyolitique montmorillonitisé,
7. breche de ponce et tu f rhyolitique ä agglomérat, 8. tu f rhyolitique stratifié, 9. 
tu f rhyolitique mélé ä sable andésitique, 10. andésite pyroxénique kaolinisée (an- 
cienne), 11. andésite pyroxénique propvlitisée (ancienne). — 12. Localité fossilifére, 
13. prospection de bentonite en 1954.

ОТЧЕТ О ГЕОЛОГИЧЕСКОМ КАРТИРОВАНИИ, ПРОВЕДЕННОМ 
В ОКРЕСТНОСТИ С. ХАРОМХУТА (УЙХУТА)

ЛАСЛО КУЛЧАР

Картированная территория располагается в центральной части 
Токайского подгорья, литологическое строение ее весьма разнообразно. 
Строение территории в многих отношениях соответствует строеню смежных 
областей, в первую очередь — района с. Комлошка.

Наиболее древним образованием можно считать пропилитизирован- 
ный гиперстеновый авгитандезит, характеризованный — наряду с его 
расположением на более глубоких горизонтах — главным образом своей 
разложенностью. Пропилитизация достигла весьма разнообразных раз
меров, местами довело до полного разложения андезита, на некоторых 
местах встречаются даже примеры оксидационного превращения.

Над пропилитизированным андезитом залегает риолитовый туф, 
в связи с которым обнаруживаются некоторые разновидности, от нена- 
слоенного риолитового туфа, содержащего грубые лапилли пемзы или 
риолита, до пылеватого и кристаллического туфа. Вследствие поствул
канической деятельности риолитовый туф на многих местах окремнен 
или бентонитизирован.

Риолит в перлитовом развитии встречается лишь на двух местах 
среди окремнелых риолитовых туфов.

Наиболее молодым образованием данной территории считается авги- 
товый гиперстенандезит, покрывающий вершины и хребты гор, который 
на указанной территории в общем показывает равномерное развитие. 
Поствулканические превращения территории главным образом можно 
связывать с прорывом этой породы.

Приложение Ш XV. Геологическая карта окрестности с. Харомхута 
(Уйхута). — Составил Ласло Кулчар.
Легенда: 1. аллувий, 2. саман, осыпь. Сармат: 3. пироксенандезит (молодой), 4. перлит, 
5. окремнелый риолитовый туф, 6. бентонитизированный риолитовый туф, 7. пемзовая 
брекчия и аггломератовый риолитовый туф, 8. хорошо наслоенный риолитовый туф,
9. риолитовый туф, смешанный с андезитовым песком, 10. каолинизированный пирок
сенандезит (древний), 11. пропилитизированный пироксенандезит (древний). —
12. Местонахождение окаменелостей. 13. разведка на бентонит 1954 года.



VEGYI ÜLEDÉKEK AZ EGERCSEHI SZARMATÁBAN
í r ta :  L áng Gábor

Az 1956 évi egercsehi térképezéssel kapcsolatban a szarmata képződ
mények fáciesviszonyainak tisztázása végett szükségessé vált néhány 
jellemző vegyi üledék kőzettani vizsgálata. Az anyag részben D é r  I., 
Szabó  I., Sz e n t e s  Főrész
ben saját gyűjtésemből 
származik. A szükséges 
laboratóriumi vizsgálato
kat az Intézet vegyi és 
üledékkőzettani laborató
riumainak keretében
Csá n k  E.-né, Kiss E.-né,
K o b l e n c z  V. és Soha
I.-né végezte el.

Az egercsehi szarmata 
vulkanogén és törmelékes 
összletében olyan rétegek 
figyelhetők meg, amelyek
ből következtetni lehet az 
üle dékgy ű j tő j ellegére.
Ezek a rendszerint kisebb 
vastagságú képződmények 
településben a riolittufák- 
hoz, ill. tutitokhoz kap
csolódnak, üledékföldtani 
sajátságaik az itteni szar
mata összlet szárazföldi— 
édesvízi jellegének meg
felelők.

Az Egerbocs—Mikó- 
íalva—Egercsehi községek
környékén észlelhető, szarmata üledékek eróziós diszkordanciával tele
pülnek a helvéti ,,shr” képződményekre, vagy a tortónai emelet homo
kos — tufás lajtamészkövére olyan É —D-i csapású sávban, ami egyben 
a miocén üledékgyűjtő mélypontját is jelzi (1. ábra). A helvéti „shr”,

2. kovakőzetek előfordulási terü lete
Fig. 1. P lan des environs d ’Egercsehi. 1. Occurren
ces des roches ä m ontm orillonite, 2. occurrences 

des roches siliceuses
Рас. 7. Схематический план окрестности с. Эгерчехи. 
— 1. Области местонахождения монтмориллони- 
товых пород, 2. области местонахождения кремни

стых пород
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valamint a tortónai lajtamészkő faunás, jellegzetes tengeri üjedék- 
összlet.

A szarmata rétegsor a kőzettani kifejlődés időben és térben való 
változékonysága miatt nehezen írható le egységesen. Általában riolittufa- 
vagy tufit-rétegek váltakoznak durva kavics és keresztrétegzett homok- 
rétegekkel. A riolittufa alsó részének fedőjében zöldes színű, montmoril- 
lonittartalmú homokos agyag, ill. agyagos homok észlelhető. A kavics- 
rétegekben gyakoriak a kovásodott fatörzsek.

A montmorillonitos, homokos agyag, ill. agyagos homok fauna- 
együttese alapján édesvízi kifejlődésű, tehát a bentonitosodás tavi kör
nyezetben történhetett. Előfordulása szűkebb területre korlátozódik, a 
Villó-tanyától keletre mintegy 2—3 km széles sávban több feltárásban 
nyomozható, legjobb körülmények között a tanyától ÉK-re levő völgyek
ben. A képződmény üledékkőzettani és faunisztikai jellegei a követ
kezők :

Zöldesszürke-szürke, nedves állapotban képlékeny, rosszul rétegzett 
kőzet. Alapanyaga változatos összetételű homok és viszonylag homogén 
agyag-

A homok vulkanogén és terrigén ásványelegyrészekből áll:
a. A vulkáni anyag riolitra utal, közvetlenül tufaszórás révén került 

az összletbe. Ásványai közül leggyakoribb a kvarc. Víztiszta átlátszó, 
néha idiomorí szemcsék dihexaéderes habitussal; az alaktalan, szilánk- 
szerű szemcsék túlsúlyban vannak. Az élek nem koptatottak. Szanidin 
kis százalékban vesz részt a kőzet felépítésében, valószínűleg az agyag
ásványképződés közben elmállott. Biotitszemcsék gyakoriak, jellemző 
ál-hatszöges átmetszettek

b. A terrigén elegyrészek mélységi magmás, átalakult és üledékes 
kőzetekre utaló összetevőkből állnak, valamennyi szemcse a folyóvízi szál
lítás nyomait mutatja. Savanyú magmatitokra jellemző az apatit, cirkon, 
magnetit, valamint a savanyú-intermedier plagioklászok. Az átalakult 
kőzetekből származó törmelékszemcsék a terrigén részlegnek mintegy 
kétharmad részét teszik ki, főleg változatos kvarcittípusok, epidot, zoizit, 
disztén, tremolit, diopszid, gránátok formájában. A bükki triász kőzetek 
lehordásából eredhet a szarukőtörmelék. A helvéti emeletre jellemző 
szivacstűk és gemmulák a koptatott Foraminiferákkal, továbbá a muszko- 
vit a slírből mosódtak át.

A kolloid agyag—iszapfrakció mennyisége általában 20—40%. 
K o b l e n c z  V. DTA vizsgálatai szerint az uralkodó agyagásvány a mont- 
morillonit, az abszorbeált kation Ca++. A montmorillonit mennyisége a 
módszer íélkvantitatív elhatárolása szerint jó, közepes vagy közepesnél 
rosszabb, tehát jelentősége csak elvi. A kőzet bentonitos jellegére utalnak 
fizikai tulajdonságai is, a képlékenység és a jellemző tapadás.

Az említett szárazföldi—édesvízi ősmaradványok B a r t h a  F. meg
határozása szerint a következők: Tachaeocampylaea doclerleini B r u s ., 
Tripiychia sp., Planorbis sp.

Á leírt kőzetanyag tehát ezek szerint bentonitos tufitnak minősíthető,
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magmás, átalakult és üledékes kőzetekből származó ásványszemcsékkel, 
valamint a riolitásványokkal.

Az egercsehi környéki szarmata üledékgyűjtő fizikai és közegkémiai 
viszonyaira a montmorillonit, az édesvízi fauna és a törmelékes üledékek 
keresztrétegzettsége ad támpontot. Ha a tufaszórás földpátszemcséi 
zártabb, csendesvizű (tószerü) üledékgyűjtőbe jutnak, a kaolinosodás az 
alkáliák oldatbajutása m iatt a montmorillonitosodás felé tolódhatik; ui. 
a p H -érték hidrolízis miatt növekszik. Az üledékgyűjtő zárt jellege az 
alkáliák eltávozását megakadályozhatja, tehát a víz lúgosságát tartóssá 
teheti.

A szarmata üledékgyűjtő peremsávjában olyan vegyi kiválású kőzet
típusokkal találkozunk, melyek kapcsolatba hozhatók a bentonitosodással. 
Az Egerbocs melletti Csehilápa-völgy egyik pontján olyan riolittufa 
észlelhető, melynek fő alkotórészei közül Si és A1 távozott el (1. az 
alábbi táblázatban 1. sz. alatt). Az előbbi kőzettípus közelében opálszerű 
képződmények figyelhetők meg. A Csehilápa-völgyben a Pünkösdhegytől 
DK-i irányban 1650 m távolságra a kovaoldatok egy növénymaradványos 
réteget itattak át (1. az alábbi táblázatban 2. sz. alatt).

A degradált tufa viszonylag nagy CaO- és MgO-tartalma miatt 
eredetileg tufit lehetett, a Si és A1 kioldása m iatt mészben viszonylag 
gazdagodott.

A leírt képződmények végeredményben a szarmata tavi üledék
gyűjtőn belül egyrészt a viszonylag hosszabb időn át állandó p H -értékű 
és bentonitosodással jellemezhető fáciesbe, másrészt a humin-anyagok 
miatt változó pH-értékű tóparti fáciesbe sorolhatók. Az utóbbi kifejlődés 
gyors közegkémiai változásai okozták az Si02 oldódását, valamint ujra- 
kicsapódását (megfelelő klímafeltételek mellett). A szarmata összletben 
található nagyméretű kovásodott fatörzsek átitatódása hasonló kolloid 
oldatvándorlás eredménye lehet.

SEDIMENTS CHIMIQUES DANS LE SARMATIEN 
D’EGERCSEHI

Par G. Láng

Parmi les formations sarmatiennes du complexe miocéné formant 
Lavant-pays de ГW de la Montagne Bükk, aux environs des villages 
Egerbocs, Egercsehi, Mikóíalva, ou peut observer des sédiments chimiques
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déterminant le faciés. Ces roches consistent partié en tuffite rhyolitique 
faiblement bentonitifiée, á fauné d’eau douce, partié en tufs dégradés et 
formations, á gél siliceux. Ayant une épaisseur de 10 á 15 m, elles gisent 
entre les couches sarmatiennes á tuf rhyolitique, gravier grossier et sable 
a stratification croisée.

La fraction á sable fin de la tuffite bentonitifiée provient directement 
des jets de tuf, de l’érosion de la Montagne Bükk et probablement de la 
Montagne de Spis-Gemer, puis de Lablation des formations de schlier 
helvétien des environs. La partié prépondérante de la fraction argileuse, 
c’est la Ca-montmorillonite, le caractére bentonitique est observable 
mérne aux propriétés physiques de la roche. L ’association faunique est 
de caractére d’eau douce (Tcichaeocampylaea doderleini B r u s ., Triptychia sp., 
Planorbis sp.).

La formation n ’est observable que sur un territoire bien délimité, 
les tufs dégradés et les roches siliceuses se présentent dans la zone de 
hord de Toccurrence des tufíites bentoniteuses. Sur la base de l’extension 
dans l’espace, de la présence de montmorillonite, de la fauné d’eau douce, 
on peut supposer un réservoir de sédiments fermé, ä eau tranqille, sem- 
blable ä un lac, ой les conditions chimiques du milieu sont déterminées 
partié par le p devenant de plus en plus alcalin á cause l’altération des 
grains de íeldspath des tufs rhyolitiques, partié par les substances humiques 
de la rive du lac. Par conséquent, c’est la bentonitisation qui a probable
ment eu lieu á 1’intérieur de réservoir de sédiments, tandisque la zone 
de bord est caractérisée par la dissolution colloidale et la reprécipitation 
de Si02, due aux conditions variables de pR.

Les tufíites bentonitifiées sont démontrables dans plusieurs horizons 
du complexe sarmatien, étant les produits des phases tranquilles entre 
les périodes de transport considérable des détritus.

ХИМИЧЕСКИЕ ОСАДКИ В САРМАТЕ РАЙОНА С. ЭГЕРЧЕХИ
ГАБОР ЛАНГ

Среди сарматских образований миоценовой толщи, построящей 
западную переднюю плошадь гор Бюкк, в районах сс. Эгербоч, Эгерчехи 
и Микофальва обнаруживаются химические осадки, определяющие 
фации. Эти породы отчасти оказались слабо бентонитизированным риоли
товым туффитом, включающем пресноводную фауну, а с другой стороны 
— деградированными туфами и силикагелевыми образованиями. Мощ
ностью максимально в 10—15 м они залегают среди слоев сарматского 
риолитового туфа, грубого гравия и перекрестно наслоенных песков.

Тонкозернистая песчаная фракция бентонитизированного туффита 
происходит из непосредственного рассеяния туфа, из гор Бюкк, предпо
ложительно из Гемер-Спишского рудогорья и из сноса гельветских шли- 
ровых образований непосредственной окрестности. Глинистая фракция
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в большинстве является Ca-монтмориллонитом, бентонитовый характер 
породы обнаруживается и по физическим особенностям ее. Фаунистическое 
сообщество является пресноводным (Tachaeocampylaea doclerleini B r u s ., 
Triptychia sp., Planorbis sp.).

Данное образование прослеживается на разграниченной территории, 
деградированные туфы и кремнистые породы появляются в краевой 
полосе присутствия бентонитизированных туффитов. Пространственное 
распределение, присутствие монтмориллонита и пресноводной фауны 
указывают на замкнутый, прудообразный осадконакопительный бассейн 
с спокойной водой, петрохимические условия которого определились 
отчасти ставшими алкалическими вследствие разложения фельдшпатовых 
зерен риолитовых туфов величинами р а с другой стороны гуминовыми 
веществами берега пруда. Поэтому в внутренней части бассейна осад- 
конакопления по всей вероятности имела место бентонитизация, а в его 
краевой полосе, из-за изменившихся условий рн-коллоидальное раст
ворение и переосаждение Si02.

Бентонитизированные туффиты могут быть выявлены в нескольких 
горизонтах сарматской толщи и представляют собой резултаты периодов 
покоя между периодами интенсивного привноса обломков.





SÁROSPATAK KÖRNYÉKÉNEK FÖLDTANI ŰJRAFELVÉTELE
( X V I .  sz. melléklettel) 

í r ta :  L en g y el  E ndre

Földtani felépítés

Sárospatak környékét uralkodóan eruptív képződmények építik fel. 
Szarmata és felső-mediterrán üledékes képződmények csak mélyebb patak
medrekben tárulnak elénk. így a Sinkatető DNy-i és ÉK-i lejtőin a Sóhely- 
és Kádas-gödörben. Szarmata kövületes tufit- és agyagréteg újabban a 
végardói mélyfúrásból került napfényre (1. XVI. melléletet).

A vulkáni tevékenységet hatalmas explóziós működés vezette be. 
Piroklasztikus anyagtömeg alkotja a hegység aljzatát, s ennek átalakult 
anyagából jöttek létre későbbi folyamatok kapcsán a kaolinos—bentonitos 
másodlagos termékek.

Kétféle jellegzetes riolittufatípust találunk: 1. laza, porló, finomszemű 
tufa és 2. horzsaköves riolittufa és breccsa. Az utóbbi közelebbi kitörési 
központok felszínre robbantott anyaga. A kétféle tufa települése váltakozó.

A mélyebb szintek tufái általában rétegzettek, lerakódásuk partszegé
lyen ment végbe. Átlag 200 m tszí. magasság felett rétegzettnek, száraz
földi eredetűek. A perlitszemes, obszidiánlapillis tufák területünkön 
hiányzanak (1, 2. ábra).

E riolittuíaösszletet bizonyos zónákban erősebb-gyengébb kovásodás 
kíséri. Az elkvarcosodott tufapadok többszöri váltakozása az aktív és 
utóvulkáni működés párhuzamosságát rögzíti. Távolabbi kitörési közpon
tok anyagszórása még folyamatban volt, amikor egyes gócokban már utó
vulkáni tevékenység vette kezdetét. A tufarétegek túlnyomó része Ny— 
DNy felé befelé d ö f220—280°/8— 19°-kal.

A vulkáni effúzió riolit- és andezitfajtákat eredményezett. E két 
kőzetcsoport területünkön meglehetősen élesen elhatárolódik. A Sáros
pataktól É-ra eső részt riolitváltozatok építik fel. Andezitek a DNy-i és 
ÉK-i hegységszegélyen jelennek meg.
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1. ábra. A hercegkúti „Fehérkő-bánya” szelvénye. Jelmagyarázat: 1. nyirok,
2. lejtőtörm elék, 3. finomszemű andezittufa, 4. kevert andezit- és rioiittufa

Fig. 1. Coupe de la carriére „Fehérkő-bánya” de H ercegkút. Legende: 1. limon, 2. 
éboulis, 3. tu f  andésitique á grains fins, 4. tufs andésitiques et rhyolitiques mélangés
Рас. 7. Разрез карьера ,,Фехеркё” в районе с. Херцегкут. Легенда: 1. саман, 2. осыпь,
3. тонкозернистый андезитовый туф, 4. смешанные андезитовые и риолитовые туфы

2. ábra. Perlit-feltárás a Somlyód É-i lejtőjén. Jelmagyarázat: 1. nyirok, 2. perlit, 
3. kaolinos réteg, 4. limonitos szegély, 5. riolit

Fig. 2. Ouvertüre de perlite au versant de N du Somlyód. Légende: 1. limon, 2. per
lite, 3. couche á kaolin, 4. bordűré lim onitique, 5. rhyolite

Рас. 2. Обнажение перлита на северном склоне горы Шомльод. Легенда: 7. саман, 
2. перлит, 3. каолиновый слой, 4. лимонитовая грань, 5. риолит
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Az andezit felnyomulása követte a 
riolitét. Telér alakban törte át a riolit- 
összletet, és a felszínen rövidebb-hosz- 
szabb lávatakarókat alkotott. Felszín 
közelében elakadt felhatolásukat a hegység- 
peremi lakkolitok egész sora igazolja (Ku
tyahegy, Mandulás; 3., 4. ábra).

Területünk a szarmata végén fel
töltődött, kiemelkedett. A tenger foko
zatosan visszahúzódott.

Pleisztocén képződmények a hegy
ségperemek lankás oldalait borítják nyi
rok- és lösztakarók, helyenként kavics- 
lepelfoszlányok alakjában. Vastagabb 
nyiroklepel a Bodrog-síkságra ereszkedő 
lejtőket-takarja. Vastagságuk a 6—8 
m-t is eléri. Sajátos, bentonitos keve- 
redésű üledék a hegységperem egykori 
legmélyebb öbölrészeit tölti fel. Vörös
barna színe a magasabb szintek kilúgo
zott vastartalmától ered.

Az 1955-ben eszközölt kézi- és- 
mélyfúrások kapcsán három produktív 
terület bontakozott ki:

1. a Királyhegy ÉK-i 
lejtőjén;

2. Somlyód D-i oldalán;
3. a makkoshotykai 

hegyháton.

1. A királyhegyi kézifúrásokban 
uralkodólag bentonit jelenik meg 3—4 
m-es vastagságban. A fúrás legtöbb
ször haszonanyagban állt le.

2. A Somlyódon mélyített kézifú
rások 8—10 m-es fehér és szürke 
bentonit, kaolinos bentonitösszletet ha- 
rántoltak. További kutatás tisztázná a 
produktív terület kiterjedését.
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3. A makkoshotykai hegyháton részben a sekélyfúrások, részben a 
93 m-es mélyfúrás zöldesszürke bentonitot harántolt, mely a mélyfúrásban 
30 m-es vastagságban jelentkezik.

Kőzettani adatok
Riolit. A riolitváltozatokat összefüggő földtani egységbe olvasztotta a 

hévvizek kovasavas kötőanyaga. Ez az elkvarcosodott riolitösszlet alkotja 
a letárolással szemben ellenállóbb magaslatokat (Királyhegy, Megyer,

Hotykai hegyhát, Bottkő, 
Kisb ottkő, N agy b ányihegy, 
Kis-Nagyszáva stb.). A terü
let riolitjai genetikailag egy
ségesek. Ásványos összetétel 
alapján a Ciróka—Somlyód- 
Koholya—Bottkő kőzete or- 
toklászriolit. Földpátja karls- 
badi kettős ikreket alkotó 
szanidin. A biotit ritkán üde. 
Kloritos-vashidroxidos bom
lási termékei főként a kőzet
rések mentén halmozódtak 
fel. A kvarc mindig bipira- 
misos, néha 4—5 tagú cso
portokba verődött. A rioli- 
tokban oligoklászsorú pla- 
gioklász is felismerhető.

A Somlyód É-i lejtőjén 
eddig e területen nem ismert 
sötétszürke perlitfolyás he
lyezkedik el telérszerü rio- 
littömegben, fehér kaolinos— 
kovás és sárga vashidroxi- 
dos kerettel. Perlitszeme- 

ket eddig csak a horzsaköves tufákban s a fúrások anyagában ta
láltunk.

Riolittufa. A riolitvulkanizmust kísérő törmelékszórás több km széles 
sávban és 2—300 m-es vastagságban jelentkezik a hegység peremén. Két
ségtelenül megvan az andezittakaró alatt is, mert a hegység központi 
részeinek feltárásaiban a lávaárak feküjében riolittufa helyezkedik el 
(5. ábra).

Exogén zárványként a tufában palás agyag, homokkő, néhol kvarc
kavics állapítható meg. A tufa elkovásodásának mértéke a tufaváltozat 
alkatától függ. A finomszemű hamutufa egyenletesen kovásodik el. 
A horzsakőlapillis tufa és durva breccsák egyenlőtlenül kvarcosodottak, 
kovarögösek. Kaolinosodási övékben a portufából tömör, kagylós törésű,

•5. ábra. E lkovásodott riolittufapadok a cine- 
gési kőfejtőben. Egyes szintjeiben kaolinkő 
(„ lip a r it”) és alunitosan elváltozott tufarétegek 

is előfordulnak
Fig. 5. Bancs de tu f  rhyolitique silicifié dans la 
carriere de Ginegés. Én quelques horizons, у 
existent des couches de „ liparite” et de tu f altéré 

d ’une maniere alunitique
Рас. 5. Окремнелые слои риолитового туфа в 
карьере Цинегеш. В отдельных горизонтах встре
чаются также каолиновый камень (,. липарит”) и 

алунитообразно превращенные слои туфа
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hófehér vagy sárgásfehér kaolinkő (porcelánkő, ,,liparit”) keletkezett 
kovasavas anyag kicserélődése útján.

Rioandezit és andezitriolit. A Tokaji-hegység jellegzetes kőzettípusai. 
Szerepük alárendelt, és összekötő kapcsot jelentenek az andezitek és rioli- 
tok között. Világos színük (lilás, barnásfehér, szürkésfehér), sajátos szöve
tük, átmeneti vegyi összetételük a mélységi magmafejlődés áthidaló tagját 
jellemzik.

A hotykai Köveshegyen és a Sinkatető DK-i alján fordul elő, szoros 
kapcsolatban a feküt alkotó riolittufával. Amfibol-, majd piroxénandezit 
ömlött rá.
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A diagramon figyelemmel kísérhető, hogy a Si02 csökkenésével pár
huzamosan fogynak az alkáliák. A femikus alkatrészek és a kalcium meny- 
nyisége együtt nő (6. ábra).

A diagramon jelentkező kereszteződések (izofáliák) a magmafejlődés 
kiegyensúlyozatlanságát bizonyítják. A si +  al +  alk túlsúly a riolitok, a 
fm 4- c többlet a bázisos andezitek jellemzője (7. ábra).

6. ábra. Az al—fm—c— alk viszony grafikus 
ábrázolása

Fig. 6. Diagramme du rapport al—fm—c—alk 
Puc. 6. Графическое изображение соотношения 

al—fm— c— alk

Andezit. Területünkön az andezitek megjelenési formái rövidebb- 
hosszabb lávaárak, takarók és gyakran lakkolitok.

Három andezittípus jelenléte állapítható meg: 1. amfibolandezit,
2. piroxénandezit és a kettőt egybekapcsoló 3. amfibolos piroxénandezit. 
Kitörési sorrendjüket növekvő bázisosság jellemzi.

1. Amfibolandezit. Makkoshotykáról ÉÉNy-ra, a Köveshegy és Sinka
tető K-i lejtőin fordul elő. Lávaárainak megjelenését riolitos törmelék- 
anyaggal kevert tufaszórás előzte meg (Gomboshegy, Sátorhegy).

A kőzet lilásszürke. Hialopilites alapanyagában elváltozott 42—45% 
An-tartalmú, andezinsorú plagioklász mellett ércesedett barna amfibol- 
kristályok ismerhetők fel: ng c =  14—15°. Pleokroizmusa: ng világos 
dohánybarna, np barna. 1 mm alatti magnetitkristályok, 38—80 /u-os 
apatitoszlopok legtöbbször zárványként fordulnak elő a porfíros elegy
részekben.

2. Piroxénandezit. Üde állapotban sötétszürke, nagyszilárdságú 
kőzet. 1—4 mm hosszú hipersztén- és kisebb, zömök augitoszlopok kép
viselik a színes szilikátokat. A két femikus elegyrész aránya ugyanazon 
eruptív testen belül is változó. A földpát labradorsorú plagioklász. A mag- 
netit gyakran szabad szemmel is észlelhető csoportokba verődött.
14 Földtani Intézet Évi Jelentése — 21
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Piroxénandezit alkotja a Páncél-, Gomboshegy, Mandulás, Vincehegy, 
Darnó, Sinkatető tömegét. A lakkolitok kőzete gyakran holokristályos és 
nagyszemű (8. ábra).

Hegységperemi lakkolitos felnyomulás a Sárospataktól DNy-ra fekvő
kutyahegyi és páncélhegyi bánya andezit- 
tömege. Önálló egyszeri felnyomulását 
igazolja az egész bányakép. A lakkolit 
közepén a litoklázisok közel függőlegesek

8. ábra. Lakkolit-jellegű piroxén- 
andezit-felnyomulás a sárospa
tak i Szt. Vince-hegyi kőbányában 
Fig. 8. Intrusion d ’andésite py- 
roxénique, de caractere laccoliti- 
que dans la carriere du Mont 

Szt. Vince de Sárospatak 
Рас. 8. Лакколитообразное под
нятие пироксенандезита в карьере 
горы Сент-Винце в районе г.

Шарошпатак

9. ábra. ÉÉN y— DDK-i litoklázis-rendszerrel- 
széttagolt piroxénandezit-lávatakaró a Páncél

hegy D-i oldalán
Fig. 9. Goulée de lave d ’andésite pyroxénique, 
morcelée par un Systeme de lithoclases de 
N N E—SEE au versant du S du Páncélhegy
Рас. 9. Пироксенандезитовый лавовый покров, 
расчлененный системой ликтоклаз ССЗ —ЮЮВ- 
ного направления, на южном склоне горы 

Пан цел

(9. ábra), a kúp oldalai felé egyre kisebb szög alatt dőlnek. Az elválási 
formák is ennek megfelelően változnak: a középső részen oszlopos 
vagy durvatömbös, a peremek felé haladóan vastag, majd vékonypados, a 
legkülső széleken lemezes. A keresztmetszeten a lakkolit jellegzetes, 
hagymahéjas szerkezete figyelhető meg.

3. Amfibolos hiperszténandezit. Ásványos összetételében a hipersztén 
mellett üde barna amíibolnak ju t szerep. A plagioklász labradorandezin. 
A magnetit porszerűen hintett alakban kristályosodott.

* * *

Kitörési sorrend. Területünkön a vulkáni tevékenység a felső-mediter
ránban megindult. Ezt igazolják azok a kövületes tufák, tufitok és üledékes 
14* — 12



212

képződmények, melyek az eruptívumok feküjében vagy közbetelepülésként 
helyezkednek el (Sóhegy, Kádasgödör, Megyerhegy).

A vulkáni működés a szarmata emeletbe is átnyúlik. Különböző 
kitörési központokból egyidejűleg eltérő összetételű lávaanyag ju to tt a 
felszínre. Ezért találkozunk savanyúbb és bázisosabb effúzívumok több
ször váltakozó egymásratelepülésével.

Sárospatak környékén két szünettel megszakított kitörési szakasz 
rögzíthető le: 1. felső-mediterrán riolit és andezit, 2. szarmata riolit- és 
andezitfelnyomulás. A kettő a felszínen élesen nem választható el. Első
höz sorolható a hegység aljzatát alkotó riolittufa és ortoklászriolit, az 
átmenetet képviselő rio- és amfibolandezit, majd a közvetlenül rájuk 
boruló piroxénandezit. Második szakaszhoz tartoznak a szarmata riolit- 
változatok és a legmagasabb gerinceket alkotó piroxénandezit.

A hegység vulkanizmusa nem tagolható területileg több, élesen el
határolható szakaszra. Egyre több bizonyíték szól amellett, hogy az erup
tívumok egyetlen vulkáni egységbe tömöríthető, de magmafejlődési és tektonikai 
szünetekkel megszakított erupciófolyamat termékei.

Utóvulkáni folyamatok és képződmények
A Sárospatak környéki kőzeteket, főként riolitváltozatokat, az utó

vulkáni hatások több helyen elbontották. Együttes hidrotermális ténye
zők (hévvíz, gázok) kaolinosodást és bentonitosodást idéztek elő. Teljesen 
ép kőzetet sem a felszínen, sem a mélyfúrások anyagában nem találunk.

A nagyobb kaolintestek hidrotermális eredetűek és elsősorban a riolit 
földpátjának és alapanyagának bomlási termékei. A nagy területre szórt 
riolittufa kaolinosodása viszont epigén (felszíni) folyamatok eredménye. 
Hidrotermális körülmények között a kaolinképződés gyorsabb ütemű és 
teljesebb. A képződés alatt felszabaduló felesleges Si02 gélként távozik el, 
és az útjába eső, vele érintkező kőzetet elkovásítja. Szénsavas—humusz
savas oldatok a Fe eltávozását segítik elő. A dickit és nakrit szerepe aláren
delt, ami nyilvánvalóan a kisebb fokú stabilitásnak következménye.

A kaolinok ásványainak meghatározását differenciális-termikus mód
szerrel K o b l e n c z  V. végezte (10., 11. a—c ábra).

A  megyerhegyi (Zsolnay) kaolinbányából származó m inták D T A  görbéinek
lelőhely jegyzéke:

1. I. sz. táró , be járattó l 26 m (kovarögös kaolin): kaolinit és nakrit közepes meny- 
nyiségben együtt jelentkezett.

2. Nagykupola (síkporos kaolin): kb. 30% kaolinit. Más ásvány nem jelentke
zett.

3. Nagykupola (lilásfehér riolittufa, kaolin): kaolinásványok közepesnél jóval 
kisebb mennyiségben. Uralkodó a dickit.

4. I. sz. táró , 16 m (kovás kaolinos rio littufa): kaolinásványok közepesnél kisebb 
mennyiségben.

ő. I. sz. táró , 27 m (kovásodott, kaolinosodott riolittufa): a kaolinásványok jó 
közepes mennyiségben. N akrit túlsúlyban.
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11. a—c. ábra. A megyerhegyi (Zsolnay) kaolinbánya DTA görbéi
Fig. 11. a—c. Courbes DTA des échantillons de la carriere de kaolin du Megyerhegy

(Zsolnay)
Рас. 11. a—c. Кривые дифференциально-термического анализа каолинов карьера

горы Медьер (Жолнаи)
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l ib .  ábra
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11c. ábra

6. I. sz. táró , oldalvágat vége (kaolinosodott riolit szürke kvarccal): kaolinásvá
nyok együttes jelenléte jó közepes mennyiségben.

7. I. sz. táró , oldalvágat 47,60 m (kaolinosodott riolit szürke kvarccal): kaolin
ásványok jó közepes mennyiségben. Túlsúlyban nakrit és dickit.

8. I. sz. táró , keresztvágat Ny-i szárny (kaolinos riolit): kb. 60%-os k ao lin itta rta - 
lom, más ásvány nem volt észlelhető.

9. I. sz. táró , K iskupola (kaolinos, kovás rio littufa): kevés kaoliniten kívül más. 
ásvány nem jelentkezett.

10. I. sz. táró  keresztvágat, vájvég 11 m (m ájbarna bentonit): 60 — 65% kaolinit 
m ellett m ontm orillonit is jól észlelhető.

11. A ltáró II. akna (sárga, kaolinos rio littufa): közepesnél kisebb mennyiségű: 
kaolinásványtartalom .

12. K eresztvágat K-i szárny vájvég (kaolinos rio littu fa): m ontm orillonit m ellett 
kb. 50 — 60% kaolinit.

1 3 . Ny-i beomló keresztvágat (telérszerű kitöltés): kaolinit közepesnél jóval kisebb 
mennyiségben, m ellette valószínűleg nakrit is van. Kevés m ontm orillonit.



14. II. sz. akna, középső szint 9 — 10 m (zsíros riolitkaolin): kb. 50% kaolinit, m ont- 
m orillonittartalom  csak nyomokban.

lő . II. sz. táró  40 m (elváltozott riolit-kaolin): kevés kaolinit m ellett más ásvány 
jellemző csúcsa nem jelentkezett.

16. Középső szint 7 m (zsíros riolit-kaolin): közepesnél jóval kevesebb kaolin it 
m ellett kevés nakrit.

17. A ltáró 128 m oldalvágat (kovásodott, fehér rio littufa): kaolinásványok csekély 
mennyiségben.

18. Altáró 116 m (erősen kaolinosodott riolittufa): kaolinásványok közepesnél 
kisebb mennyiségben.

19. Altáró 91—100 m (fehér, sárgafoltos riolit-kaolin): kaolinásványok kis m ennyi
ségben.

20. A ltáró, bejárattó l 29 m-re (zsíros, zöldesfehér riolit-kaolin): a m ontm orillonit- 
tarta lom  nagyobb, kvarc is észlelhető.

21. Altáró 47 m (szennyes, fehér riolit-kaolin): kevés m ontm orillonit, kaolinásvány 
és kvarc.

22. Baloldali vakakna 42 m-nél (fehér, zsíros riolit kaolintelérből): kb. 25 — 30%. 
kaolinit, kevés, m ontm orillonittal.

A területünkön előforduló bentonitok színben, összetételben változato
sak. Keletkezésük főleg riolitfajták anyagának lebontásából, elsősorban 
a földpátból történt; alapfeltétel, hogy az anyakőzetben szivárgó oldatok 
p n-értéke lúgos tartományban helyezkedjék el.

A p H-értékek, a hőmérséklet és a vegyi tényezők gyakori váltakozása 
okozza, hogy a legtöbb lelőhelyen keverten fordul elő kaolin és bentonit. 
A Zsolnay-bánya kaolintömzsét bentonitköpeny fogja körül. Területün
kön másodlagos helyre hordott eruptív anyagból is keletkezett bentonit. 
E másodlagos bentonit a peremi medencék, mélyedések feltöltő anyaga, 
kisebb-nagyobb méretű idegen anyag szennyezéssel.

A kőzetek anyagi átrendeződése és ezzel szoros összefüggésben tér
beli elhelyezkedése ÉÉNy—DDK-i termális vonalakhoz kötött. Ilyen hely
zetűek a megyerhegyi kaolintömzsök és a királyhegyi, cinegési, bottkő— 
végardói kaolin, illitkaolin előfordulások.

Tapasztalataink szerint hegységünk területén nagyobb kaolintömzsök, 
lencsék, fészkek létrejötte csak ott következett be, ahol hidrotermális tényezők ezt 
elősegítették és meggyorsították. Ezekhez tartozik a termális gócok körzetének 
magasabb hőmérséklete, amelyet részben a hévvíz, részben a pneumatolitos 
hőszállítás ju tta to tt az alapkőzettömeghez.

Megállapításaink szerint fontos feltétel a kovasavas termák hidrokvarcit 
kerete, mely a felfelé áramló víz és gáz magas hőmérsékletét hosszú időn 
át biztosította.

A kaolinképződés fizikokémiai feltételei a keletkezés időpontját is 
rögzítik: minőségileg jelentősebb kaolintelepek o tt vannak, ahol az erupció- 
kát követő utóvulkáni működés központjai hosszabb időre állandósultak, és az 
anyagi átrendeződés folyamatait elősegítették.

Megállapítható, hogy a megyerhegyi és somlyódi kaolintömzsök riolit- 
erupciókkal is összefüggésben állnak. A keletkezésnél a riolit benyomulását 
kísérő hatóerőknek (hő, nyomás, vulkáni gázok) is szerepük volt a tufa és 
breccsa szerkezeti át épülésében.
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Megállapítható, hogy a tufaösszletbe nyomuló riolit- s a nyomon követ
kező hidrotermák bontó és átalakító hatása csak bizonyos körzetben jelent
kezik, és a hatósugár ritkán több 100—200 m-nél, s mindig arányban áll a 
behatoló riolittömeg nagyságával, valamint a termális folyamatok intenzitásával 
és időtartamával. A termális öv termékei a hatóerők arányának függvényei.

A bányafeltárásokban megállapítható, hogy a kovasavas oldatok 
telérszerű hálózatban járták át a tufaösszletet, ezért nem alakulhatott ki 
egységes, nagyobb kiterjedésű kaolintelep, hanem a termális járatok között 
szabálytalan kaolintömzsök, fészkek, ferdén álló lencsék találhatók.

Területünkön több termális góc rögzíthető. Ezek közül legszámot
tevőbbek: a Királyhegy-Cinegés, Megyer, Bottkő, Kisbottkő, Somlyód és 
Koholya.

A hegységre jellemző sztratovulkáni felépítés okozza, hogy jó minőségű 
kaolinképződés csak bizonyos kőzetváltozatokhoz kötött. Legmegfelelőbb 
a színes szilikáttörmeléket alig tartalmazó, finom portufa és a tömeges 
riolit. Durvaszemű, horzsaköves riolitbreccsában a kaolinosodás a kőzet 
kis távolságegységben váltakozó porozitása m iatt egyenetlen, kovarögös.

Hegységszerkezet

A sárospataki területrészen az egész vonulatra jellemző töréses szerke
zet állapítható meg. Az uralkodó diszjunktív törések ÉNy—DK irányúak. 
60—70°-os szöget alkotnak a hegységet K-ről határoló ÉK —DNy-i főtörés
vonallal.

E törésrendszer a hegységet sakktáblaszerű tömbökre tagolta. Lezök
kent részeire a szarmata tenger transzgredált.

A törések különböző mélységre hatoltak le, és a felszínre futott vulkáni 
termékek anyagi minősége ezzel szorosan összefügg. Egy-egy törésvonalon több 
kitörési központ alakult ki.

Tapasztalatok szerint az utóvulkáni működések a primer kéregrések 
irányait követik. Az erősebb kaolinosodás folyamatai is ezek mentén já t
szódtak le. Fiatalabb vetők a peremi hegységrészeket 40—90 m-rel zök
kentették le.

A Mandulás—Kőbánya területén mélyített fúrás 6 m-es andezittakaró 
alatt kaolinosodott riolittufát harántolt. A kutyahegyi kőfejtőben dörzs- 
breccsaszerű morzsolódási öv jelzi az andezittesten belüli fiatalabb moz
gásokat. A legerősebb vulkáni működés a legnagyobb, legmélyebbre nyúló 
törésvonal mentén következett be, s rendszerint magasra tornyosuló bordá
kat, gerinceket eredményezett. Később bekövetkezett peremi törések az 
eredeti összefüggést megzavarták. Vetők főleg a K-i hegységszegélyen 
jelentkeztek.

A fiatalabb vetők, peremi törések megbontották az eruptív tömegek 
összefüggését, helyükön ma többé-kevésbé feltöltött mélyedések jelentek 
meg. Ezekben több helyen agyagásvány-felhalmozódások (főleg bentonit) 
is bekövetkeztek.
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RELEVÉ GÉOLOGIQUE DES ENVIRONS DE SÁROSPATAK
P ar E. L e n g y e l

Dans les environs de Sárospatak, úactivité volcanique commenga 
par une forte activité explosive. Le soubassement de la montagne consiste 
en pyroclastiques rhyolitiques variés, les produits kaoliniques—bentoni- 
tiques étant formés des variétés des roches altérées de celL-la, en con
nexion avec úactivité post-volcanique.

Le long des lignes thermales, le complexe ä tuf rhyolitique fut plus 
oumoins silicifié. L'alternance multiple des bancs de tuf quartzifié et des 
gisements de bentonite indique la contamination des effets volcanique et 
post-volcanique. Des centres d’éruption lointains jetaient encore des 
matiéres pyroclastiques quand úactivité des geysers commenca déja, le 
long de certaines fractures et ä leurs croisements.

La partié située au NW de Sárospatak consiste en diverses variétés 
de rhyolite, les bords du SW et NE en andésites.
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L’éruption de Г andésite suivit á celle de la rhyolite. Pour la plupart» 
celle-lá traversait le complexe ä rhyolite, en filons et forma, á la surface, 
des coulées de lave plus ou moins grandes, des cretes allongées, des cones 
élevés. Elle ne pouvait toujours monter jusque á la surface, ce qui est 
prouvé par de nombreuses laccolites, aux bords de la montagne.

Notre territoire étáit remblayé au cours des éruptions sarmatiennes 
bien fortes, et la mer regressait graduellement. Une nappe épaisse de 
limon couvre les versants en pente vers la plaine du Bodrog. Les baies 
profondes du bord de la montagne sont remblayées par un sédiment 
caractéristique, mélange de bentonite.

L ’auteur rend compte des types importants des roches du territoire. 
Les variétés de rhyolite en membres d'une unité géologique cohérente, 
sont caractérisées par des altérations siliciques. Ce complexe rhyolitique 
quartzifiée forme les élévations qui résistent le plus á Tabrasion. Les 
rhyolites sont partié rhyolites á sanidine, partié rhyolites á orthoclase. 
La transition vers les andésites, tout comme du point de vue de la compo
sition chimique et minéralogique, est représentée par les rhyoandésites et 
andésorhyolites.

On donne des tableaux des rapports magmatogéniques des roches 
acides et basiques. Le processus de la différentiation magmatique est 
représenté par le diagrammé des valeurs N ig g l i .

On expose la composition minéralogique de Г andésite amphibolique* 
andésite pyroxénique, andésite hypersthénique á amphibole.

L ’activité volcanique, commencée á la fin du Tortonien, atteignit 
le maximum au Sarmatien. II n ’y avait pás de grand intervalle dans le 
temps, mais le volcanisme rhyolitique fut suivi par Téruption du magma 
andésitique, accompagnant, les mouvements renouvelés de Fécorce 
terrestre.

L ’activité post-volcanique régionale produisit, á beaucoup d’endroits 
la kaolinisation et la bentonitisation. Les corps de kaolin du Megyerhegy 
sont d’origine hydrothermale. Dans ceux-lä, le role de la dickite et de la 
nacrite est subordonné, par rapport ä la kaolinite. L 'auteur expose mérne 
les analyses thermiques diíférentielles des minéraux argileux des kaolins. 
Les valeurs de pH, la température, les possibilités d ’échange de cations, 
produisirent souvent des substances mélangeés de minéraux argileux.

La bentonite secondaire (redéposée) remplit les bassins, les creux, 
les ,,lits de béntonite” des bords.

Des blocs, lentilles, nids considérables de kaolin ne se formérent 
que la oii les facteurs hydrothermaux á hautes températures facilitaient ce 
processus. L ’hydroquartzite recouverant la complexe de tuf fut un de 
ces facteurs, car eile assurait pendant une période assez longue la haute 
température de Teau et des volatiles ascendants.

Des gisements de kaolin de qualité convenable se formérent aux 
localités oil les centres et les canaux de Tactivité post-volcanique existaient 
assez longtemps pour faciliter les processus de la réarrangement des 
matériaux.
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On peut bien constater que Feffet altérant des masses rhyolitiques 
pénétrant dans le tuf de mérne que celui des hydrothermes у suivants 
n 'est observable que dans un secteur limité. Ce n'est que rarement que le 
rayon d'action dépassé 100 ä 200 m, dépendant de la grandeur des masses 
rhyolitiques pénétrés.

Les fractures disjonctives dominantes sont dirigées du NW au SE, en 
formant un angle de 60 á 70° avec la ligne de fracture principale de 
NE—SW qui limité la montagne de ГЕ. Ce Systeme de failles divisait la 
montagne en masses semblables á réchiquier. Ses bords affaissés devaient 
subir la transgression de la mer sarmatienne.

Planche XVI. Carte géologique des environs de Sárospatak—Végardó.
— Par E. L e n g y e l .
L e g e n d e : Holocene: 1.  alluvion, éboulis, 2. argile brune des prés. Pléistocéne:
3. limon, loess, sable, 4. terrasse de gravier. Tortonien et Sarm atien: 5. andésite 
pyroxénique et andésite pyroxénique ä amphibole, 6. andésite amphibolique, 7. 
tu f et agglomérat andésitique, 7a.  limon andésitique, 8. argile et sable (ä mince 
laie de charbon), 9. hydroquartzite et lim noquartzite, 10 .  tu f rhyolitique, siliceux 
et ä hydroxyde de fér, 11.  tu f rhyolitique silicifié, 12 .  rhyolite ä orthoclase, 1 3 .  
tu f rhyolitique friable, fin, 1 4 .  tu f rhyolitique á ponce, l ő .  filons d ’hydroquartzite.
— 1 6 .  Inclinaison des couches, 1 7 .  fracture, 1 8 .  direction de coupe, 1 9 .  localité fossili- 

íére , 20.  forage, 21.  forage profond.

ГЕОЛОГИЧЕСКАЯ РЕАМБУЛЯЦИЯ ОКРЕСТНОСТИ 
Г. ШАРОШПАТАК

ЭНДРЕ ЛЕНДЬЕЛ

Вулканическая деятельность в окрестности г. Шарошпатак началась 
мощным эрупционным действием. Подошва гор слагается разнообразным 
риолитовым пирокластическим материалом, из превращенных в течение 
поствулканической деятельности разновидностей которого образовались 
каолиновые и бентонитовые продукты.

Толща риолитовых туфов вдоль термальных линий была подвергнута 
окремнению более или менее значительных размеров. Неоднократное 
чередование закварцованных пачек туфа и бентонитовых залежей ука
зывает на одновременность вулканической и поствулканической деятель
ности. Выброс материалов более удаленными эрупционными центрами 
еще продолжался, когда вдоль отдельных сбросовых линий и очагов 
уже началась деятельность кремнекислых терм.

Участки, располагающиеся к северозападу от г. Шарошпатак, пост
роены разновидностями риолита, а югозападная и северовосточная окраины 
гор — разновидностями андезита.

Поднятие андезита последовало за поднятием риолита. Андезит в 
большинстве случаев прорвался через риолитовую толщу в виде жилы 
и на поверхности Земли образует более или менее длинные лавовые по
кровы, растянутые хребты и выступающие конусы. О том, что их поднятие



застрялос вблизи поверхности, свидетельствует целый ряд лакколитов, 
располагающихся на окраине гор.

В течение интенсивных сарматских эрупций данная территория была 
насыпана и море постепенно отступало. Мощная самановая оболочка 
покрывает склоны, опускающие к равнине р. Бодрог. Осадки особого бен
тонитового смешения заполняют глубокие заливы окраины гор.

В статье описываются важнейшие типы пород данной территории. 
Разновидности риолита соединяются в связную геологическую единицу 
кремнекислыми превращениями горных пород. Указанная закварцо- 
ванная риолитовая толща образует устойчивые против эрозии возвышен
ности. Риолиты отчасты представлены санидином, а отчасти олигокла- 
зовыми риолитами. Риоандезиты и андезориолиты, представляющие 
собой переход и по химическому и по минералогическому составу, образуют 
соединяющую связь к андезитам.

Магмогенетические соотношения кислых и основных горных пород, 
суммированы в виде таблицы. Процесс магматической дифференциации 
изображается на диаграмме.

Автор онисывает минералогический состав амфиболандезитов, пирок- 
сенандезитов и амфиболовых гиперстенандезитов.

Вулканическая деятельность, начавшаяся на конце тортонского 
яруса, достигла своей кульминации в сармате. Во времени она не явилась 
продолжительной и за риолитовым вулканизмом спустя краткого перерыва 
следовал прорыв андезитовой магмы, сопровождающий возобновив
шиеся движения земной коры.

Региональной поствулканической деятельностью на многих местах 
были вызваны каолинизация и бентонитизация. Происхождение каоли
новых тел горы Медьерхедь является гидротермальным. Наряду с каоли
нитом, в этих телах диккит и накрит играют подчиненную роль. В статье 
приводятся данные дифференциально-термического определения глинис
тых минералов отдельных типов каолина. Величины рн , температура и 
возможности катионного обмена часто создали продукты с смешанными 
глинистыми минералами.

Вторичный бентонит представляет собой заполняющий материал 
краевых бассейнов, углублений и бентонитовых прослоек.

Крупные штоки, линзы и гнезда каолина образовались только там,, 
где этому благоприятствовали и ускорили высокотемпературные гидро
термальные факторы. Важной предпосылкой этого является гидроквар
цитовая оболочка, окружающая туфовую массу, которая в течение дли
тельного времени обеспечила высокую температуру поднимающейся 
воды и летучих составных частей.

Значительные с точки зрения качества бентонитовые залежи обра
зовались только там, где центры последовавшей за эрупциями поствул
канической деятельности, а также образовавшиеся системы каналов 
консолидировались на длительное время и способствовали процессам 
перераспределения материалов.

Можно установить, что разложающее и преображающее действие

2 2 2
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вторгнувшихся в туфовую толщу риолитовых масс и последовавших за 
ними гидротерм проявляется лишь в определенном районе. Радиус дейст
вия лишь в редких случаях превышает 100—200 м и всегда находится 
в прямой пропорции с массой вторгающихся риолитов.

Направление преобладающих дисъюнктивных разрывных нару
шений является СЗ—ЮВ-ным и образует с основной сбросовой линией 
СВ—ЮЗ-ного направления, заграничивающей горы с востока, угол в 
60—70°. Эта система сбросов разделяет горы на блоки, располагающиеся 
в виде шахматной доски. На погружившиеся краевые участки транс- 
гредировало сарматское море.

Приложение J\jg ХЛТ1. Геологическая карта окрестности г. Шарошпатак 
и с. Вегардо. — Составил Эндре Лендьел.
Легенда: Голоцен: 1. речные отложения, осыпь; 2. луговая бурая глина. Плейстоцен: 
3. саман, лесс, песок; 4. гравийная терраса. Тортон и сармат: 5. пироксенандезит и 
амфиболовый пироксенандезит; 6. амфиболандезит; 7. андезитовый туф и аггломерат; 
7а. андезитовый саман; 8. глина и песок (с немощным каменноугольным пластом);
9. гидрокварцит и лимнокварцит; 10. кремнистый риолитовый туф, содержащий гидро
окись железа; 11. окремнелый риолитовый туф; 12. ортокласовый риолит; 13. тонко
зернистый, распыляющийся риолитовый туф; 14. пемзовый риолитовый туф; 15. гидро
кварцитовые жилы. — 16. Падение слоев; 17. линия нарушения; 18. направление 
разреза; 19. местонахождение окаменелостей; 20. буровые точки; 21. глубокие бурения.





A TOKAJI-HEGYSÉG FÖLDTANI FELÉPÍTÉSE 
ERDÖBÉNYE—TOLCSVA—ERDŐHORVÁTI KÖRNYÉKÉN

(XVII.,XVIII., X I X .  sz. melléklettel) 
írta: Lengyel  E ndre

Felvételünk tárgyát a Tolcsvától ÉNy-ra fekvő 16 km'2-nyi hegység
rész alkotta, melynek természetes határa K-en a Nagytolcsvapatak, 
É-on jobboldali mellékpatakja, a Kistolcsva, D-en a Cirókaárok alsó 
szakasza s a Térhegy D-i lejtője, Ny-on a horváti Szokolya tömege.

RÉTEGTANI FELÉPÍTÉS 

Üledékes képződmények
Az újrafelvétel során igyekeztünk pontosabban begyűjteni és meg

határozni azt a kor jelző tájékoztatást, ami az eruptív képződményekkel 
érintkező üledékek kövülettartalmából kiolvasható. E vizsgálatokról az 
alábbiakban számolunk be:

1. C i r ó k a á r o k .  A piroxénandezit és szferolitos riolit közé 
települő riolittufaösszlet aljáról már Szabó J. (15) említett kövületeket. 
A 13—20 m mély patakmederben létesített bevágások két 73°/10° helyzetű, 
5 cm vastag kovapad alakjában tárták  fel a jól rétegzett, hidrotermálisán 
és halmirolitikusan bontott riolittufa-összlet kövületes rétegét.

A kovapadok lumasella-szerűen összehalmozott kövületanyaga Boda 
J enő vizsgálata szerint Cardium praeplicatum Hilb. és Macira podolica 
Eichw. szokottnál kisebb termetű alakjaiból áll.

2. A N a g y c i r ó k a  K-i lejtőjén egy kézifúrás perlit a latt egyen
letes, finomszemű riolittufát ütött meg Cardium sp. és Mactra sp. példá
nyokkal.

3. A C s e p e g ő i  kaolinbánya bontott riolittufájából ugyancsak jó 
megtartású Cardium sp., Tapes sp. és Mactra variábilis Sinz. példányok 
kerültek elő.

4.A N a g y r i g ó c s k a  DK-i oldalán horzsaköves riolittufa és 
piroxénandezit határán hidrokvarcit és forrásmészkő 1000—1200 m2 
nagyságú foszlányát ismertem fel. Schréter Z. meghatározása szerint 
mindkettő Hydrobia slagnalis Baster. maradványokat, utóbbi még 
Hydroides pectinata Philippi szerpula-íajt is tartalmaz (III. tábla 1.).
15 Földtani Intézet É v i Jelentése —  21
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Ez a szerpulás mészkő első felismert lelőhelye a Tokaj hegy alján. A vízi
növények maradványait őrző hidrokvarcit és a sárgásfehér, mikrokristályos 
mészkő hévforrás-táplálta (a Iíydrobia-héjak elaragonitosodtak) mocsár 
váltakozó vegyi üledékeinek tekinthető.

5. A T  ér h eg y  K-i lejtője, a Fövényesvölgy és a Melegmáj K-i lejtője 
andezit és riolittufa határán települő hidrokvarcit Hydrobia stagnalis 
Baster. maradványokat tartalmaz.

A felsorolt ősmaradványok egyértelműen, általánosságban a szarmata 
emeletre jellemzők. 200—230 m tszf. magasságú településük ebben a 
magasságközben rögzíti a szarmata tenger partvonalát. Ez alatt réteges, 
üledékanyaggal keveredett, felette rétegzetten, osztályozatlan riolittufát 
találunk.

Üj forráskalcit-előjordnlás
A Malomhegy—Rézló—Melegmáj—Rigócskák piroxénandezitje össze

függő vonulatban érintkezik a Patkó—Térhegy riolitösszletével. A Bellő- 
dülőben elváltozott andezit kíséretében találtuk meg hazánk második 
forráskalcit-előfordulását, mely a már ismert komlóskaihoz hasonlóan 
hidrokvarcit-keretben, 240 m tszf. magasságban alakult ki.

A forráskalcitot hatalmas hidrokvarcit- (vörösj áspis és opálváltozatok) 
telér kíséri. A többméteres hidrokvarcit-karbonát-paragenézis nagy képző
dési hőfokról tanúskodik. Mészpáton kívül sávos elrendeződésű aragonit 
is megjelenik. A barna sávok, erek szideritnek bizonyultak. A rodokrozit 
halványrózsaszín kristálycsoportj ai mandulaüregekben ismerhetők fel. 
Ha ez az andezitek kíséretében előforduló nagyobb mennyiségű kalcit az 
eruptívum bomlási terméke lenne, akkor mindenhol meg kellene jelennie, 
ahol termális folyamatok zajlottak le. Kivételes előfordulása arra utal, 
hogy a karbonáteredetet mélyebben fekvő okokban, esetleg a mezozói 
alaphegységben keressük.

Eruptív képződmények

Vulkáni működés. A Tokaji-hegység aljzatát közvetlenül harmad- 
időszaki üledékekre települt riolitösszlet alkotja. Az andezitvulkanizmus 
fiatalabb. A bázisosabbá fejlődött magma részben a riolitösszletbe hatolt, s 
o tt lakkolitos közbetelepüléseket alkotott, részben felszínre ömlött, s mint 
lávaár borult a íekü riolittömegekre (XVII—XIX. melléklet).

Területünkön eddig egy vulkáni csatornát sikerült felismerni: Nagy- 
patkó-tetőn (lemezes, folyásos riolit). I t t  megállapítható, hogy a riolitláva 
a kürtőből nagy nyomással préselődött ki, majd az akkori tufafelszínen 
lepényszerüen szétterült. A Szokolya—Páca—Térhegy vulkáncsoport 
parazitakúpjának tekinthetjük, melyet az utolsó láva árak védtek meg a 
lepusztulástól.

Riolitterületünk vulkánjai külön-külön kitörési központok, egymástól 
eltérő, záró kőzettípussal: 1. Szokolya (616m), rózsaszínű riolit; 2. Nagy-
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páca (494,8 m), litofízás és perlites riolit; 3. Kavicsos (406 m), folyásos- 
lemezes riolit; 4. Nagypatkó (253 m), lemezes, részben szferolitos riolit.

Hasadékvulkán: 1. a Térhegy (419 m, 388 m, 380 m) lemezes és 
szferolitos riolittal és 2. a Nagyrigócska (239 m) lemezes és litoidos riolittal.

A nagy kiterjedésű tufaösszletre — rétegvulkáni felépítésben — helyen
ként vékonyabb-vastagabb lávaár ömlött szét többszörösen a lejtőkön 
(Köves—Ciróka, Térhegy, Kavicsos).

Rétegvulkáni felépítést érzékeltet a Nagypáca (494,8 m) hatalmas 
legömbölyödött kúpja is, amelyet ismétlődő riolitlávafolyások növeltek 
magasra. Perlites, litofízás, szferolitos árak borultak egymásra. Hasonló a 
Szokolya (616 m) felépítése is, mely kétségtelenül még több egymás utáni 
lávaárral tornyosult a Pácánál is magasabbra. Tetejét halvány rószaszínű 
felzites riolitsapka borítja.

A vulkáni építmények legtöbbször aszimmetrikusak. A Patkó esetében 
a kráterből kiömlő perlit, riolitárak az egykori peremi lejtés irányában DK-, 
D —DNy-ra folytak. A Nagypáca utolsó hatalmas lávafolyásai É, К és 
DK felé ömlöttek. Kivételt képez e szempontból a Szokolya, amelynek 
sokszorosan ismétlődő lávaárai sugaras elrendeződésűek.

A perlitek térbeli elhelyezkedésében két elterjedési szint ismerhető 
fel. Egyik a 250 m tszf. magasság alatti, ide tartozik a patkói, bellői 
perlitek öve. Másik átlag 400—450 m tszf. közötti, ide sorolható a Pácatető 
(Dókarét, Fenyvesvölgy) körüli és a Szokolya-lejtők perlitsávja.

A riolitvulkanizmust rövidebb szünettel az andezitek felnyomulása 
követte. Ennek több szakasza ismerhető fel:

1. Kisebb tömegű átmeneti tagok (riolitos andezit és andezites riolit) 
helyenként kőzettanilag és kémiailag is megállapíthatók.

2. Lakkolit jellegű felnyomulások és a réseken felszínig hatoló láva
tömegek lapos pajzsokat, kúpokat létrehozó, helyenként areális jellegű 
kitörései (Csető K-i része, Zsadány).

3. A legbázisosabb piroxénandezit a hegység legmagasabb gerinceit, 
kúpjait borítja be. Az andezittömegek egy része a riolitíedő alatt mélyebb 
szintben elakadt, úgyhogy az egykori tengerszint alatt hidratáció útján 
zöldköves andezitté alakult.

Nem véletlen jelenség tehát, hogy a zöldköves, pirites andezitfácies 
általában 230 m tszf. alatt jelenik meg.

A megállapítható egykori tengerszint körül e kőzetfáciesek is éles 
határral jelentkeznek. Az alatta elhelyezkedő eruptív tömegek magukon 
viselik az exhalációs átalakulást, a tengervízben történt elváltozás a halmi- 
rolitos bomlás minden jellegzetes bélyegét, aminők:

tufáknál: rétegzettség, kémiai mállás, porlódás, okkeresedés, kloritos 
infiltráció, kaolinosodás és bentonitosodás, kovásodás, szerkezeti átépülés, 
másodlagos ásványtársaság kialakulása;

tömör effuzivumoknál: szétporlás, vegyi átalakulás, kilúgzás, zöld- 
kövesedés (főleg andezitekben).

Nincs tehát idősebb és több, hosszú szünettel elválasztott riolittal 
váltakozó andezitkitörés, hanem csak kezdeti riolit-, majd ezt követő 
15* — ío
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andezitműködés van. Ez természetesen nem zárja ki, hogy különálló, a 
központi batolittól elszakadt magmatűzhelyek esetén egyik magma
tartóból még riolitos, a másikból már andezites láva ömlött a felszínre, ill. 
szóródott szét annak vulkáni törmeléke.

Idősebbnek, főként zöldkövesen elváltozottnak tűnik fel minden 
olyan tufák közé nyomult andezittömeg, mely lakkolitos jelleggel, gáz
szegényen, mélyben rekedt s ott autometamorfózison esett át. Éppen 
lezártságuk, lefojtottságuk m iatt következett be belsejükben zöldkő vese- 
dés, környezetükben pedig kaolinosodás vagy bentonitosodás.

A lakkolitos andezittömegek peremein és hasadékaiban S, H 2S, S02, 
H20, HC1 hatására és részvételével pirit képződhetett, és kisebb-nagyobb 
fokú zöldkövesedés indult meg. Ezért tűnnek fel e mélyebben fekvő, 
tufaburokban megszilárdult andezittömegek elváltozottabbnak, idősebb
nek.

Ilyen piritbehintés jellemzi a Csető É-i és Ny-i, kaolinos—bentonitos 
pásztával kísért széli andezitjeit is. De pirittel impregnált a kontaktöv 
riolittufája is.

Véleményünk szerint területünk andezitjei közel egyidősek, közvet
lenül egymás utáni felnyomulások termékei. Az egyes kitörések közti 
rövid időtartam alatt jöttek létre — részben még intratellúros állapot
ban — azok az anyagi, szöveti és fizikai (szín, üdeség) eltérések, melyek 
az egymásra települt lávaárakat egymástól megkülönböztetik.

Vulkanológiai szempontból a kezdeti működés főként explóziós 
tevékenységből állott, uralkodó riolitos törmelékszórással, míg a következő 
andezitműködés során lávaömlések jutottak túlsúlyra.

A. RIOLITOS VU LK Á N I K ÉPZŐDM ÉNYEK 
R i o l i t  t u f á k

A területet hatalmas kéregrés-rendszer mentén kialakult erupció- 
centrumok sora jellemzi. Ezek körül ismétlődnek a különböző kitörési 
termékek legtöbbször anélkül, hogy szorosabban összefüggnének egy
mással. Szintező jellegük tehát sem vízszintesen, sem függőlegesen nem 
tekinthető regionális értékűnek. Csak a kezdeti kitörések azonos vegyi és 
fizikai összetételű durva törmelékei tekinthetők szintjelzőnek. A központi 
vulkánok egyénileg jellemző, s egymástól gyakran eltérő képződményeket 
termeltek, amelyeknek kiterjedése mindig korlátozott.

Hegységrészünkön uralkodó szerepük van az aljzatot alkotó riolit- 
tufa-változatoknak, melyek a kezdeti heves explóziós vulkáni működést 
érzékeltetik. Három fő típusuk különböztethető meg:

a) Horzsaköves riolittufa. Feltárásai a hegységperemen és a mélyen 
bevágódott völgyekben legalul találhatók. Az első heves erupciók durva
szemű törmeléke. Kifejlődése legszebb a Térhegy talapzatának mély 
feltárásaiban. így a Beszkédgödörben, ahol a mesterséges tufafalban 15 m 
vastag összletet alkot. 5—15 cm-es horzsakődarabokat, valamint vörös és 
szürke riolit-, szurokkő- és hidrokvarcit-lapilliket tartalmaz. Hasonló
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durvaszemű tufa fordul elő a Kozdomb D-i lejtőjén mélyített 7 m hosszú 
pincében. A horzsakőlapillik mérete 1 —150 mm között változik. A kötő
anyag kőzetüvegszilánkok, kihúzott üvegcsövek szövedéke, melyben 
szanidin- és kvarc-, ritkábban biotittöredékekfoglalnak helyet (III. tábla 3.).

A horzsakőtufában előforduló exogén zárványok: 1. rózsaszín-fehér, 
fluidális riolit; 2. világos zöldesszürke agyagdarabok (szarmata?); 3. sötét
szürke agyagpalazárványok (karbon?); 4. fehér mészkőtörmelék.

A horzsakőtufák obszidiánt, perlitet sehol sem tartalmaznak, ugyan
így andezitzárványt sem.

b) Perlit és obszidiánlapillis riolittufa (kőportufa). A kezdeti horzsa- 
köves riolittufára gyakran szarmata kövületeket is tartalmazó perlit- 
lapillis tufa borul. Morzsolható; mállottan ún. kőportufa. A második 
explóziós fázis vulkáni törmeléke. A perlitszemek jelenléte a szét nem 
robbant üvegállományt igazolja. Szárazföldi felhalmozódását osztályozott- 
ság hiánya és a benne előforduló szenes fatörzs darabok igazolják (1. ábra).

1. áb ra . 2. ábra .
1 . áb ra . Perlitlapillis riolittufa. Világosbarna alapanyagban a szanidin kaolinosan 
b o n to tt (S z), peremén szericit-fSJ fonatokkal. Szilánkos kvarctöredékek (Q). —

Cirókaárok, középszakasz, G-bevágás. — 24 x , || Nik.
Fig. 1. Tuf rhyolitique á lapillis de perlite. Dans la päte brun clair, la sanidine est 
kaolinisée ( S z ) ; a la bordűré, des nattes de séricite ( S). Fragm ents éclatés de quartz 

(Q). —  Cirókaárok, secteur moyen, fosse C. — 24 x ,  Nie. ||.
Р ас. /. Риолитовый туф с перлитовыми лапилли. В светлобурой основной массе 
санидин (Sz) является каолинизированным, на его краях видны плетенки серицита 
(S). Осколочные обломки кварца (Q). — Ров Цирока, средний участок, выемка С. —

х 24, параллельные николи.
2. ábra . Riolit-ásványtufa. Az üvegtelenedett alapanyagban a szanidinkristály- 
töredékek helyén lilásszürke kaolinit-halm azokkal (K ) ,  szilánkos kvarctöredékkel 
(Q) és szabálytalan, k lorittal bélelt üregekkel. — Cirókaárok, középszakasz,

A-bevágás. — 42 x ,  || Nik.
Fig. 2. Tuf rhyolitique granulaire. Dans la pä te  dévitrifiée, les fragm ents des eristaux 
de sanidine sont substitués par des creux contenant des amas de kaolinite gris violacé 
(K ) ,  des fragm ents éclatés de quartz (Q) e t doublés de chlorite. -— Cirókaárok 

secteur moyen, fosse A. — 42 x , Nie. ||.
Р ас. 2. Зернистый риолитовый туф. В рассылавш ейся основной массе на местах 
фрагментов кристаллов санидина образовались пустоты с скоплениями лиловатосе- 
рого каолинита (К), осколочными обломками кварца (Q) и покрытые клоритом. — Ров 

Цирока, средний участок, выемка А. — х 42, параллельные николи.
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Alapanyaga kvarc-, szanidinkristálytöredékek és üvegszilánkok hal
maza, 1 mm alatti horzsakő-, 2—5 mm-es vörös és szürke riolit-, szurokkő-, 
felzites riolitlapillivel és 1—3 mm-es perlitszemekkel. Megtaláljuk benne 
idősebb kőzetek anyagát is: agyag-, mészkő-, márgazárványokat.

c) Ásvány- ill. kristálytufa. A durvább-finomabb horzsaköves riolit- 
tufaösszletre a gyengülő vagy távolabbi kitörések finomszemű ásvány-, 
ill. kristálytufája borul, mely helyenként leveles szerkezetű. Magasabb 
szinteken osztályozatlan és szárazföldi jellegű, 250—300 m alatt rétegzett, 
padonként elkovásodott és gyakran erősen színezett (2. ábra).

Szép feltárásait találjuk a Cirókaárok középső és felső szakaszán, a 
Térhegy körüli patakmeder falaiban. Szemcseeloszlása és ásványtani 
összetétele Csánk Elemérné vizsgálatai szerint az alábbi:

Nehézásványok: mind a 0,2 m m 0 , m ind a 0,1 mm 0  szemnagyságon csupán 
ellim onitosodott b io titokat találtam . A könnyűásványok m indkét szemnagyságon 
elváltozott földpátok. A szemek kilúgzottak. A földpátkristályok körvonalai sok 
esetben jól lá thatók , de nem egységes szemek. Fénytörésük: n =  1,507 — 1,516.

3. ábra. Kaolinosan bon to tt üveg
tu fa , sok parányi kvarckristály- 
töredékkel. — Cirókaárok, közép
szakasz, A-bevágás. 24 x , II Nik. 
Fig. 3. Tuf vitreux kaolinisé, á 
fragm ents minuscules de quartz. 
— Cirókaárok, secteur moyen, 

fosse A. 24 x , Nie ||.
Puc. 3. Каолизированный стекля- 
ный туф с многочисленными очень 
маленькими обломками кварца. — 
Ров Цирока. средний участок, 
выемка А. х 24, параллельные 

николи.

d) Üvegtufa. A távoli vulkáni törme
lék jelentékeny része tengerbe hullott. A 
finomabb szemű lapilli-mentes tufa föld- 
pátszilánkjai elbomlottak, a kötőanyag fel
lazult, így a fennmaradt tufa uralkodóan 
üvegszilánkból és kvarckristálytöredékből 
áll. Ez a tufatípus a 300 m tszf. magasság 
alatti szintek jellegzetes finomszemű „kő- 
portufája” . 1—2 mm-es horzsakődarabká
kat is tartalmaz (3. ábra).

Legszebb feltárásai a Cirókaárok felső 
szakaszán, a Térhegy É-i oldalán, a Fö
vény es völgyben találhatók. Ez kíséri végig 
a hegységperemet Tolcsva és Erdőbénye 
között is.

e) Gömbkonkréciós riolittufa. A Koz- 
domb DK-i lejtőjén, a Bellő-dűlőben ve
zető szekérút mentén pados-réteges tufa
fal fehérük. Dőlése: 60°/8—10°. A tufa 
porló, széteső, egyenlőtlen eloszlásban mo- 
gyoró-dióméretű keményebb gömböket zár 
magába. Egy mag (kristálytöredék) körül



kovasavas oldat rakódott le, koncentrikus-héjas felépítésben. Szabad 
felületekből a fehér gömbök kiperegnek.

f) Zöld riolittufa (klorovulkánit). Figyelmet érdemel az a jellegzetes 
világoszöld riolittufa, mely a Nagypatkó lejtőjén összefüggő, széles övben 
jelenik meg. Felette sárgásfehér riolittufa, alatta piroxénandezit foglal 
helyet. A zöld tufa keskeny övben az andezittömeget kíséri. Elszíneződése 
az andezit színes szilikátjait klorittá alakító termális tényezők hatására 
következett be (4. ábra).

j  jhrn Elsődleges bentonitöv keletkezésének elvi szelvénye a Térhegy Rigócska 
T e rü le té n ^ Jelmagyarázat; 1.lakkolitos andezitfelnyomulas, kovakozet-tipusok
riásnisl 3 kon tak t bentonitöv, 4. riolittufaösszlet, 5. hidrokvarcit-valtozatok, 
yasp  ), • q riolitláva-fedő

A halványzöld tufák és a parti zónát képviselő zöld-fehér kovásodott 
riolittufából keletkezett breccsák a benyomult andezitlakkolit fölött 
ielennek meg. Az andezitfelnyomulást kísérő termák a bontott andezit 
kloritját kolloid-alakban oldatba vitték, s ez a felettük levő finomszemu, 
eredetileg fehér riolittufát — kifelé csökkenő mértékben — átjárta, egyen
letesen infiltrálta. Osztályozott szemnagyságuk, rétegzettseguk vízből 
történt lerakódásukat igazolja.

R i o l i t v á l t o z a t o k

Területünkön a legmagasabb gerinceket és csúcsokat riolitváltozatok 
építik fel. A riolit lávaömlések általában padozottak. Telérszerű megjelenés 
a riolittufában csak a hegységperemeken figyelhető meg.
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Kőzettani vizsgálataink alapján nyolc riolittípus különíthető el:

Vegyi és ásványos összetétel szerint területünkön uralkodó a szanidin- 
riolit. Plagioklászriolit csak egy-két helyen jelentkezett kisebb tömegben. 
A két típus közti átmenet (szanidin—plagioklász—riolit) is előfordul. Tér
beli elhatárolásukat részletezőbb begyűjtés és kőzettani vizsgálat tenné 
lehetővé. A kezdeti kitörés horzsakőtufái és láváik csak szanidint tartal
maznak. A fiatalabb lávaömlések kőzetében már többnyire oligoklász- 
sorú plagioklász is jelentkezik. Tiszta plagioklászriolit csak a Szokolya 
Ny-i tetőövében ismeretes.

A riolittípusok területi elhatárolása azért nehéz, mert egyes változatok 
között fokozatos az átmenet. Szöveti kialakulásnál a lávaszilárdulás 
fizikai körülményeinek, a tengerpart közelségének, hűtőhatásának kell 
szerepet tulajdonítanunk.

A Szokolya, Nagypáca, Kavicsos, Térhegy és Patkó külön-külön 
kitörési központot képvisel, hatalmas centrális vagy résmenti (labiális) 
lávaömléssel. Ezt bizonyítják az egyes magaslatok egymástól eltérő riolit- 
típusai. A Szokolya és Kavicsos tetőövet alkotó kőzete rózsaszín folyásos- 
felzites, a Nagypácáé litofízás és perlites, a Térhegyé lilásszürke lemezes
sávos riolit.

A kőzettömeg függőleges tagozódásában a következő sorrend figyel
hető meg, felülről lefelé haladó sorrendben:

Ez a sorrend a kitörési központ felé közeledve horizontálisan is jelent
kezik, ha a lávaár eléggé vastag és kiterjedt.

a) Folyásos-lemezes riolit. E legnagyobb tömegű típus alkotja az ÉÉK — 
DDNy-i és É —D-i Vérhegy gerincét, a Kavicsos kúpját, a Nagypatkó tete
jét, valamint a Nagykővágó É —D-i bordáját. A Nagypatkó önálló riolit- 
folyást képvisel. Tetején kőfejtő tárta  fel az egykori vulkáni csatorna 
padosán elváló kőzetét. A lemezességet a lehűlési zsugorodáson kívül a 
folyás irányában bekövetkező húzófeszültség is okozta, úgyhogy a láva
anyag párhuzamos síkok mentén elvált, és eltérő vastagságú lapokra sza
kadt. — Uralkodóan izotróp üvegből áll, melyben színtelen és világos- 
barnára, szürkére festett csíkok váltakoznak. Porfíros elegyrészek közül 
csak a reszorbeált, kettősiker szanidin állapítható meg.

b) Horzsaköves riolit. A Szokolya DDK-i talapzatán, a Pokolkúttól 
ÉNy-ra 80 m-re és a Nagypáca ÉNy-i lejtőjén, a Fenyvesvölgy K-i meder
falában bukkan felszínre szürkésfehér, kissé mállott horzsakő. Likacsos, 
szivacsszerű, üveghabszerű kőzet. Egyirányba kihúzott vagy összefonódó

a) folyásos riolit
b) horzsaköves riolit
c) perlites riolit
d) szferolitos riolit

e) litofízás riolit
f) litoidos riolit
g) felzites riolit
h) malomkő-riolit

1. üveges;
2. perlites és szferolitos;
3. hólyagos (litofízás);
4. szalagos (slíres), lemezes; 
ó. tömeges riolit.
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üvegcsövek halmaza. Egyes részeiben rostos vagy hajtincsszerű. Általá
ban világosszürke és selyemfényű. Porfíros elegyrész ritkán található 
(szanidin, kvarc és biotit).

Fokozatos átmenet figyelhető meg perlites szövetében (Pokolkút). 
Néha rétegeket, slíreket alkot obszidiánban és perlitben.

c) Perlites riolit. A perlit szerepe területünkön az eddig ismertnél 
lényegesen nagyobb (IV. tábla 1., 2.). A Tolcsvától Ny-ra eső Gyopáros 
területén tűnt fel először a szőlőtalaj sok szétszórt mogyoró—tojás nagy
ságú obszidián darabja. A gyakran 5—10cm-es sokszögű, uralkodóan sík-

5. ábra. Perlitár a tolcsvai H isztay-pincében. Jelmagyarázat: 1. horzsaköves riolit- 
tu fa , 2. középen durvaszemű, a szélek felé egyre finom abbá váló perlit, 3. fokoza

tosan lemezes rio litba átmenő perlitfolyás
Fig. 5. Coulée de perlite dans le cellier H isztay, á Tolcsva. Légende: 1. tu f  rhyolitique 
á ponce, 2. perlite, grossiere au milieu, devenant de plus en plus fine vers les bords, 

3. coulée de perlite, passant graduellem ent ä la rhyolite lamellaire
Рас. 5. Перлитовый поток в погребе Хистаи в с. Толчва. Легенда: 1. пемзовый риоли
товый туф, 2. в центре грубозернистый, а к краям все более тонкозернистый перлит,, 

3. Перлитовый поток, постепенно переходящий в плиточный риолит

lapokkal határolt, fekete, néha szürkesávos obszidiándarabok nem egye
bek, mint közeli perlitf oly ások sajátos fizikai viszonyok között nagy
méretűre kifejlődött „perlitszemei” , amelyek eredetileg perliszövetben 
foglaltak helyet, de a kőzet elmállásával kiperegtek (5. ábra).

Szürke, vörös perlitf oly ást keresztez a Térhegy ÉK-i végződésénél 
(Bellő) a Kozdomb lejtőjén felvezető kocsiút. Ez a perlitár a Térhegytető
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alá nyúlik. Mélyebb perlitárat ismertünk meg Tolcsva Ny-i szélén, a zsidó
temető mellett, valamint ennek folytatásában az Állami Gazdaság és a 
Hisztay-ház pincéjében. Szürke, friss perlit fordul elő a Nagypácatető 
övében, valamint ÉNy-i és D-ilejtőjén. Alapanyaga litoidos, néha porcelán
külsejű. Porfíros, szanidin, kvarc és néha biotit jelentkezik benne. Színe 
szürke vagy vörösbarna (Bellő). A perlitszemek mérete eltérő: <  mm-től 
8—10 cm-ig minden átmenet megtalálható (V. és VI. tábla). Fokozatos 
átmenet észlelhető a szferolitos, szurokkő-porfiros és horzsakő vés fáciesbe.

d) Szferolitos riolit. A riolitok egyik jellegzetes fajtája, amely eddig 
kevés figyelemben részesült. Hegységrészünkön két kitörési központ körül 
csoportosulnak: a Térhegy és Nagypatkó lejtőin széles sávban jelennek meg. 
Legszebb előfordulási hely a Köves-Cirókán található. A riolitmagma gyors 
lehűléssel üvegesen szilárdult meg, színe szürkésbarna vagy vörösesszürke.

1 2 3
fi~ábra. 1. Lemezes-szferolitos riolit. Térhegy K-i oldala. 2. Szferolitszirt. Nagypáca 

K-i oldal. 3. Perlites-szferolitos riolit. Térhegy K-i lejtő
Fig. 6. 1. Rhyolite lamellaire sphérolitique. Yersant de TE du Térhegy. 2. Rocher 
de rhyolite á sphérolite. Versant de ГЕ du Nagypáca. 3. R hyolite perlitique sphéro

litique. Y ersant de ГЕ du Térhegy
Puc. 6. 7. Плиточный сферолитовый риолит. Восточный склон горы Тэр. 2. Сфероли- 
товая скала. Восточный склон горы Надьпаца. 3. Перлитово-сферолитовый риолит.

Восточный склон горы Тэр

A szferolitos riolit elválása — a szferokristálycsoportok egyenlőtlen 
elosztásának megfelelően — szabálytalanul rögös, a kőzet nem hasítható 
(6. ábra).

Alapanyaga kriptokristályos kvarc. A gömbölyded, néha nyúlt szfero- 
kristályok nagysága néhány ^-tól néha 2—3 cm-ig emelkedik. A szferolitok 
közti teret aprókristályos kvarc tölti ki. Többszörös iker oligoklászlemezek 
és biotittöredékek ismerhetők fel. A szanidinkristályok mérete néha az 
5 mm-t is eléri. Általában kettősikrek.

A legtöbb szferokristályban sötét mag vagy parányi földpátléc figyel
hető meg (I. tábla 1., 2.). Köréje rendeződött el sugarasan a halmaz föld- 
pát +  kvarc anyaga. Néhol az alapanyag teljesen hiányzik úgy, hogy a 
kőzet szferolit-szirt. Gyors típusváltozás lemezes vagy perlites kifejlődés 
irányában észlelhető.

e) Litofízás riolit. Először a Nagypáca széttöredezett lávapadjaiban 
vált ismertté litofízás kifejlődés, majd a Szokolya K-i és D-i lejtőjén is



megtaláltuk 400—450 m tszf. magasságban. Világos vörhenyesbarna, 
szürke színű, borsó—mogyoróméretű, hólyagokkal átjárt. A Fenyves-völgy- 
talp szürke-rózsaszínfoltos riolitja is litofízás jellegű. A nagyobb hólyag
űrök telérszerűen összefolytak, és belsejüket rózsaszínű földpátanyag 
tölti ki. A ki nem töltött hólyagok falán csillogó, lemezes kvarckristályok 
helyezkednek el. Alapanyaguk üvegdús, néha perlites, máskor mikro- 
szferolitos. Porfíros ásványként szanidin és ritkán biotit fordul elő (II. 
tábla 1.).

f) Litoidos riolit vagy litoidit. Területünkön tufapadok közé iktatva 
lemezesen fordul elő. Fehér, sárgásfehér vagy szürkésfehér, kagylós törésű. 
Lilásszürke alapanyaga hialinos, felzites vagy kriptokristályos. Porfíros 
elegyrészt (szanidin, а-kvarc, néha oligoklász) ritkán tartalmaz, üregeiben 
^-kvarc-csoport jelenik meg. Néha zsír- vagy üvegfényű (III. tábla 2.).

Vegyelemzés alapján a litoiditok hirtelen megszilárdult kvarc-földpát 
eutektikumok. A kedvező arányú keveredés tette lehetővé, hogy a magma 
alacsonyabb hőfokon fénytelen, porcelánszerű anyaggá merevedjék. A pár
huzamos vagy hullámos lemezességet Si02-szegényebb és dúsabb részek 
váltakozása idézi elő.

g) Felzites riolit vagy felzitporfír. Külön említést érdemel a Térhegy és 
Szokolya oldalán természetes feltárásokban jelentkező riolittípus, amely
nek sűrű, felzitesen átkristályosodott alapanyagában apró kvarc, földpát 
(szanidin és oligoklász), ritkán biotit jelenik meg. A felzites kristályszöve
dékben földpát és kvarc vegyesen fordul elő.

h) Malomkő-riolit. Szivacsosan felfúvódott, likacsos, érdes tapintatú 
riolitváltozat sorolható e csoportba, mely a Nagypáca és Szokolya tető- 
övében nagyobb sziklatömbökben található.

B. ANDEZITES V U LK Á N I K ÉPZŐ D M ÉN Y EK  

A n d e z i t t u f a v á l t o z a t o k

Az andezittufák szerepe alárendelt. Plegységrészünk andezitjei túl
nyomóan lakkolit- vagy féllakkolit-jellegűek, amelyeknek benyomulását 
vulkáni törmelék nem kísérhette. Rendszerint andezitárak feküjében for
dulnak elő.

a) Ásványtufa. Kevés és elváltozott andezittufa egyes patakmeder
falakban fordul elő. így a Rigócska-árok torkolatvidékén zöldesszürke 
ásványtufa alakjában. Labrador-sorú plagioklászai agyagosán bontottak. 
A hipersztén és augit kloritosan átalakult.

b) Agglomerátumos tufa. A Szokolya-Nagypáca tömeg É-i lejtőjén 
mállott agglomerátumos andezittufa jelentkezik a mély re vágódott meder
feltárásokban. Közös vonásuk, hogy a riolitösszlet fölött jelennek meg. 
Fedőjük andezit-lávaár.

Mállott andezitagglomerátum figyelhető meg a tolcsvai pincesorok 
falaiban. Termális vonalak mentén bentonitos elbomlásuk észlelhető 
(Csető ÉK-i lejtő, községi sütöde pincéje).



Sok helyen a gömbös-rögös mállott andezit megtévesztésig hasonló az 
agglomerátumhoz. Ilyen esetekben rövid távolságra és kis mélységben 
szálban álló tömör andezit jelenik meg.

A n d e z i t v á l t o z a t o k
a) Iiiperszténaugitandezit. A Szokolya—Páca—Térhegy óriási riolit- 

tömegét É-on, K-en és D-en íélköralakban andezit határolja. Ásványos 
összetétel tekintetében nem változatos. Megjelenési formájuk: lávaárak 
és lávatakarók, a hegységperemen lakkolitok és féllakkolitok. Telér a 
Szokolya és Páca közötti tektonikus völgy mentén ismerhető fel.

Abból a tényből kiindulva, hogy a Patkó K-i és Ny-i oldalán egyaránt 
megjelenik a piroxénandezit, két következtetés vonható le:

1. A Patkó tömör riolitteste az andezitbenyomulást megakadályozta, 
úgyhogy a magma csak ennek megkerülésével hatolt a lazább, kisebb ellen
állást képviselő tufaösszletbe.

2. Feltehető az is, hogy két külön, egymással párhuzamos ÉÉNy— 
DDK-i résen nyomult magasba a magma, s foglalta el helyét anélkül, hogy 
a felszínt elérte volna a riolittufapadok között.

7. ábra. 8. ábra.
7. ábra. Többszörös augitikerben (A) plagioklászzárványok (P ) és amfibolosodó 

[diopszidkristályok (D ). Piroxénandezit. — Kisrigócska. 16 x , -f- Nik.
Fig. 7. Enclaves de plagioclase (P ) et cristaux de diopside amphibolisés (Ю), en maele 
polysynthétique d ’augite (A). Andésite pyroxénique. — Kisrigócska. 16 X, Nie. +
Рис. 7. Включения плагиоклаза (Р) и преобразующиеся в амфибол кристаллы диоп
сида (D) в кратных двойниках авгита (Л). Пироксенандезит. — Гора Кишригочка.

х 16, скрещенные николи.

8. ábra. B onto tt piroxénandezitben belülről kaolinosodó földpátok (P). A réseket 
másodlagos kvarc (Q) tö lti ki. — Tolcsva, Cirókaárok. 40 x, || Nik.

Fig. 8. Feldspaths a noyau kaolinisé (P), en andésite pyroxénique altérée. Les 
fissures sont remplies de quartz secondaire (Q). — Tolcsva, Cirókaárok. 40 x , Nie. 11
Puc. 8. Полевые шпаты с каолинизующимися ядрами (Р) в разложенном пироксенан- 
дезите. Трещины заполнены вторичным кварцем (Q). — Толчва, ров Цирока,.

X 40, параллельные николи.
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A kisrigócskai kőbánya robbantással újonnan feltárt andezittömege 
lakkolitos felnyomulás jellegzetes példáját m utatja. Ivekben hajlott, 
hagymahéjas szerkezetben lávapadok helyezkednek egymás fölé.

A Szokolya és Páca riolittömege közötti törésvonal mentén mind a D-i, 
mind az É-i oldalon sötétszürke piroxénandezit törte át dejkszerűen a riolit- 
összletet. A Fenyvesvölgy mentén az andezittelér 20 m magas falakban 
jelenik meg. Gömbös elválása m iatt agglomerátumnak tűnik fel. Elválto- 
zottabb állapotában az ököl-fejnagyságú gömbök külső héja kaolinos- 
agyagosan bontottá válik, majd lehámlik, és a gömbmagok a kőzettömeg
ből kigurulnak. Lejtők alján, árkok mentén felhalmozódva találjuk az 
összecementezett gömböket (pszeudoagglomerátum). Felnyomulása az 
említett andezitkúpokéval egyidős, s a legfiatalabb kitörések közé sorolható.

Az alapanyag barna, üvegdús, hialopilites, néha mikrokristályos. 
A földpátmikrolitok oligoklász-andezin (10—35% An) savanyúságúak.

9. ábra. 10. ábra.

9. ábra. Kaolinosodó alapanyag és földpátegyének (P), kalcedonfészkek (C) és klorit- 
foltok (KI) bon to tt piroxénandezitben. — Csető, É-i oldal. 32 x , +  Nik.

Fig. 9. Páte  kaolinisée et phénocristaux de feldspath (P), nids de calcédoine (C) et 
taches de chlorite (KI) en andésite pyroxénique. — Versant du du Csető.

32 x , Nie. -f
Puc. 9. Каолинизующаяся основная масса и фенокристаллы полевых шпатов (Р), 
гнезда хальцедона (С) и пятна хлорита (Kl) в разложенном пироксенандезите. — Гора 

Четё, северный склон. X 32, скрещенные николи.

10. ábra. Horzsaköves riolitufa. Szanidin- (Sz) kristályokban kaolinos bom lás- 
term ékek és kvarc- (Q) szilánkok. — Csető, É-i nagy feltárás. 40 X, +  Nik.

Fig. 10. Tuf rhyolitique a ponce. Dans des eristaux de sanidine (Sz), produits 
kaoliniques d 'a lté ra tion  e t éclats du quartz (Q ).— Csető, grande ouverture du N.

40 X, Nie. -b
Puc. 10. Пемзовый риолитовый туф. В кристаллах санидин (Sz), встречаются 
каолиновые продукты разложения и осколки кварца (Q). — Гора Четё, большое 

северное обнажение. X 40, скрещенные николи.
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Folyásos elrendeződés gyakran észlelhető. A piroxén- és ércszemcséket vas- 
hidroxidos keret szegélyezi, kevés magnetittel.

A porfiros plagioklászok leggyakrab
ban karlsbadi- és albitikrek. Méretük 2—10 
mm. Kifelé savanyodó vagy visszatérő zó- 
nás felépítésűek. Összetételük Ab65—An35, 
a savanyúbb külső burok Ab90—An10. A 
hipersztén karcsú oszlopokat, átnőtt vagy 
egymás mellé helyezkedő ikreket alkot. 
Pleokroizmusuk a =  halványbarna, у =  
kékeszöld. Szerpentines (iddingsit, basz- 
tit) elbomlása a haránttörések mentén in
dul meg. Az augit szerepe ingadozó. Kettős 
ikrek gyakoriak, с <£ у  =  34—40°, ami a 
diopszidos augitnak felel meg. cc <£ c =  
— 48°. Pleokroizmus: a =  halványzöld, 
ß =  sárgászöld, у  =  zöld (7. ábra).

Amfibol ritkán rezorbeált, ércesedett 
roncsokban ismerhető fel. Az amfibol-relik- 
tum legidősebb intratellurikus színes ás
vány (8. ábra).

Járulékos alkatrészként porszerű mag- 
netit, kevés oszlopos apatit, üregekben kai
éit fordul még elő (9., 10., 11. ábra).

b) Riolitos andezit. A Szokolya tető
övében sajátos, üvegesen megszilárdult, 
durva felzites alapanyagú, világosszürke, 
likacsos kőzetváltozat riolitos andezitnek 
(rio-andezitnek) minősíthető. Szanidin és

11. ábra. B ontott piroxénandezit. 
A földpátok kaolinosan elváltozot
ta k  (P), a hipersztén (H ) szerpen- 
tinesedett. — Henderkei II. sz. 
mélyfúrás, 4,5— 9,5 m-ből. — 

32 x , И Nik.
Fig. 11. Andésite pyroxénique 
altérée. Les feldspaths sont kaoli- 
nisés (P), l ’hypersthéne est ser- 
pentinisé (H ). — Forage profond 
II  de Henderke, de 4,5 a 9,5 m. 

32 x , Nie. И
Рис. 11. Разложенный пироксен- 
андезит. Полевые шпаты (Р) пре
вращены в каолин, а гиперстен 
(Н) — в серпентин. — Глубокое 
бурение Хендерке№ И, 4,5—9,5 м. 

X 32, параллельные николи.
plagioklász (andezin) mellett biotit és ér

cesedett hipersztén is van benne. Élesen nem határolható el, s csak mint 
átmeneti fácies figyelemre méltó.

A Tokaji-hegység területén hasonló típust számos helyről (Telkibánya, 
Gönc, Abaújszántó, Erdőbénye) említettek.

KŐZETVEGYTANI ADATOK 

Riolit

Annak igazolására, hogy a riolittípusok, bár eltérő szöveti kifejlő- 
désűek, genetikailag összefüggnek s egymásba fokozatos átmenetet alkot
nak, S im ó  B. három riolitelemzést végzett el:
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1. Folyásos-lemezes riolit. Tolcsva, Nagyciróka DK-i lejtő.
2. Szferolitos riolit. Tolcsva, Nagyciróka, magasabb szint, DK-i lejtő.
3. Perlites riolit. Tolcsva, Nagyciróka középszint, DK-i lejtő.
Elem zési a d a ta in k  szerin t a három  rio littíp u s anyagi összetételében nincs lénye

ges különbség. N iGGLi-m agm atípusok: ap litg rán ito s  —  engad in itg rán ito s.
A S i02 tarta lom  középértéke 74,23%, az alkáliák mennyisége átlagban 7,89%. 

Jellemző, hogy a K 20  lényegesen nagyobb a N a20-nál. A vasoxidtartalom  a sor
rendben legutoljára kiömlő folyásos riolitban a legnagyobb, jelezve a nagyobb 
bázisosságot. Ez jelentkezik a CaO nagyobb értékében is.

Andezit
Ép andezitekből Emszt Mihály készített két elemzést:

1. H iperszténaugitandezit. Melegmáj.
2. R ioandezit. Szokolya.
N iG G Li-m agm atípus: l . to n a l i to s ,  no rm ál d io rito s; 2. g ranodioritos, opdalitos.
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E Tolcsva környéki kőzettípusok vegyi és ásványi összetétel tekinteté
ben megegyeznek a Tokaji-hegység többi riolitjával és piroxénandezitjével. 
Értékeik feltűnően közel állanak a sárospataki, Tokaj körüli riolitok és 
andezitek adataihoz. Megállapítható, hogy azonos mélységi magmatartó 
termékei. A fennálló vegyi és ásványos különbségek uralkodóan magmá

id . ábra. B on to tt piroxénandezit. F ö ldpát (P) és diopszidos augit (D) egyidejű 
kiválása. — Cirókaárok, Gsetői nagy fal. 18 X, +  Nik.

Fig. 12. Andésite pyroxénique altérée. Ségrégation sim ultanée de feldspath  (P) 
e t augite a diopside (D). — Cirókaárok, grande paroi de Csető. 18 x , Nie. -f

Puc. 12. Разложенный пироксенандезит. Одновременное выделение полевого шпата 
{Р) и диопсидового авгита (D). — Ров Цирока, высокая стена горы. Четё. х 18,

скрещенные николи.

hasadás, kis mértékben idegen kőzetbeolvasztás következményei. Ez 
utóbbit exogén zárványok (agyagpala, kvarcit) jelenléte is igazolja.

A Csető É-i oldalán levő 120 m hosszú feltárásból négy andezitmintát 
elemzett G u z y  K.-né (1. 242. oidalon). Az első aránylag legüdébb típus 
nagyobb tömb belsejéből származik. A többi három a termálisan bon
tott, szomszédos részek kaolinosan elváltozott anyaga: az elbontottság 
kifelé fokozódó jellegével.

Oxidok értékváltozása (13. ábra) szerint:
S i0 2 =  az elbontás a la tt először csökken (0,91%), m ajd  hirtelen felemelkedik 

(8,69%) és végül ú jra  csökken (3,91%).
T i0 2 =  egyenletesen emelkedik, a kaolinban kissé csökken.
A120 3 =  eleinte emelkedik, végül m ajdnem  eredeti értékére csökken.
F e20 3 =  roham osan csökken (3,95 -» 0,70%).
FeO =  állandóan csökken (2,09 -> 0,08%).
MnO =  fokozatosan fogy (0,10^*0,00%).
MgO =  csökken, de a kaolinban kissé visszaemelkedik.
CaO =  hirtelen csökken (5,58 —> 0,55%).
N a20  =  korán kilúgozódik (2 ,60^0 ,43% ).
K 20  =  felhalmozódik (2,33-> 9,34%).
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13. ábra. Az oxidok értékhullám zásának grafikonja 
Fig. 13. Diagramme de la fluctuation de la teneur en oxydes 

Рас. 13. Диаграмма колебаний содержания окисей

16 Földtani Intézet É vi Jelentése — 10
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1. Piroxénandezit. Csető É-i oldal.
2. B onto tt piroxénandezit. Uo. (12. ábra).
3. Fehér, kaolinosan átalakuló andezit. Uo.
4. Andezit-kaolin. Uo.

VULKÁNI UTÓMŰKÖDÉS

A Csető É-i oldalán sikerült megállapítani az andezit hidrotermális 
hatásra történő lebontódásának fokozatait, amit négy kőzetelemzéssel 
illusztráltunk. Az átalakító tényezők közül legfontosabb szerepe általában 
a forró víznek, vízgőznek volt, mely Si02-dús magmamaradékot és a sziliká- 
tok lebontásánál felszabaduló kovasavat hozott a felszínre (II. tábla 2.). 
A laza porózus riolittufák egy részét elkvarcosította, és az elsődleges kőzet- 
hasadékokat kovasavas anyagokkal töltötte ki.

A hegyíormák kialakulásában nagy részük volt a kovateléreknek és 
elkovásodott tufapadoknak. A lejtőn lefolyó SiCL-dús oldatok termékei a 
helyenként nagy területet borító változatos kvarcitok, j áspis- és opálválto
zatok (Melegmáj, Rigócskatető, Nagypatkó K-i oldal, Kispáca D-i lejtő).

Feltűnően jelentkezik a kovasavas termák működése és változatos, 
terméke a riolit- és fiatalabb andezittömegek határán. Legszebben igazolja
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ezt a Tolcsva mindkét partján jelentkező vörös és tarka jáspistelérrendszer 
jelenléte.

Termális vonalat képvisel a Cirókaárok is, melyet a tufák kaolinos és 
bentonitos elváltozása kísér. Hasonló elváltozást a termális övékén kívül 
nem tapasztalunk.

A bentonitképződés tényezőit a következőkben foglalhatjuk össze:
1. A laza tufa bentonitos átrendeződését a felfelé áramló termákat 

lefojtó lávatakarók és nagy kiterjedésű kovarétegek tették lehetővé, ill. 
gyorsították meg.

2. A nagy hőmérsékletű gáz, víz, vízgőzfeltörés, majd a tengervíz, ill. 
csapadékvíz a könnyebben oldódó elemeket kilúgozta és el is szállította. 
Fontos szerep juto tt a katalizáló ionoknak (Mg, K, Na, Ca), melyek az agyag
ásványos átalakulást segítették elő és gyorsították meg.

3. A tufaösszletbe nyomult andezitmagma nagy hőmérsékletével, 
nyomásával, illóalkatrészeivel viszonylag hosszú ideig biztosította az át
alakulás fizikai feltételeit.

K IT Ö R É SI SORREND ÉS KORVISZONYOK

Az extruzív kőzetek megjelenési sorrendjére jelentésünk több helyén 
utaltunk. A kitörési sorrendet és korviszonyokat rövid összefoglalásban a 
következőkben ismertetjük:

A vulkáni működés kőzettanilag két, egyenlőtlen időtartamú szakaszra 
bontható. Első az uralkodóan explóziókkal kísért riolitvulkanizmus, amely 
túlnyomólag piroklasztikus anyagot termelt.

A bevezető horzsaköves tufasorozat lerakódása kövületek alapján a 
felső-mediterrán végére tehető. A tufaszórást lávafolyás is követte, mely
nek anyaga kúpok, vékonyabb, vastagabb árak, ritkán telérek alakjában 
szilárdult meg.

A riolitvulkánosság a szarmata emeletben is folytatódott, sőt egyes 
területeken itt érte el csúcspontját. Élénk utóvulkáni tevékenység fejezte 
be a riolitos szakaszt.

Az egyetlen andezitkitörési szakasz kezdete az alsó-szarmatára tehető.
Véleményünk szerint helyesbíteni kell azt a felfogást, hogy a zöldköves— 

kaolinos andezit települési helyzeténél fogva a legidősebb vulkáni képződ
mény. Lakkolitjaink döntően bizonyítják, hogy a gázszegény, viszkózusán 
felnyomulásra kényszerült andezites magmatömegek sok helyen nem érték 
el a felszínt, hanem az idősebb képződmények közé különböző magasságra 
hatolva szilárdultak meg.

Az andezitvulkanizmus során hasadékokon vagy csatornákon felszínre 
ömlött láva o tt lávaárak, széles takarók, szétterült lapos kúpok alakjában 
szilárdult kőzetté. Ennek andezitjei frissek, sohasem propilitesedtek, 
gyönge zöldkövesedés csak a kőzethasadékok mentén pneumatohidatogén 
hatásra következett be.

Hegységrészünk a pannonban szárazulattá vált, és a jelenkorig tartó 
letarolási szakasz vette kezdetét. Mai állapotában a régi eruptív tömegek 
1 6 *  —  10
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denudációs maradványa. Kavicsterasz-foszlányok 220—230 m magasság
ban jelentkeznek. Az elegyengetett térszínből csak a tömör effúzívumok, 
hidrokvarcitok és kovásodott tufaösszletek ellenálló maradványai emel
kednek ki. A hegységszegélyi denudáció hántotta ki tufaköpenyéből a 
lakkolitok egész sorát.

HEGYSÉGSZERKEZET

A vonulat fő irányát közel É —D-i főtörés adja meg, mely több ÉNy— 
DK-i kisebb melléktörésvonalból tevődik össze. A törésvonalakat a leg
magasabb andezitgerincek őrizték meg napjainkig.

A hegység K-i peremén, ÉK —DNy-i törésvonal mentén az előtér a 
mediterránban lesüllyedt.

A nagyobb völgyek az egymással párhuzamos ÉNy—DK-i andezit
gerincek között alakultak ki. Területünkön ezt az irányt a Nagy-Tolcsva 
patak medre s a Cirókaárok felső szakasza képviseli.

Feltehető, hogy az andezitek feltörését újabb élénk kéregmozgás előzte 
meg. Ez okozta főként a kisebb peremi töréseket és vetődéseket. E frissebb 
törésvonalakat kisebb-nagyobb erősségű termális vonal is kísérte.

Ha hegységrészünk függőleges elmozdulásait kísérjük figyelemmel, 
ami főként a tufaösszletek peremi kisfokéi lezökkenéseiben jelentkezik, 
azt a megállapítást tehetjük, hogy a hegység egész területe epirogenetiku- 
san süllyedt meg. Nagyobb magasságban fennakadt rögök, mély leszaka
dások a K-i szegélyen a feltöltés nagy mérete miatt nem figyelhetők meg. 
Ezt igazolja a Mátra erőteljes diszlokációival szemben az ércet is felhozó 
telérrendszerek hiánya.

Hegységrészünk mai arculatában a fiatal peremi törésvonalakkal, 
vetőkkel jellemzett tektonika tükröződik. Ezt igazolja az egyes hegység- 
szerkezeti egységek kissé eltérő rétegsora, valamint az effúzív kőzettestek 
térbeli elhelyezkedése is.

A lávaömlések a törésvonalakat sztratovulkáni jelleggel követik. 
Területünkön a Szokolyahegy képviseli a legnagyobb kitörési központot, 
ahonnan kiinduló sugárirányú törések mentén alakultak ki — hasadék- 
vulkán-jelleggel — a Térhegy—Nagypáca—Kispáca, Kavicsoshegy, Répás
tető, Nagykővágó gerincei és kúpjai.

ÖSSZEFOGLALÁS

Területünkön a vulkáni működés a felső-tortonban indult meg, az 
alsó-szarmatában érte el csúcspontját, és területen kívül helyenként 
valószínűleg átnyúlt a pannonba is. Az új kövületlelőhelyek jó megtartású 
kövületei mind a szarmatára utalnak. Tortonai üledékekről csak mélyfúrá
sokból szerezhetünk tudomást. A szarmata tenger egykori partvonalának 
tszí. magassága általában 230—250 m-en rögzíthető.

A vulkáni periódus első felében riolit ju to tt a felszínre, túlnyomóan 
explóziós működés kíséretében. A fiatalabb andezitfeltörések e kemény.
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ellenálló riolitmagokat megkerülni voltak kénytelenek, sőt jelentékeny 
részük lakkolit-jelleggel merevedett meg.

Tisztázódott a riolitfajták genetikai összefüggése, főleg a lemezes— 
szferolitos—perlites riolitok kapcsolata. Durvaszemű perlit több helyen 
fordul elő, amelyből tojás-ökölnagyságú obszidián-,,szemek” peregnek ki. 
Ezzel megoldódott a lejtők szőlőtalajában heverő obszidiándarabok 
problémája, és ismertté vált eredeti anyakőzete.

Nagytömegű litoíízás riolit vált ismertté a Páca tetőövében. E riolit- 
típus genetikai kapcsolatban áll részben a perlites és horzsaköves riolit- 
árakkal, de azoknál fiatalabb.

A riolitárak elválási síkjai nem a felülettel párhuzamosan, hanem a 
lávaárra többé-kevésbé merőlegesen jelentkező húzószilárdság nyomán 
következnek be.

Bő montmorillonit-tartalmú új bentonitlelőhelyek váltak ismertté a 
henderkei mélyfúrásban, a Cirókaárok felső szakaszán, a Rigócskavölgy 
forrásvidékén, a csepegői táróban és a Csető ÉK-i lejtőjén.

Kaolinná alakult riolittufapad a Cirókaárokban fordul elő, a Henderke- 
oldalárok hajlatában. A csepegői „Kaolinbánya” közelében nem kaolinit* 
hanem pirofillit az uralkodó agyagásvány.
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I. Tábla — Planche I — Таблица I.

1. Szferolitos riolit (szferolitszirt). Sugaras szerkezetű földpát és piroxéntűk. A mag
ban  kvarc- vagy szanidinkristálytöredék. A belső rész vörösbarnára színeződött. 
— Tolcsva, Szokolya É-i oldal. 16 x ,  || Nik. — Rhyolite sphérolitique. Feld- 
spath á texture radiée et aiguilles de pyroxene. A u  noyau, des fragments de cristaux 
de quartz ou de sanidine. V intérieur est coloré en brun rougeätre. — Tolcsva, 
versant du N  du Szokolya. 16 x, Nie. || — Сферолитовый риолит (сферолитовый 
риф). Полевой шпат радиально-лучистой структуры и иголки пироксенаУ В ядре 
обломки кристаллов кврца или санидина. Внутренняя часть окрашена в краснова
тобурый цвет. —Толчва, северный склон горы Соколя. х 16, параллельные николи.

2. Nagy szferolitos riolit. A vörösbarnára színezett szferokristályok a földpátnál 
erősebb fénytörésűek, a központban izometrikusak, a szélek felé villásan ki- 
húzo ttak , elágazók. — Tolcsva, Köves-Ciróka D-i lejtő. 12 x, || Nik. — Rhyolite 
a sphérolites grossieres. Les sphérocristaux rouge brunatre, ont une refraction plus 
grande que celle du feldspath. A u  centre, ils sont isométriques, aux bords allongés 
en fourche, ramifiés. — Tolcsva, versant du S du Köves-Ciróka. 12 x ,  Nie. || — 
Крупносферолитовый риолит. Лучепреломление окрашенных в красноватобурый 
цвет сферокристаллов превышает таковое полевых шпатов; в центре они являются 
изометрическими, а в направлении краев вилообразно вытянутыми. —Толчва, южный 
склон горы Кёвеш-Цирока. х 12, параллельные николи.
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II. T áb la  —  P la n e h e  II —  Т абл и ц а  II.

1. Perlites-litofizás riolit. Az ív alakú elválások és másodlagos ásványhalm azokkal 
(limonit, klorit) k itö ltö tt hólyagüregek jól láthatók. Az alapanyag felzitszövedék. 
— Tolcsva, Kozdomb D-i oldal. 32 x, || Nik. — Rhyolite a perlite et a lithophyses.

Les fentes cirquées et les bulks remplies des amas de minéraux secondaires (limonite y 
chlorite) sorit bien visibles. La páte consiste en un tissu felsitique. — Tolcsva, versant 
du S du Kozdomb. 32 X, Nie. || — Перлитово-литофизовый риолит. Дугооб
разные отдельности и заполненные вторичными минеральными скоплениями 
(лимонит, хлорит) полости пузырей хорошо видны. Основная масса состоит из 
фельзитовой ткани. —Толчва, южный склон холма Коздомб. х 32, параллельные
НИКОЛИ.

2. H idrokvarcit. A zöldre és pirosra színeződött klorit- és limonitgél-képződm énye 
két gömbös kalcedonszövedék fogja össze. A szabálytalan üregek belsejét is kolloi- 
dális zöldesszürke klorit béleli. — Tolcsva, Melegmájtető. 16 x, || Nik. — 
Hydro quartzite. Les formations du gel de chlorite et limonite, colorées en vert et rouge y 
sont cimentées par un tissu de calcédoine sphérique. Les creux irréguliers sont aussi 
doublés par de la chlorite colloidale gris verdátre. — Tolcsva, Melegmájtető. 16 x,  
Nie. II — Гидрокварцит. Окрашенные в зеленый и красный цвет образования 
хлоритового и лимонитового гелей связываются сферической хальцедоновой 
тканью. Поверхность полостей неправильной формы также покрывается колло
идальным зеленоватосерым хлоритом, —Толчва, гора Мелегмайтетё. х 16, парал
лельные Н ИК О ЛИ.
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III. Tábla — Planche III — Таблица III.

1. Szerpulás mészkő. A csőszerű férgek (Hydroides pectinata P h il .) hosszirányuk
kal párhuzam os nyalábokba rendeződtek. A réseket színtelen, kristályos kaiéit 
tö lti ki. — Tolcsva, Nagyrig'ócska DK-i lejtő. 12 x ,  || Nik. — Calcaire á serpule. 
Les vers (Hydroides pectinata P h il .) tubiformes se sont arrangés en faisceaux 
paralleles longitudinaux. Les fissures sont remplies de calcite cristalline pure. — 
Tolcsva, versant du SE  du Ncigyrigócska. 12 x ,  Nie. || — Серпуловый известняк. 
Трубчатые черви (Hydroides pectinata P h il .) устраивались в параллельные пучки 
по своей продольной оси. Шели запольнены бесцветным, кристаллическим каль
цитом. — Толчва, юговосточный склон горы Надьригочка. х 12, параллельные 
николи.

2. Litoidos riolit. Földpát- és kvarcdús csíkok szakaszos váltakozása. Porfíros 
elegyrészek hiányzanak. — Tolcsva, Térhegyhát. 12 x ,  || Nik. — Rhyolite lithoide. 
Alternance rythmique des raies riches en feldspath ou en quartz. Les phénocristaux 
manquent. — Tolcsva, Térhegyhát. 12 x ,  Nie. || — Литоидовый риолит. Рит
мическое чередование богатых полевым шпатом и кврцом полос. Порфировые 
составные части отсутствуют. — Толчва, Тэрхедьхат. х 12, параллельные николи.

3. Horzsaköves riolittufa. Az üvegdús kötőanyagban 1 — 15 cm m éretű horzsa- 
kő-lapillik helyezkednek el. Apró szanidintöredékek, kvarckristályok a kihúzott 
üvegcsövek szövedékében foglalnak helyet. — Tolcsva, Beszkéd-gödör. 12 x ,
11 Nik. — Tuf rhyolitique a ponce. Dans le ciment riche en vérré, on trouve des lapillis 
de ponce de grandeur de 1 a Vb cm. Des fragments menus de sanidine, des cristaux 
de quartz se trouvent dans la tissue des tuyaux allongés. — Tolcsva, Beszkéd-gödör.
12 X , Nie. II — Пемзовый риолитовый туф. В цементирующем веществе, богатом 
стеклом, встречаются лапилли пемзы величинами в 1 —15 см. Мелкие обломки 
санидина и кристаллы кварца располагаются в ткани вытянутых стекляных труб. 
— Толчва, яма Бескед. X 12, параллельные николи.
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IV . T áb la  —  P la n c h e  IV  —  Т абл и ц а  IV .

1. Szürke riolitperlit. A kipergett perlitszemek helyén sokszögű, részben síklapokkal 
határo lt üreg m arad vissza. — Tolcsva, Bellő-dűlő. Term, nagys. — Perlite rhyoli- 
tique grise. A  la place des granules detaches, restent des creux limités par des surfaces 
planes, en partié polygonales. — Tolcsva, Bellő-dűlő. Grandeur naturelle. — 
Серый риолитовый перлит. На местах выпавших перлитовых зерен остаются 
полигональные полости, разграниченные отчасти плоскими поверхностями. — 
Толчва, поле Беллё. Естественная величина.

2. R iolitperlit. Szürke (kvarcdús) és rózsaszínű (földpátdús) sávokból épült fel. 
A ritm usos anyagelkülönülés vastagabb, lassan hűlő lávaárban félviszkózus 
állapotban m ent végbe. — Tolcsva, Bellő-dűlő. Terin, nagys. — Perlite rhyoliti- 
que. Elle se compose de raies grises (riches en quartz) et roses (riches en feldspath). 
La differentiation rythmique de la substance s ’accomplissait en état sémi-viscose, 
dans la coulée de lave épaisse qui se refroidissait lentement. — Tolcsva, Bellő-dűlő. 
Grandeur naturelle. — Риолитовый перлит. Порода слагается серыми (богатыми 
кварцем) и розоватыми (богатыми полевым шпатом) полосами. Ритмическое 
обособление вещества имело место в полувязком состоянии в мощном, медленно 
остывающемся потоке лавы. — Толчва, поле Беллё. Естественная величина.
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X. Tábla — Planche V — Таблица V.

Durvaszemű perlitből kiemelt fekete obszidiánszemek. — Grains noirs d'obsidiane> 
détachés d'une perlite grossiére. — Зерна черного обсидиана, вынуты из грубо
зернистого перлита.
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VI. Tábla — Planche VI — Таблица VI.

Durvaszemű perlitből kiemelt fekete obszidiánszemek. — Grains noirs d’obsidiane, 
détachés d’une perlite grossiere. — Зерна черного обсидиана, вынутые из грубо
зернистого перлита.
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CONSTITUTION GÉOLOGIQUE DU BORD DE LA 
MONTAGNE DE TOKAJ DANS LES ENVIRONS 

D’ERDÖBÉNYE — TOLCSVA—ERDŐHORVÁTI
P ar E. L en g y e l

Sur notre territoire, Pactivité volcanique commenca á la fin du 
Tortonien, atteignit son maximum au Sarmatien inférieur, et, en dehors de 
notre territoire, durait probablement, par endroit, mérne au Pannonien. 
Les fossiles bien conservés de nouvelles localités fossiliféres indiquent, tous, 
le Sarmatien. L ’altitude absolue de Pancienne ligne cőtiére de la mer 
sarmatienne peut étre généralement fixée de 230 á 250 m.

Pendant la partié initiale de la période volcanique, c’était la rhyolite 
qui s’épanchait, accompagnée pour la plupart d’une activité explosive. 
Les éruptions andésitiques plus jeunes devaient éviter ces noyaux durs, 
résistants, de rhyolite et une partié considérable de celles-lá se consolida 
mérne en laccolites.

On a éclairci les rapports génétiques des diverses sortes de rhyolite, 
surtout ceux des rhyolites lamellaires, sphérolitiques, perlitiques. A plu- 
sieurs endroits, on a trouvé des perlites ä grains grossiers, d’oú se détachent 
des «grains» d'obsidiane de grandeur d'un oeuf ou d’un poing. Par Iá, 
nous avons résolu le probléme des morceaux d’obsidiane gisant dans le 
sol de vigne des versant et déterminé leur roche-mére.

Dhmmenses masses de rhyolite ä lithophyse devinrent connues dans la 
zone de tóit du Páca. Ce type de rhyolite est en rapports génétiques avec 
les coulées de rhyolite á perlite et á ponce, mais il en est plus jeune.

Les diaclases des coulées de rhyolite ne sont pás orientées parallélement 
á la surface, mais elles se forment, par suite de la contraction, plus ou 
moins perpendiculairement á la coulée de lave.

Planche XVII. Carte géologique des environs de Tolcsva. — Par 
E. Lengyel.
Légende: 1. tu f ä ponce et tu f cristallin ä lapillis de ponce, 2. tu f ä lapillis 
de perlite et obsidiane, 3. tu f cristallin (tuf minéral), 4. tu f cristallin, chloritisé (tuf 
vert, plasme), 5. tu f vitreux rhyolitique, 6. tu f pisolitique, 7. m atieres de tuf a 
ponce, accumulation lacustre et fluviale, 8. m atieres de tu f ä ponce, ä couches 
de quartzite, accum ulation lacustre et fluviale, 9. lambeau de terrasse de gravier 
(gravier de quartzite et rhyolite), 10. tu f silicifié, 11. tu f ä sablon, 12. breche rhyoliti
que, 13. rhyolite massive (commune), 14. rhyolite ä tex tu re  lamellaire-fluidale et 
ä tex tu re  lamellaire-perlitique, 15. rhyolite lamellaire-fluidale et sphérolitique,
16. rhyolite sphérolitique et microsphérolitique, 17. rhyolite sphérolitique et perliti- 
que, 18. rhyolite perlitique et microperlitique, 19. rhyolite ä ponce, 20. rhyolite 
ä lithophyses et rhyolite felsitique ä lithophyses, 21. rhyolite lithoide, 22. rhyolite 
felsitique, 23. rhyolite ä pierre meuliere, 24. breche rhyolitique, 25. tu f v itreux andé- 
sitique, 26. tu f cristallin andésitique, 27. tu f andésitique agglomératique, 28. breche 
andésitique, 29. bentonite andésitique, 30. andésite hypersthénique, 31. andésite 
augitique, 32. andésite augitique ä hypersthene, 33. andésite amphibolique ä hy- 
persthéne, 34. quartzite  filonienne et lim noquartzite, 35. calcite filonienne et calcaire 
á Serpules, 36. tu f rhyolitique ä bentonite et ä kaolin, 37. forage a main et forage 
mécanique, 38. puits et galerié, 39. localité fossilifere et d ’échantillonage, 40. fracture, 
41. direction de coupe, 42. direction et inclinaison des couches.
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Planche XVIII. Coupe géologique (A—В) á travers le mont Szokolya 
et le lit du ruisseau Tolcsva. — Par E. Lengyel.
Legende: 1. tu f rhyolitique ä ponce, 2. tu f rhyolitique ä lapillis perlitiques, 
3. tu f cristallin rhyolitique, 4. rhyolite lamellaire ä tex ture  fluidale, 5. rhyolite 
ä litophyse, 6. rhyolite felsitique, 7. rhyolite compacte (commune), 8. rhyolite lithoide, 
9. rhyolite sphérolitique, 10. perlite et microperlite, 11. andésite augitique ä hyper- 
sthene, 12. andésite augitique, 13. breche de rhyolite, 14. limon, lő . bentonite, 16. 
bentonite andésitique, 17. fracture.

Planche XIX. Coupe géologique (C—D) á travers les fossés Kisrigócska- 
Ciróka. — Par E. Lengyel.
Légende:} 1. tu f rhyolitique a ponce, 2. tu f cristallin ' rhyolitique, 3. quartz ite  
filonienne, 4. perlite rhyolitique, ő. andésite augitique a hypersthene, 6. bentonite, 
7. kaolin, 8. limon.

ГЕОЛОГИЧЕСКОЕ СТРОЕНИЕ ВОСТОЧНОЙ ОКРАИНЫ
ТОКАЙСКИХ ГОР В РАЙОНАХ СС. ЭРДЁБЕНЬЕ, ТОЛЧВА

И ЭРДЁХОРВАТИ
ЭНДРЕ ЛЕНДЬЕЛ

Вулканическая деятельность на данной территории началась на 
конце тортона, достигла своей кульминации в нижнем сармате и вне 
этой территории местами продолжалась и в панноне. Хорошо сохраненные 
окаменелости новых местонахождений без исключеиия указывают на сар
мат. Высота бывшей береговой линии сарматского моря над уровнем 
моря в общем может быть определена в 230—250 м.

В первой половине вулканического периода на поверхность прорвался 
риолит, преобладающей частью в сопровождении эксплозионного дейст
вия. Более молодые прорывы риолита были принуждены обойти эти твер
дые, устойчивые риолитовые ядра и их значительная часть застыла с 
характером лакколита.

Генетические соотношения отдельных разновидностей риолитов, в 
первую очередь связи между пластинчатым, сферолитовым и перлитовым 
риолитом были выяснены. На некоторых местах встречается грубозер
нистый перлит, из которого осыпаются обсидиановые „зерна” величины 
яйца или кулака. Этим разрешается проблема кусков обсидиана, лежа
щих в почве виноградников на склонах и обнаруживалась первичная 
материнская порода обсидиана.

На вершине горы Паца обнаруживалась значительная масса риолитов 
с литофизами. Этот тип риолитов находится в генетической связи с пер
литовыми и пемзовыми риолитовыми потоками, но моложе их.

Плоскости отслоения риолитовых потоков возникают под действием 
прочности на растяжение, появляющейся не параллельно с поверхностью, 
а более или менее перпендикулярно к потоку лавы.
17* — ю
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Приложение № XVII. Геологическая карта окрестности с. Толчва. — 
Составил Эндре Лендьел.
Легенда: 1. пемзовый туф и кристаллический туф с лапилли пемзы, 2. туф с обсидиа
новыми и перлитовыми лапилли, 3. кристаллический туф, 4. хлоритизированный крис
таллический туф (зеленый туф, плазма), 5. риолитовый стекловатый туф, б. пизолито- 
вый туф, 7. пемзовый туфовый материал, прудовое и речное накопление, 8. пемзовый 
туфовый материал с прослоем кварцита, прудовое и речное накопление, 9. остаток 
гравийной террасы (кварцитовый и риолитовый гравий), 10. окремнелый туф, 11. туф 
с каменной пылью, 12. риолитовая брекчия, 13. плотный (обыкновенный) риолит,
14. пластинчато-флюидальный и пластинчато-перлитовый риолит, 15. пластинчато- 
флюидальный и сферолитовый риолит, 16. сферолитовый и микросферолитовый риолит, 
/7. сферолитовый и перлитовый риолит, 18. перлитовый и микроперлитовый риолит, 
19. пемзовый риолит, 20. литофизовый и литофизово-фельзитовый риолит, 21. лито- 
идовый риолит, 22. фельзитовый риолит, 23. жерновой риолит, 24. риолитовая брекчия, 
25. андезитовый стекловатый туф, 26. андезитовый кристаллический туф, 27. аггло- 
мератовый андезитовый туф, 28. андезитовая брекчия, 29. андезитовый бентонит, 
30. гиперстенандезит, 31. авгитандезит, 32. гиперстенавгитандезит, 33. гиперстенам- 
фиболандезит, 34. жильный и лимнокварцит, 35. жильный кальцит и серпуловый из
вестняк, 36. бентонитовый и каолиновый риолитовый туф, 37. ручное и механическое 
бурение, 38. шахта и выработка, 39. место опробования и местонахождение окамене
лостей, 40. линия нарушения, 41. направление разреза, 42. простирание и падение.

Приложение Jfg XVIII. Геологический разрез (А—В) через гору Сокольа 
и русло р. Толчва. — Составил Эндре Лендьел.
Легенда: 1. пемзовый риолитовый туф, 2. риолитовый туф с лапилли перлита, 3. риоли
товый кристаллический туф, 4. флюидально-пластинчатый риолит, 5. литофизовый 
риолит, 6. фельзитовый риолит, 7. плотный (обыкновенный) риолит, 8. литоидовый 
риолит, 9. сферолитовый риолит, 10. перлит и микроперлит, 11. гиперстенавгитан
дезит, 12. авгитандезит, 13. риолитовая брекчия, 14. саман, 15. бентонит, 16. андези
товый бентонит, 17. линия нарушения.

Приложение № XIX. Геологический разрез (С—D) через ровы Кишри- 
гочка и Цирока. — Составил Эндре Лендьел.
Легенда: 1. пемзовый риолитовый туф, 2. риолитовый кристаллический туф, 3. жиль
ный кварцит, 4. риолит-перлит, 5. гипгрстенавгитандезит, 6. бентонит, 7. каолин, 
8. саман.



DOLOMITKUTATÄS MAGNÉZIUMKOHÁSZATRA INOTA
KÖRNYÉKÉN

(„Összefoglaló földtani jelentés” kivonata)
Irta : B á r d o ssy n é  L ieszk o vszk y  Zsuzsa

A dolomit egyetlen magnéziumgyártásra alkalmas hazai nyersanya
gunk, mely nagy mennyiségben és jó minőségben fordul elő. A szakemberek 
évek óta foglalkoznak magnéziumkohó létesítésének kérdésével, ezzel 
kapcsolatban a hazai dolomitokat is megvizsgálták. Az első ilyen irányú 
kutatásokat 1937-ben a Műegyetem Ásványtani Tanszéke végezte. Papp F. 
és Takács T. igen sok jó minőségű dolomitlelőhelyről számolt be, főleg a 
Dunántúlról. A háborús események következtében azonban a magnézium
kohó létesítésének kérdése háttérbe szorult.

Az utóbbi években a Fémipari Kutató Intézet újból programba 
vette a magnéziumkohó létesítését, és ezzel kapcsolatban a dolomitkuta
tást is kiterjesztette a dunántúli dolomitokon kívül Eger és Miskolc kör
nyékére is. Hegedős Gy . vizsgálatai szerint azonban magnéziumgyártásra 
mennyiség és minőség szempontjából a Dunántúli Középhegység ,,fődolo- 
m itja” látszik legalkalmasabbnak.

1955-ben az Inotai Alumíniumkohó kezdeményezésére kísérleti 
célokra dolomitmintákat ju tta ttak  el a Fémipari Kutató Intézethez. 
A kísérletek eredményesek voltak és ez tette indokolttá a terület részletes 
megkutatását.

A kutatási terület az inotai Baglyashegy közvetlen környékén van. 
Az Inota és Várpalota között levő Öreg Kálváriaheggyel DNy-i és ÉK-i 
irányban dolomitból álló sasbérces vonulat kezdődik, mely a Baglyashegy 
táján kiszélesedve nagyjából K-i irányban folytatódik. A dolomit a 
Baglyashegy Ny-i oldalán húzódó Plidegvölgy természetes feltárásában 
nagy vastagságban követhető, ezért vizsgálatainkat ennek környékén 
végeztük (1. ábra).

A felső-triász fődolomit cukorszövetü, tömör, kemény, rideg kőzet; 
színe fehéresszürkétől barnássárgáig és lilásszürkéig váltakozik. Tényleges 
vastagságát nem ismerjük, általában azonban 300—500 m vastagságúnak 
vehetjük.

Ä triász dolomiton sok helyen találunk vöröses bauxitnyomokat. 
Megfigyelhetjük a do]omit felszínén a bauxitelőfordulásokhoz kapcsolódó 
vasas kéreg jelenlétét is.
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1. ábra. Az inotai dolom itkutatás földtani térképe (Inota-—Hidegvölgy). 
zeit' Pleisztocén: 1. dolomit-törmelék, 2. lösz, 3. dolomit-kavics. Pliocén. 4. édes 
vízi mészkő. Felső-eocén: 5. miliolinás mészkő. Középső-eocén: 6. , iiummuh- 
teszes márga. — 7. Bauxitos agyag. — Felső-triász: dolomit. — Porlo dolomit,

10. törésvonal, 11. ku tatóakna, 12. kutatófúrás



Az irodalomnak eddig határozottan az volt az álláspontja, hogy ezen 
a területen hiányoznak az eocén képződmények. Ezzel szemben kutató
aknáink közül háromban találtunk eocén képződményeket. Alsó-eocén 
korúnak tartjuk a 3. sz. aknából előkerült mészkövet, mely 40 cm vastag
ságú humusszal van letakarva. Színe világos-sárgásfehér, erősen mállott és 
törmelékes. Ősmaradványai főleg Miliolinák. Fiatalabb az 1. és 8. sz. 
aknában talált sárga—sárgásszürke rendkívül mállott márga, amelyben 
a Nummuliteszek (N. perforatus M o n t f ., N. complanata L a m k .) szinte 
kőzetalkotó mennyiségűek. E kőzet a középső-eocén fő-nummuliteszes 
szintet képviseli. A belőle kimállott Nummuliteszek a 8. sz. akna közelében 
nagy területen nyomozhatok a szántóföldeken is.

Miocén képződményeket a felszínen csupán a Várpalota és Inota 
közötti Öreg Kálváriahegy környékén találunk. Inotától D-re azonban 
— a kőszénkutató fúrások szerint — a miocén nagy elterjedésű. Ahol a 
szarmatát átfúrták, ott legtöbbször a tortónai képződményeket is meg
találják (50—100 m vastagságban).

A pliocén képződmények teljes vastagsága a várpalotai fúrások 
alapján általában 80 m. Legidősebb tagjai: homok, homokos agyag, 
meszes-kavicsos homok, homokkőpadokkal. A legfiatalabb, egyben leg
nagyobb elterjedésű pliocén rétegtag édesvízi mészkő.

A pleisztocén képződmények sorában dolomitkcwicsot és löszt, valamint 
a holocénbe átvezető szögletes dolomittörmeléket találunk.

Az egész vidék töréses szerkezetű. Legjellegzetesebbek a hosszanti 
vetőkön kívül (ÉK—DNy) a területet felaprózó harántvetők (ÉNy—DK) 
(lásd 1. ábrát).

A hegységszerkezet jelenlegi alakjának kialakításában az ó-stájer 
mozgások a legjelentősebbek, ezek hozták létre a várpalota—bakonykúti 
öblözetet és a sárréti medencét. A harántvetők az új-stájer mozgásokkal 
kapcsolatosak, ill. még fiatalabbak (2. ábra).

A dolomitrétegek általában ÉÉNy-ra 20°—40°-kal dőlnek. Az ÉNy 
felé megbillent szerkezeti egységek megismétlődnek. A vetők és törések 
a dolomit anyagában porlódásos jelenségeket idéznek elő. A porlódás 
csak a vetőzónák területére korlátozódik, így a Hidegvölgy K-i részén. 
A dolomit vegyi összetétele a törések mentén nem változik meg. Ezért a 
kohászati dolomit szempontjából csak a peremvetőknek van jelentőségük.

Fig. 1. Carte géologique de prospection de dolomie d ’Inota (Ino ta—Hidegvölgy) 
JLégende: Pléistocene: 1. détritus de dolomie, 2. loess, 3. gravier de dolomie. Pliocene: 
4. travertin . Éocene supérieur: 5. calcaire a miliolines. Éocene moyen: 6. marne 
num m ulitique.— 7. Argile bauxitifere. — Triasique supérieur: 8. dolomie. — 9. Dolomie 

effritée, 10. ligne de fracture, 11. puits de recherche, 12. forage de recherche
Рис. 7. Геологическая карта разведок на доломит, проведенных в районе с. Инота, 
(Инота-Хидегвёльдь). Легенда: Плейстоцен: 7. обломки доломита, 2. лесс, 3. доломито
вые гальки. Плиоцен: 4. пресноводный известняк. Верхний эоцен: 5. милиолиновый 
известняк. Средний эоцен: 6. нуммулиновый мергель. 7. Бокситовая глина. —Верхний 
триас: 8. доломит. — 0. Распыливающийся доломит, 10. линия нарущения, 77. шурф,

72. разведочное бурение
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A nagy vízigényű magnéziumkohó 
telepítésével kapcsolatban fontos a víz
ellátás kérdése. A vízben közismerten 
szegény területen a triásznál fiatalabb 
rétegek a lakosság vízigényét is csak 
nehezen fedezik. A karsztvíz nyugalmi 
szintje a hidegvölgyi karsztaknában 
125 m a tenger szintje felett. A karszt
víz természetes erózióbázisa a Sárrét 
mocsaras vidéke (110 m tszí. magas
ság), ahol az É-ról D felé szivárgó 
karsztvíz a felszínre lép. Ahhoz tehát, 
hogy a karsztvizet karsztkút telepíté
sével felhasználhassuk, a víznyerő ak
nát 110 m tszí. magasságig kellene mé
lyíteni, olyan tektonikai vonalon, 
amelynek mentén a víz utánpótlása 
könnyen végbemehet. A hidegvölgyi 
karsztkút talán éppen ezért nem felelt 
meg a hozzáfűzött reményeknek, mert 
a dolomitban a karsztkút környékén 
nincsen megfelelő számú hasadék, és 
így a gyors vízutánpótlás lehetetlen. 
Ebben az esetben ui. az utánpótlás 
mértékét nem a jelenlevő karsztvíz 
mennyisége, hanem a dolomit filtrációs 
koefficiense szabja meg.

A dolomit vegyi összetétele

Magnézium előállítására felhasznál
ható minden olyan dolomit, mely a 
19% vagy annál több MgO-tartalom 
mellett szennyezőanyagokat csak kis 
mértékben tartalmaz. A szilikotermi- 
kus eljárásnál a megszabott CaO/MgO 
aránynak 1,54-nél kisebbnek kell len
nie. A fémoxidok és a Si02-tártalom 
2,5%-nál nem lehet nagyobb és az al- 
káli-oxidtartalomnak is kisebbnek kell 
lennie 0,3%-nál.

A minőség megállapítására össze
sen 80 vegyelemzés készült. Ezen be
lül öt mintát Cs a já g h y  G. teljes elem
zésnek vetett alá.
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A CaO- és MgO-arány az öt mintánál 1,48 és 1,50 között van. A kőzet 
tehát valóban típusos dolomitnak nevezhető, a kalciumtartalom igen 
csekély túlsúlyával. A felszíni mállás a CaO/MgO arányt nem befolyásolja 
lényegesen, egyedül a Si02-tartalom kismérvű megnövekedését ered
ményezi. A fémoxidok és a SiÖ2-tartalom még a 7. mintában sem lépi túl a 
megengedett határt, egyébként még ennél is jóval alacsonyabb. Ugyanez a 
helyzet az alkálioxidokra vonatkozólag is. A megengedett maximális 
0,3%-ot még csak meg sem közelítik.

A rendelkezésünkre álló öt, ill. két alkatrészre elvégzett sorozat- 
elemzésekből megállapíthatjuk, hogy a CaO/MgO arány az egész területen 
kedvező. 1,54-nél nagyobb ez az arány azoknál a mintáknál, amelyeket 
közvetlenül a felszínről vettünk, tehát amelyeknek anyaga kissé mállott 
volt. Az üde mintáknak azonban kivétel nélkül 1,54 alatti hányadosuk 
van. Ez megerősíti a teljes elemzések alapján te tt megállapításunkat, 
hogy a felszíni mállás a CaO/MgO arányt lényegesen nem befolyásolta. 
A fémoxidok és a Si02 együttes értéke az előírások szerint nem lehet 
több 2,5%-nál. A sorozatelemzésekből ez az érték könnyen kiszámítható, 
ha az lUOj és a savban oldhatatlan rovatait a megfelelő elemzésekben 
összegezzük. A savban oldhatatlan anyagok között a S i02 mellett még 
más komponensek is szerepelnek, de ezek mennyisége a Si02-hoz képest 
alárendelt. 55 minta közül csupán öt ment túl a 2,5%-os értéken. A 
MgO-tartalom is az egész területen 19% felett van, ami szintén a dolomit 
egyenletes kőzettani kifejlődését bizonyítja. A dolomit vegyi összetétele 
az egész területen alig változik, s feltehető, hogy a mélység felé is ugyanaz 
marad. A felszín alatt elhelyezkedő dolomit minőségére egyébként csupán 
egyetlen adatunk van a karsztkútból kiemelt dolomit képében. Ezt a 
dolomitot azonban eredménnyel használták fel szinitési kísérletekhez.
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Ásványtani összetétel
A Hidegvölgy dolomitmintái közül az 5. számút és 20. számút — 

melyekről teljes elemzés is készült — a Veszprémi Nehézvegyipari Kutató 
Intézetben DTA-vizsgálatoknak vetették alá. A kapott görbéket a 3. ábra 
mutatja.

0________ 1 0 0  2 0 0_______ 3 0 0_______ 4 0 0_______ 5 0 0_______ 6 0 0  7 0 0  8 0 0  9 0 0  1 0 0 0  C*

0 1 0 0  2 0 0  3 0 0  4 0 0  5 0 0  6 0 0  7 0 0  8 0 0  9 0 0  1 0 0 0  C*

3. ábra. Az inota-hidegvölgyi dolom itm inták DTA görbéi 
Fig. 3. Courbes DTA des échantillons de dolomie d ’Inota—Hidegvölgy 

Рас. 3. Кривые дифференциально-термического анализа проб доломитов района Инота
Хидегвёльдь
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A két görbe nagyon hasonlít egymáshoz. Mindkettőnek erőteljes 
endoterm csúcsa van 790°, ill. 805° C-nál, továbbá 945° és 950°-on. Ezek a 
csúcsok a magnéziumkarbonát, ill. a kalciumkarbonát hőbomlását jelzik. 
Összehasonlítva a kapott eredményeket a más területekről származó 
dolomitmintákkal, az alábbi eredményeket kapjuk:

A két minta eszerint a többi dolomithoz hasonló ásványtani össze
tételű. Irodalmi adatok szerint az első endoterm csúcsnak 800 C°-on, a 
másodiknak 910 C°-on kellene elhelyezkednie. A két minta első csúcsa 
alig tér el az irodalmi értéktől, a második csúcs ellenben 35—40 fokkal 
magasabb. Földváriné legújabb vizsgálatai szerint ez kevés kalcit 
jelenlétére utal, amit a vegyelemzések igazolnak is.

Mindkét görbén kis exoterm csúcs jelentkezik 525 C°-nál, mely minden 
valószínűség szerint kevés szerves anyagtól ered. A kérdés teljes tisztázásá
hoz azonban további vizsgálatokra lenne szükség.

Az Inota környéki dolomitkőzet tehát uralkodóan dolomitásványból 
áll kevés kalcittartalommal.

PROSPECTION DE DOLOMIE POUR LA METALLURGIE 
DE MAGNESIUM DANS LES ENVIRONS DTNOTA

Par Mme Zs. B á r d o ssy -L ieszkovszky

En connexion avec Tétablissement d’un four de magnésium, nous avons 
cntrepris des recherches de dolomie industrielle dans les environs d’Inota.

La dolomie est triasique supérieure. Au territoire du mont Baglyas- 
hegy et de la vallée Hidegvölgy, eile existe en affleurements étendus. Par 
endroits, dans les affaissements superficiels de la dolomie, on peut observer 
des traces de bauxite. A la différence des données connues jusqu'a présent, 
nous у avons démontré la présence des couches éocénes. Celles-ci consis
tent en calcaire á Miliolines éocéne inférieur et maine niimmulitique éocéne 
moyenne. Au territoire, on peut observer une tectonique fracturée. Ce sont 
les lignes structurales de NW—SE qui sont les plus caractéristiques. Les 
couches dolomitiques shnclinent généralement vers le NNW, avec un angle 
-de 20 ä 40°. A proximité des failles, la dolomie est un peu effritée. On a



determiné la composition chimique de la dolomie ä Taide de 85 analyses. 
Selon celles-ci, la röche en question est une dolomie typique oil la teneur en 
calcium est quelque peu prépondérant (la proportion CaO/MgO étant 1,48 
a 1,50). La composition chimique est presque invariable ä tout le terri- 
toire, eile satisfait aux exigences de la métallurgie de magnésium. La com
position minéralogique fut déterminée par Tanalyse thermique differen
tielle: le minéral dolomitique est dominant dans la röche contenant peu 
de calcite.

РАЗВЕДКА НА ДОЛОМИТЫ В ОКРЕСТНОСТИ С. ИНОТА ДЛЯ 
ЦЕЛЕЙ МЕТАЛЛУРГИИ МАГНИЯ

ЖУЖА БАРДОШШИ-ЛЬЕСКОВСКИ

В связи с основанием магниевой домны автором были проведены 
промышленные разведки на доломиты в окрестности с. Инота.

Возраст доломита верхне-триасовый. В окрестности горы Багляш и 
долины Хидег он в большом распространение может быть прослежен 
в поверхностных обнажениях. В поверхностных углублениях доломита 
местами обнаруживаются следы боксита. В противоположность имеющимся 
до сих пор литературным данным автором было выявлено наличие эоце- 
новых слоев. Они представлены нижне-эоценовым милиолиновым извест
няком и средне-эоценовым нуммулиновым мергелем. Данная территория 
имеет разрывное тектоническое строение. Наиболее характерными являют
ся сбросовые линии СЗ—ЮВ-ного направления. Средним направлением 
падения доломитовых слоев является ССЗ, их утлы падения равняются 
20—40°. Вблизи сбросов доломит немного выветрен. Химический состав 
доломитов был определен на основании 85 химических анализов. По 
этим анализам доломит действительно является типичным, с незначитель
ным преобладанием содержания кальция (соотношение CaO:MgO равно 
1,48—1,50). Химический состав на всей территории едва меняется и удов
летворяет требованиям металлургии магния. Определение минерало
гического состава было проведено дифференциальными термическими 
анализами. Снимками было выявлено, что данная порода преобладающей 
частью состоит из доломитовых минералов с небольшим содержанием 
кальцита.



IPARI DOLOMITLISZT ÉS -MURVA KUTATÁSA 
PILISYÖRÖSVÄR KÖRNYÉKÉN
(„Összefoglaló földtani jelentés” kivonata)

( X X .  sz. melléklettel)

Irta : B á r d o ssy n é  L ieszko vszky  Zsuzsa

A pilisvörösvári medence Ny-i részén levő Őrhegyen és az innen DNy-ra 
húzódó hegygerincen évtizedek óta termelik a porló dolomitot. A dolomit 
sok helyen egyáltalán nem vagy csak vékonyan van lefedve és így a vállal
kozó kedvű lakosság kutatás nélkül, csákány és kéziszita segítségével tudta 
termelni. A fejtést sok helyen kezdték el, mert amint keményebb részekre 
bukkantak, a munkahelyüket otthagyva, újra lazább helyeket kerestek. 
Ezért az egész környék tele van kisebb-nagyobb feltárásokkal.

1951-ben a dolomittermelés a Pestvidéki Ásványbánya Vállalat keze
lésébe került, mely a szétszórt munkahelyeket összpontosította, korszerű 
felszereléssel látta el. A korszerűsítés eredményeképpen most már nemcsak 
a kőpor volt értékesíthető, hanem a nagyobb szemcsés murva, sőt a darabos 
dolomit is. A felhasználhatóság tehát a következőképpen alakult:

1. Dolomitliszt, fehér, vasmentes (0,1%-nál kisebb vastartalommal), 
szemnagyság 0—1 mm. Üvegiparban és finomkerámiában használják.

2. ,,Kőpor", fehér és sárga, szemnagysága 0—5 mm. Építkezésnél és 
háztartásban használják.

3. Murva 5—10 mm átmérővel. Utak építésénél és karbantartásánál 
használj ák.

4. Kemény, darabos dolomit kohászati célra.
a) Martin acélgyártásnál, gátkészítéshez használt dolomit (10—40 

mm szemnagyságú).
b) Kohászati dolomit (40—120 mm szemnagyságú).

Az állami kezelésbe vétel ellenére a feltárás előzetes kutatás nélkül 
folyt továbbra is. Ezt a hiányosságot óhajtják pótolni szerző vizsgálatai.

Rétegtani felépítés
Triász. A terület legidősebb képződménye felső-triász korú dolomit. 

Ez igen nagy vastagságú, kövületekben rendkívül szegény, úgyhogy nehe
zen taglalható. Általában szürkésfehér színű, és az egész területen erősen
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kb. 90—100 m-rel (XX. melléklet). Az altáróban a kőzet éppúgy szétesik, 
m int a felszínen. A murvásodott dolomit ránézésre eléggé kemény, tömör 
kőzet benyomását kelti, meredek falban áll meg, kalapács- vagy csákány
ütésre azonban apró darabokra hullik szét. A lehullott anyagban lisztszerű 
dolomitpor is van, de találunk szép számmal 2—3 cm-es tömörebb darabo
ka t is. Az 5 cm-t meghaladó dolomitdarabkák azonban eléggé ritkák. 
E három kőzettani válfaj százalékos eloszlása a terület különböző részein 
nagyon változó. Ahol a 0—5 mm szemnagyságú anyag van túlsúlyban, ott 
a dolomitokat porló elnevezéssel jelöltük. Ahol az 5—40 mm közé eső szem
nagyság uralkodik, ott a murvás dolomit elnevezést alkalmaztuk. Végül 
kemény, darabos dolomit néven említjük azokat a dolomitokat, melyekben 
a 40 mm feletti szemnagyság a kőzet nagyobb részét alkotja.

Az egyes dolomitpadok általában 60—80 cm, ritkábban 1—2 m 
vastagságúak.

A dolomitpadok porlódásának foka nagyon különböző, és teljesen sza
bálytalanul változik. Egészen kemény, darabos dolomitpad után közvetle
nül porló dolomitréteg következhetik anélkül, hogy bármilyen tektonikai 
okra vissza lehetne vezetni. A különböző mértékben porlódott részek 
között semmi nyoma nincsen elmozdulásnak vagy más tektonikai igénybe
vételnek.

A területen legelterjedtebb a murvás dolomit; igen gyakori a porló 
dolomit is, a kemény darabos dolomitot ritkán találjuk.

Az egyes dolomitrétegek csapásirányban nehezen követhetők, mert 
minőségük nemcsak dőlés-, hanem csapásirányban is változó. Ez a változás 
rendszerint nem éles, de fokozatosan a legkeményebb dolomit is murvás, 
majd porló dolomitba mehet át. A nagyfokú változékonyság m iatt szinte 
lehetetlen pontosan megadni az egyes területrészek porlódásának százalé
kos arányát. Minden meghatározás csak az észlelés közvetlen környékére 
vonatkozik, és semmiféle biztosítékunk nincs, hogy akár 1—2 m-rel távo
labb hasonló összetételű anyagot találjunk. így az Őrhegytől Ny-ra és D-re 
levő két nagy kőfejtő a porló dolomit mellett sok murvás dolomitot is tar
talmaz. Az Őrhegytől D-re eső részen a dolomit rétegzettsége csak nehezen 
ismerhető fel. É felé haladva a rétegzettség egyre jobban kivehetővé válik 
(2. ábra).

Az Őrhegytől É-ra levő kőfejtő anyaga eléggé eltér a terület jellemző 
dolomitjától. A dolomit itt  teljesen porlott, lisztszerűen széteső. Szem
nagysága túlnyomóan 1 mm-nél is kisebb. Hófehér színű. Egyes rétegeit 
néhány mm-es sárgás, limonitos csík választja el egymástól. A limonitos 
réteglap szintén finomszemcséjű dolomitlisztből áll, csupán 1—2% vasat 
tartalmaz.

Ezt a fehér dolomitlisztet a terület többi részén sehol sem észleltük. 
Az altáróban, mely e kőfejtő alatt végződik, a porlódás korántsem olyan 
mértékű, mint a kőfejtőben, és a porlott dolomit szemnagysága is durvább.

Az Őrhegytől D-re levő kőfejtő dolomitja — az eddigiektől eltérően — 
túlnyomóan sárgás színű, és erősen porlódó (,,sárga kőpor”)- Kevesebb mur
vás anyagot tartalmaz, de távolról sem olyan finomszemű, mint az É-i kő-
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ДТТП 2Ш З  з Ц Ц  '►ЩЦ f f l  7 —■' 8 - ^ r  9 Л Т Л  >-

2. döru. A pilisvörösvári dolomitkutatás földtani térképe. Jelmagyarázat: Negyed
kor: 1. futóhomok, lösz. Oligocén: 2. agyagos homok, 3. hárshegyi homokkő. 
Kréta: 4. vörösagyag. Triász: ő. dachsteini mészkő * 6. dolomit. — 7. Feltételezett 

vetők, 8. észlelt vetők, 9. kőfejtők, 10. altáró
Fig. 2. Carte géologique de prospection de dolomie de Pilisvörösvár. Légende: Quar- 
ternaire: 1. sable mouvant, loess. Oligocéne: 2. sable argileux, 3. grés „de Hárs
hegy”. Crétacé: 4. argile rouge. Triasique: 5. calcaire de Dachstein, 6. dolomie. — 

7. Failles supposées, 8. failles observées, 9. carrieres, 10. galerié
Рас. 2. Геологическая карта разведок на доломит, проведенных в районе с. Пилиш- 
вёрёшвар. Легенда: Четвертичный период: 1. сыпучий песок, лесс. Олигоцен: 2. глинис
тый песок, 3. песчаник типа Харшхедь. Меловой период: 4. красная глина. Триас: 
5. известняк типа Дахштейн, 6. доломит. — 7. Предположенный сброс, 8. установ

ленный сброс, 9. карьер, 10. наследственная штольня

18 Földtani Intézet Évi Jelentése — 21
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fejtő dolomitlisztje. Rétegzettsége sem olyan kifejezett. A kőfejtő egyik 
részén két dolomitpad közé 10—30 cm vastag zöld agyag települ. E zöld 
réteg helyenként világossárga, okkersárga és fehér foltokat is tartalmaz. 
Tapintása zsíros; nedvesen képlékeny; kiszáradva erősen felrepedezik. 
Iszapolási maradékában sem törmelékes ásványszemcséket, sem ősmarad
ványokat nem találunk.

A DTA vizsgálat (3. ábra) szerint a zöld agyag uralkodóan illitből áll, 
alárendelten mon/mon//om7-tartalommal. A zöld agyagban levő fehér fész-

3. ábra. 1. Dolomit és zöld agyag érintkezési felületén észlelt fehér sáv; anyaga: sok 
dolomit, kevés kaolinit (Pilisvörösvár). 2. Zöld agyagréteg fehéres fészke. Kaolinit,, 
kevés dolomit (Pilisvörösvár). 3. Zöld agyagréteg dolomitból: uralkodóan illit, 

esetleg kevés m ontm orillonit (Pilisvörösvár)
Fig. 3. 1. Bande blanche observée au contact de la dolomie et de l ’argile verte; 
sa subtance consiste en beaucoup de dolomie et peu de kaolinite (Pilisvörösvár).
2. Nid blanchátre d ’une couche d ’argile verte. K aolinite, peu de dolomie (Pilis
vörösvár). 3. Couche d ’argile verte en dolomie: Pillite у  domine, éventuellement 

peu de m ontm orillonite (Pilisvörösvár)
Рас. 3. 1. Белая полоса, обнаруженная на контакте доломита и зеленой глины; она сла
гается значительным количеством доломита и небольшим количеством каолинита 
(Пилишвёрёшвар). 2. Белесоватое гнездо слоя зеленой глины. Каолинит, небольшое 
количество доломита (Пилишвёрёшвар). 3. Слой зеленой глины в доломите: преоблада
ющей частью иллит, может быть небольшое количество монтмориллонита (Пилишвё

рёшвар)
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kék viszont uralkoclóan kaolinból állnak, amelyhez kevés dolomit is járul. 
A dolomitkőzet és a zöld agyag határán gyakran előforduló fehéres érint
kezési felület csak kevés kaolinitet és sok dolomitásványt tartalmaz. Vadász 
E. akadémikus véleménye szerint a pilisvörösvári zöld agyag nem azonos 
a dachsteini mészkő hasonló rétegeivel. Keletkezésének kérdése ma még 
nagyrészt tisztázatlan.

Vegyi összetétel. A dolomit vegyi összetétele a szemnagysággal nem hoz
ható közvetlen kapcsolatba. A finom, lisztszerű dolomitminták a murvá- 
sabb dolomitmintákkal teljesen megegyező vegyi összetételűek.

A dolomit kétségtelenül legváltozóbb alkatrésze a Fe. Ennek mennyi
ségére közelítően már a dolomit színárnyalatából is tudunk következtetni. 
A vegyelemzések szerint a hófehér és szürkésfehér színű dolomitminták 
Fe20 3-tartalma 0,03—0,10% közt változik. A világossárgás dolomitminták 
vastartalma átlagosan 0,10—0,37%. Az élénk okkersárga és rózsaszínű 
dolomitban a Fe20 3 mennyisége 1%-ot is meghaladhat.

A savban oldhatatlan rész rendszerint nem haladja meg az 1,5%-ot, leg
inkább pedig 1% alatt marad. A kalcium és magnéziumoxid mennyisége a 
legállandóbb, sem a szemnagysággal, sem a színárnyalat változásával nem 
hozható kapcsolatba.

A rendelkezésünkre álló valamennyi elemzés alapján a terület dolomit
jának átlagos vegyi összetétele: CaO 30,9%; MgO 20,9%; Fe20 30,08%; 
savban oldhatatlan 0,56%; izzítási veszteség 47,0%; CaO/MgO 1,48.

Ásványtani felépítés. A pilisvörösvári dolomit ásványtani felépítésére 
nézve igen kevés adatunk van. Gedeon T. 1957-ben készült dolgozatában 
(2) egy pilisvörösvári dolomitminta DTA dehidratációs és „Habicht- 
görbé”-jét, valamint röntgen-felvételét közli. A DTA felvétel szerint a 
minta két, dolomitra jellemző, endoterm hőbomlási csúcsa 800° és 910° hő
mérsékleten jelentkezett. Ezek az adatok a dolomitásvány Földváriné 
által közölt (1) irodalmi hőbomlási adataival tökéletesen megegyeznek.

A röntgen-felvétel interferencia-vonalai alapján viszont Bidló G. 
kimutatta, hogy az uralkodó mennyiségben levő dolomitásvány mellett a
18* -  íо
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kőzet kevés nesquehonitot (MgC03 • 3H20) és gipsz-félhidrátot (CaS04 • 
У2Н 0О) tartalmaz. Akőzet vastartalmának ásványtani formájára közvetlen 
adatunk nincsen. A szín alapján valószínűnek látszik, hogy főleg gőthit, 
ritkábban hematit formájában van jelen.

A dolomitporlás okát a szerzők egy része felszíni kőzetmállásban keresi, 
mások a tektonikával hozzák kapcsolatba, ismét mások hévforrások tevé
kenységével magyarázzák a porlódás létrejöttét (3).

Megfigyeléseink szerint a dolomitporlódást nem lehet kizárólag fel
színi kőzetmállás hatásaira visszavezetni. Porló dolomitot ui. az altáróban 
több mint 100 m felszín alatti mélységben is nagy mennyiségben találtunk. 
Kétségtelen viszont, hogy a felszíni mállás is hozzájárulhatott a porlódási 
folyamat előrehaladásához. Erre vall az északi kőfejtőben te tt megfigyelé
sünk, mely szerint a felszíni részeken teljesen elporlott dolomit a kőfejtő 
alatti altáróban durvább szeművé válik.

A porlódás és a tektonika között látszólag nem lehet közvetlen össze
függést találni. Porlott és keményebb dolomitrétegek között nem találtunk 
elmozdulásra utaló nyomokat. Gyakran találunk ugyan a dolomitban moz
gási síkokat csúszási tükörrel, dörzsbreccsával. Ezek mentén azonban 
gyakran semminemű porlódást nem figyelhetünk meg. Nem mondhatjuk 
tehát azt, hogy a porlódást a tektonikus mozgások dörzsölő hatása idézte elő.

A dolomitporlódás és a tektonika közötti kapcsolat inkább abban áll
hat, hogy a porlódás törésvonalak mentén feltört hévforrásokhoz kapcso
lódhat. Bár saját megfigyeléseink nem m utattak ki közvetlen összefüggést 
a porlódás és a tektonika között, mégsem tartjuk kizártnak, hogy ennek is 
szerepe lehetett a porlódás létrejöttében. Az egész területre jellemző 
nyomásos tektonikai igénybevétel ui. a rideg kőzetanyagot összetöredezte 
és fellazította, s így mintegy előkészítette azt a porlódás folyamatára.

Megfigyeléseink szerint porlódásra nem minden dolomitfajta alkalmas. 
A porlódás feltételei részben már a dolomit kőzettéválásakor kialakultak 
azáltal, hogy az egyik dolomitréteg finomabb szemcsés szerkezetűvé kristá
lyosodott át, mint a másik. A finomszemcsés dolomit megfigyeléseink sze
rint sokkal jobban porlik, mint a durvább szemű. A porlódás egyes helye
ken határozottan rétegek mentén mutatkozik. Ez sem általános jelenség, 
mert főleg a gyengén rétegzett dolomitban a porlódott részek szabálytala
nul terjednek át egyik rétegről a másikra.

A hévforrásos elmélet híveinek ( J a k u c s  L. 3 és G e d e o n  T. 2) érveivel 
szemben meg kell állapítanunk, hogy a területen található vetők mentén 
hévforrásos tevékenység nyomait nem észleltük. Egyedül a Kálváriahegy 
kőfejtőjében észleltük hévforrásos tevékenység nyomait. Az esetleges hév
forrásoknak eszerint nagyobb mélységben vagy nagyobb távolságban kel
lett hatásukat éreztetniük. Kérdéses viszont, hogy ilyen esetben valóban 
fel tudták-e melegíteni a kőzetet a J a k u c s  L . által megkívánt 29 C°, ill. 
a Ge d e o n  T. által gipszfélhidrát jelenléte alapján föltételezett 50 C° feletti 
hőmérsékletre. A dolomitporlódás tehát ma még részleteiben tisztázatlan, 
egymásnak ellentmondó elméletekkel magyarázott folyamat, amelynek 
teljes megismeréséhez még sok alapos részletvizsgálatra lesz szükség.
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PROSPECTIONS DE DOLOMIE INDUSTRIELLE 
DANS LES ENVIRONS DE PILISVÖRÖSVÁR

P ar Mme Zs. B á r d o ssy -L ieszko vszky

Au mont Őrhegy, dans la partié de ГW du Bassin de Pilisvörösvár, од 
exploite la dolomie depuis plusieurs dizaines d’années. On у produit quatre 
sortes industrielles de dolomie, notamment:

1°. farine de dolomie (grandeur granulom étrique 0 a 1 mm),
2°. sablon (grandeur granulom étrique 0 a 5 mm)
3°. cailloutis (grandeur granulom étrique 5 a 10 mm),
4°. dolomie dure, grossiere (grandeur granulom étrique 40 a 100 mm).

La dolomie est triasique supérieure. Dans le bassin, eile est récouverte 
d’une série des couches éocénes, oligocénes et quarternaires.

La structure du territoire est fracturée. La direction des lignes princi- 
pales structurales du Mésozoíque sont de NW—SE. La dolomie s’incline 
généralement vers le N, avec un angle de 25 á 35°. La nuance de couleur 
de la dolomie est déterminée par sa teneur en fér. C'est la dolomie a 
cailloutis qui у est la plus abondante, la dolomie effritée est aussi fréquente, 
tandisque la dolomie dure, grossiére se présente rarement. Les degrés 
d'effritement des divers bancs de dolomie sont trés différents et changent 
d’une maniére tout ä fait irréguliére. Dans une des carriéres, au S de PŐr- 
hegy, la dolomie est traversée par une couche d'argile verte, épaisse de 10 á 
30 cm. Celle-ci consiste en illite, ayant une teneur subordonnée en mont- 
morillonite, d'aprés Tanalyse thermique différentielle.

On ne saurait établir aucune relation directe entre la composition 
chimique de la dolomie d'une part et sa grandeur granulométrique et effrite- 
ment d’autre part. Sur la base de la valeur moyenne des analyses, voici la 
composition moyenne de la dolomie : 30,9% de CaO, 20,9% deMgO, 0,08% 
de Fe30 3, 47,0% perte d’ignition, 0,56% de résidu insoluble, proportion 
CaO/MgO: 1,48.

Sur la base des analyses thermiques différentielles et par rayons X, la 
composition minéralogique de la dolomie est tout ä fait réguliére: le minéral 
dolomitique у étant dominant. En outre on a décelé des quantités non 
considérables de nesquehonite et de sémihydrate de gypse.

Les causes de Teffritement de la dolomie ne sont encore éclaircies. 
Selon certains chercheurs, on peut le ramener á la désagrégation super- 
ficielle. D’autres pensent ä Peffet des sources thermales ou ä celui des for
ces tectoniques. Aucune de ces suppositions n ’est pas süffisante á eile seule.



Selon les suppositions, les conditions de* reffritement se sont créées en 
partié déjá pendant la diagenése de la dolomie, par le fait que la recristal- 
lisation de certaines couches de dolomie produisit íme structure á grains 
plus fins que cehe des autres.

Planche XX. Coupe géologique de la galerié de dolomie de Pilisvörös- 
vár. — Par Mme Zs. B á r d o ssy -L ie s z k o v s z k y .

Légende: 1. dolomie effritée, 2. dolom ie ä b reche, 3. dolom ie dure, grossiére, 
4.  endro it d ’échantillonage.

РАЗВЕДКИ НА ПРОМЫШЛЕННУЮ ДОЛОМИТОВУЮ МУКУ 
И ДРЕСВУ В ОКРЕСТНОСТИ С. ПИЛИШВЁРЁШВАР

ЖУЖА БАРДОШШИ-ЛЬЕСКОВСКИ

На горе Эрхедь, располагающейся в западной части бассейна Пилиш- 
вёрёшвар, добыча доломита проводится с нескольких десятилетий. Добы
ваются четыре сорта доломита, применяемые в промышленности, а именно:

7. доломитовая мука (величина зерен 0—1 мм),
2. каменная пыль (величина зерен 0—5 мм),
3. дресва (величина зерен 5—10 мм),
4. твердый, кусковатый доломит (величина зерен 40—120 мм)

Возраст доломита является верхне-триасовым. В бассейне над ним 
залегают эоценовая, олигоценовая и четвертичная толщи.

Тектонические условия имеют разрывный характер. Главнейшие 
структурные линии основных гор направлены с СЗ на ЮВ. Среднее паде
ние доломита является северным,а его угол падения равен 25—35°. Оттенок 
доломита определяется содержанием железа. Наиболее распространенным 
является дресвяный доломит, распыливающийся доломит также часто 
встречается, а твердый, кусковатый доломит является редким. Степень 
распыливания отдельных доломитовых пачек весьма различна и меняется 
совсем неправильным образом. В одной из каменоломен, располагаю
щихся на юг от горы Эрхедь, доломит пересекается зеленым глинистым 
слоем мощностью в 10—30 см. По проведенным дифференциально-терми
ческим анализам материал этого слоя состоит из иллита с подчиненным 
содержанием монтмориллонита.

Химический состав доломита не может быть непосредственно связан 
с величинами зерен и с распыливанием. На основании средних величин 
анализов средний состав доломита является следующим: СаО 30,9%, 
MgO 20,9%, Fe203 0,08%, потеря прокаливания 47,0%, нерастворимый 
остаток 0,56%, соотношение CaO/MgO 1,48.

Минералогический состав доломита по дифференциально-термическим 
анализам и рентгеноскопическому изучению является совсем правиль
ным: преобладает доломитовый минерал. Кроме него было выявлено 
небольшое количество несквегонита и полугидрата гипса.
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Причина распыливания доломита пока невыяснена. Отдельные 
исследователи объясняют его выветриванием, имевшим место на поверх
ности. Другие имеют в виду воздействия горячих источников или же тек
тонических сил. Сам по себе ни одно из представлений не является удов
летворительным. По проведенным наблюдениям условия распыливания 
отчасти уже были созданы во время образования доломита, а именно 
тем, что один из доломитовых слоев перекристаллизовался в более тонко
зернистую структуру, чем другой.

Приложение № XX. Геологический разрез доломитовой наследственной 
штольни с. Пилишвёрёшвар. Составила Жужа Бардошши-Льесковски.

Легенда: 7. распиливающийся доломит, 2. дресвяный доломит, 3. твердый, кусковатый 
.доломит, 4. место опробования.





A MÁZA V. SZ. KŐSZÉNKUTATÓ FÚRÁS KŐSZÉNKŐZETTANI
FELDOLGOZÁSA
( X X I .  sz. melléklettel) 
ír ta : P aál Á r p á d n é

Szádeczky-Kardoss E. akadémikus a komlói liász kőszénösszlet 
komplex vizsgálatának beszámolójában — a spóra-pollenanalitikai, vitrit- 
hamu és kőszénkőzettani részkutatások alapján — összefoglalta a mecseki 
kőszén fontosabb tulajdonságaival összefüggő kérdéseket (6). R ám utatott 
az egyes kutatási ágak eredményeinek jelentőségére, így a kőszénkőzettani 
vizsgálatok felhasználhatóságára a kőszén származásának és a tőzeganyag 
lápövi helyzetének meghatározásában. Azóta az ÉK-i vonulatrészről is 
vannak adataink, amennyiben a Máza és Szászvár környéki fúrások fel
dolgozásával sor került az átfúrt kőszéntelepek, ill. rétegek kőszénkőzettani 
vizsgálatára és a kifejtett szempontok (6) szerinti értékelésére.

Jellemzésül szolgáljon itt  az elsőnek beérkezett és feldolgozott Máza V. 
sz. fúrás kőszéntelepes része, 1014,6 m-től 1187 m-ig, mely kőszén- és 
agyagpalarétegeket tartalmaz több-kevesebb homokkővel. Ezt a rétegsort 
helyenként trachidolerit töri át, mely a kőszén egy részét természetes 
koksszá alakította. Az átfúrt kőszénösszlet (X X I/a melléklet) Schwab M. 
meghatározása szerint 12 kőszénréteget, 4 szénpalás kőszénréteget, 9 
kőszéncsíkos szénpalaréteget és 6 szénpalaréteget foglal magába. A fúrás
szelvényhez csatlakozóan összeállítottam a kőszénkőzettani vizsgálatra 
küldött minták szelvényét (XXI/b. melléklet). Az összevetésből kitűnik, 
hogy a minták nem képviselik minden esetben a teljes kőszénréteget, és nem 
is mindegyik telep került vizsgálatra. A fúrásminták egy része ui. kőszén
kőzettani vizsgálatra alkalmatlan volt. Műszaki okokból legtöbbször nem 
voltak eléggé tiszták, és a rétegek elkülönítése nem volt pontosan végre
hajtható.

A fúrás kőszénanyagát 0,5 mm alá tö rt és viaszba ágyazott átlag
mintákon, ráeső fényben, immerziós lencsével vizsgáltam és mértem ki 
20 mm hosszúságban. így készültek a 160-szoros nagyítású mikroszkópi 
fényképfelvételek is (I—III. tábla). Ezekkel egyrészt egyes jellemző 
részletet kívántam ábrázolni, másrészt néhány még tisztázásra váró, 
megoldatlan feladatot bemutatni. Részletes leírásuk a táblák mellett 
található.
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A Máza V. sz. fúrás

A kőszénkőzettani kimérés eredményeit az 1. táblázaton kívül szem
léltetően két szelvény m utatja be (XXI és X X I/с. melléklet).

A vizsgált kőszénrétegek szelvényén (XXI melléklet) a teljes 
szélességet véve 100%-nak, feltüntettem a tiszta kőszén és a meddős 
részek arányát. Feketével jelöltem a tiszta sávféleségek összegét (vitrit, 
kiárit, durit, fuzit, koksz), fehérrel a meddős részek összességét (égőpala, 
meddő, pirit).

Legtisztábbnak bizonyult az 5. és 13. minta, 10%-on aluli meddős 
részekkel, a legszennyezettebb a 8, 12, 15, 16, 19 és 20. minta 30%-on 
felüli égőpala - f  meddőtartalommal. Az általában 1—2% körül mozgó 
pirit kiugró értékei: a minimális 0,1% pirittartalom a kokszos 11. mintában 
és a maximális 4% a 19. mintában. A pirit i tt  apró gömbökből álló nagyobb, 
összefüggő felületeket alkot, a többi mintában általános hintett, kisebb 
csoportos, néha kristályos megjelenési formával szemben. Repedés
kitöltésként is eléggé gyakori (III. tábla 3.).

A tiszta kőszén sávféleségeinek térfogatszázalékos kiéitékelését 
(átszámítva 100%-ra) az 1. ábra és az 1. táblázat adja meg. Szélső értékeik 
a következőképpen alakultak:

Vitritben gazdagok a 7., 8., 10., 15., 18. és 19. minták, amelyek 70%-on 
felüli értékeket adtak. A legvitritesebb a 7. minta erősen kiugró, 90%-on 
felüli értékkel.

Kláritot 20%-on felül az első hat minta és a 12., 13., 16., 17. minta 
tartalmazott. 10%-on aluli értékkel csak a 7. és 10. minta szerepelt.
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1. táblázat
térfogatszázalékos összetétele

Duritot 20%-on felül az első hat mintában találtam. 15%-on felül 
volt még a 2., 3., 5., 6. és a 18. minta durittartalma, 5%-on alul viszont 
a 7., 8. és a 10., 20. mintáé.

Megjegyzendő, hogy a ki árit és a durit nagyon gyakran átmenetben 
van jelen, tehát százalékos értékeinek jórésze részleszámolás eredménye.

Fuzit a 7. és 10. mintában csak 1%, a 2. mintában 10%-on felül 
volt jelen.

Természetes kokszképződés a 11. mintában csaknem teljes mértékű 
volt: 96%. Erősebben kokszos volt még a 9. minta 19%-kal, gyengébben 
a 10. és 14. minta 5 és 2%-kal. Kokszosodás nyomai jelentkeztek még a
2. és a 16. mintában.

A mérési eredmények értékelése céljából vizsgálnunk kell azokat a 
szénülés függvényében. A szénülés mértékét elsősorban a vitrit színe 
alapján igyekeztem megítélni, amely eléggé tág határok között ingadozott: 
a világosszürkétől a szürkésfehér, fehér és sárgásfehérig változott. A szénü
lés mértékére felvilágosítást adtak még a szerkezetes vitrit (telinit) 
jelenléte és az erősebben rezinites szövetrészletek előfordulása.

A fúrás kőszénanyaga nem egyenletesen szénült. A mélyebb szintek 
felé haladva nem tapasztaljuk a szénülés fokozatos növekedését, sőt 
egyes mintákon belül gyakori a reflexió hirtelen változása. Nyilvánvaló 
itt az eruptívum hatása. Az 1. ábrán bemutatott fúrásszelvény nagytömegű 
eruptívuma a l l .  minta kőszénanyagának majdnem teljes átalakulásához 
vezetett, ugyanakkor a koksz mellett megmaradtak alacsony szénülési 
fokon álló kőszénszemcsék is. Az ugyancsak eruptív tömeggel szomszédos
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9. és 10. minta kőszénanyaga részleges kokszosodás mellett részben gáz-* 
részben zsírkőszén-állapotú.

A fúrásszelvény alapján nem magyarázható a 7. mintának a 6. mintá
hoz képest ugrásszerűen megemelkedett szénülése, mert a kettő között és 
alatta is agyagpala települ. A környezetben nagyobb tömegű eruptívumra 
kell következtetnünk, melyet ugyan a fúrás nem harántolt, de a mintára 
gyakorolt jelentékeny és eléggé egyenletes hatásából feltételezhetünk.

A részben kokszosodott mintákban a kőszénanyag főtömegét alacsony 
szénülésű szemcsék alkotják. Koksz és kőszén közötti átmeneti állapotokat, 
erősebb szénülési különbségeket egy mintán belül nem lehet mindig 
kimutatni. Egy szemcsén belüli fokozatos átmenetet sehol sem sikerült 
megfigyelni. Ugyancsak értelmezésre vár, hogy a vitritben kokszzárványok 
is előfordultak. A majdnem teljes egészében kokszosodott 11. mintában a 
kokszosodásnak különböző kifejlődését figyeltem meg.

2. Leggyakoribb a valódi kokszhoz hasonló lyukacsos szerkezet, 
élénksárga reflexióval.

2. Gyakori a lyukacsos szerkezetű, kevésbé élénk reflexiójú szemcse.
3. Kevesebb a sima felületű, élénksárga szemcse.
4. Néhány lyukacsos, foltos szemcse is akadt. Ezeknél a lyukacsok 

pereme élénksárga, beljebb színük tompább.
Az itt felsorolt kokszféleségek mindegyikét megtaláljuk kokszos 

égőpalaként is, mint ezek meddővel szennyezett változatát.
A szénülés a húsz fúrásmintában nagyjából a következőképpen 

változik:
1—5. minta kb. lángkőszén-állapotú (a mecseki liászban eddig ismert 

legalacsonyabb szénülési fok).
6. minta részben kissé nagyobb szénülés.
7. minta szén ülése ugrásszerűen nagyobb: zsír- és részben kovácsszén- 

állapotú.
8—10. minta: a szénülés egyenlőtlen, részben kokszos is.
12—13. minta kb. gázlángkőszén-állapotú, eléggé egyenletes.
14—16. minta kb. gázkőszén-állapotú, de vannak benne erős reflexiójú 

szemcsék is.
17—20. minta nem egyenletes szénülésű, átlagosan kb. gázkőszén- 

állapotú.
A kőszénelegyrészek egy része a szénülés folyamán egyneműbbé vált. 

így a 7. minta vitrittartalm a valószínűleg a* szénülés ugrásának vitritesítő 
hatása következtében növekedett meg 94%-ra. Viszont az első hat minta 
és a 12., 13. minta sok rezinites kláritjának megjelenését a viszonylag 
kisebb fokú szénüléssel magyarázhatjuk.

Ezeket a sűrű, tömött, párhuzamos gyantasorokkal á tjá rt szövet
részleteket (I. tábla 5.) és a rezinittel á titatott szöveteket a haarlemi 
egyezményes elnevezés alapján a kláritokhoz soroltam. Genetikai szem
pontból célszerű volna a rezinites és a spórás-kutikulás kláritokat egymástól 
különválasztani, noha technológiai vonatkozásban a kettő kevéssé külön
bözik. Külsőre sem lehet a kettőt minden esetben megkülönböztetni.



Egyes spóratestek nem jellemző metszetei rezinitszemcse benyomását 
keltik, viszont a gyantásfa ferde metszetei is kelthetnek sűrűn spórás- 
kutikulás hatást. A gyakorlatban a rezinites és a spórás-kutikulás (azaz 
exinites) kláritfajták összefoglalása ezért is válhatott általánossá. A külön
böző bituminiteket biztosabban csak lumineszcencia színük alapján 
lehetne megkülönböztetni. A kétféle kiárit egységesítése jelen esetben

1. ábra. A M áza V. sz. fú rás m in tá in ak  lápöv i helyzete a SzÁDEczKY-féle d iagram  
sz erin t. Jelmagyarázat: 1. a fényes barnakőszénáilapo t h a tá ra i, 2. a gázkőszén- 
á lla p o t h a tá ra i, 3. a zsír- és kovácskőszénállapot h a tá ra i, 4. láng- v ag y  gázkőszén- 
á l la p o tú  m in ta , 5. zsír- vagy  kovácskőszén-áilapotú  m in ta , 6.  részben zsírkőszén- 

á llapo tú  m in ta , 7. részben  kokszosodott m in ta
Fig. 1. D istribution des échantillons du forage No V de Máza, selon le diagrammé 
de Szá deczk y . Légende: 1. limites de Г é ta t de lignite luisante, 2. limites de Г ét a t de 
vharbon a gaz, 3. limites de l ’é ta t de charbon gras et de forge, 4. échantillon en é ta t 
de charbon flam bant ou ä gaz, ő. échantillon en é ta t de charbon gras ou de forge, 
6. échantillon partiellem ent en é ta t de charbon gras, 7. échantillon en partié  cekéfié
Рас. 1. Распределение проб бурения Маза № V по диаграмме Садецка. Легенда: 1. гра
ницы состояния блестящего бурого угля, 2. границы состояния газового угля, 3. гра
ницы состояния жирного и кузнечного угля, 4. проба состояния пламенного или газо
вого угля, 5. проба состояния жирного или кузнечного угля, 6. проба, находящаяся 

отчасти в состоянии жирного угля, 7. отчасти коксовавшаяся проба
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— mint majd látjuk — nem vezetett helytelen genetikai következtetésekre. 
A kőszénminták tőzeganyagának lápöves hovátartozását a Szá d e c z k y  
akadémikus által kidolgozott háromszögdiagram segítségével rögzítettem 
(1. ábra). Mivel a mélyláp, sekélyláp és a kiszáradó lápövhatárok a 
különböző szénülési fokokon egymáshoz képest eltolódnak, a nem egyen
letes szénülés szükségessé tette, hogy a háromszögbe a zsír- és kovács- 
kőszénállapot, valamint a gázkőszénállapot lápövhatárait is belerajzoljam, 
sőt tekintettel arra, hogy az alacsony szénülésü feketekőszén lángkőszén- 
állapota bizonyos vonatkozásban már a fényes barnakőszén felé is kapcso
latot mutat, ezért a háromszögdiagramon a fényes barnakőszénállapotra 
vonatkozó lápövtartományhatárt is bejelöltem. A csúcsokon zárójelben 
szerepel a íeketekőszén-vitritnek megfelelő barnakőszén-telin, t-rezinit, a 
kláritnak megfelelő bituminit és a durit-fuzitnak megfelelő oxinit elne
vezés is.

A kokszos minták ábrázolása külön megfontolást igényelt. Ha ui. a 
háromszögdiagramos ábrázolás technológiai célt szolgál, a természetes 
kokszot semleges volta m iatt az oxinitekhez (durit-fuzit) sorolják. Ettől az 
eljárástól el kellett tekintenünk, mert értelemzavaró következtetésekre 
adhatott volna alkalmat ebben a genetikai célú ábrázolásban. Kiszáradó 
lápöves keletkezésűnek m utatta volna a kokszosabb mintákat. Hogy ezt 
elkerüljem, a 11. m intát mint genetikailag értelmezhetetlent, teljesen 
kihagytam. A gyengébben kokszosodottaknál a kokszot mellőzve a mara
dék sávféleségek egymáshoz viszonyított aránya alapján jelöltem meg a 
minták helyét a diagramban. Kisebb hibát okozhat az a feltevés, hogy a 
kokszosodás a sávféleségeket egyenlő arányban érte, de a koksz kis száza
lékaránya m iatt ez elhanyagolható.

A rezinites és a spórás-kutikulás kláritokat — mint fentebb említet
tem — egységesen a kláritokhoz soroltam. Ez azért nem vezetett helytelen 
lápövi következtetésekre, mert a háromszögdiagramban mindegyik minta a 
sekélylápövbe ju t összetétele alapján. Ha a rezinites kláritokat külön 
választottam volna a spórás-kutikulás összetételűektől, és mint az a 
barnaszenek esetében szokásos, a vitritekhez számítottam volna, a vitrit 
százalékarányának megnövekedése a kiárit rovására nem változtatott 
volna a minta lápövi helyzetén, sőt, azt még jobban megerősítette volna. 
Ezzel az átértékeléssel még a legdúsabban rezinites 4. minta is közelebb 
kerülne a minták többségének a sekélylápban elfoglalt középhelyzetéhez.. 
A rezinites minták kétségtelen faszöveti eredete a sekélylápövnek már az 
erdőslápövvel határos szélére utal.

Tehát a különböző szénülés, kokszosodás és a nem egyértelmű klárit- 
megítélés ellenére a lápövdiagram a jelen esetben is használható volt a 
lápöv megállapításánál.

Eszerint a mázai kőszéntelepek zöme sekélylápövben keletkezett. 
A térszíningadozás okozta eltérő lápövi képződmények nem jelentősek 
sem a telepen belül, sem a telepek között. Az 1. és 2. minta tér el leginkább, 
amennyiben erősebben oxidált részeiknek mennyisége a többinél magasabb, 
feltehetően a sekélylápöv időnként kiszáradó szélét képviselik. A 18. minta
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íinomszemcsés duritja már inkább mélyebblápi képződmény, bár csekély 
spóratartalma miatt nem jellegzetes.

A minták tőzeganyagának sekély] ápövhöz tartozását egyébként a 
mindegyik mintában általánosan gyakori klárit-durit átmeneti képződ
mények is alátámasztják.

A vizsgálatok alapján a kőszéntelepek keletkezését a következőkben 
vázolhatjuk fel:

A láp aljazatát alkotó agyagos, ill. homokos üledékek a térszín fokoza
tos emelkedésével átmeneti képződményeknek adták át helyüket. Gyen
gébben, majd erősebben szenes agyag és erősen agyagos szénrétegek 
(égőpala) rakódtak le. A mocsarasodás előrehaladtával sok esetben először 
mélyebblápi, erősebben spórás kőszénsávok jelentek meg, de valamennyi 
telep kőszénanyagának túlnyomó része sekélylápövben jö tt létre. A térszín 
kisebb-nagyobb ingadozása természetesen egy kőszénképződési időszakon 
belül is különböző lápövi képződményeket eredményezhetett. A kiemel
kedéssel nőtt az oxidált elegyrészek — a nagyobb mikrinites durit és a 
fuzit-szemifuzinit — mennyisége, a kőszénüledék kiékelődött. A s ü l 
lyedéssel viszont a bituminitek mennyisége gyarapodott, spórás kláritok 
keletkeztek. Tartós süllyedéssel agyagos kőszén és kőszenes agyag átme
neti rétegek közbeiktatása után a tengeri üledékek ismét átvették uralmu
kat.

A térszín megemelkedése egyes esetekben nem ju to tt el kizárólag 
mocsári képződmények keletkezéséig, csak kőszenes agyag és erősen 
agyagos kőszénrétegek képződtek. Ezek később a kőzetnyomás és a 
hegységképző erők hatására szénpalává alakultak.

A térszín nagyobb mérvű és gyakori ingadozása kőszénpalás kőszén
réteget és kőszéncsíkos szénpalaréteget hozott létre.

Ha mód volna a telepek összefüggő kőszéndarabokból álló szelvényé
nek folytatólagos kimérésére (magfúrás), akkor még közelebb kerülnénk 
a keletkezési körülmények helyes megismeréséhez és ezáltal a telep
azonosítás lehetőségéhez is. Sajnos a lápövi jellegek a nagyjából telep
átlagokat képviselő porcsiszolatokon összekeverednek, és nem nyújtanak 
lehetőséget a képződmények egymásutánjának felismerésére.
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A MÁZA V. SZÁMÚ KŐSZÉNKUTATÓ FÚRÁS 
SZÉNPORKÉSZÍTMÉNYEINEK FELÜLETCSISZOLATÁRÓL 

KÉSZÜLT MIKROSZKÓPI FÉNYKÉPFELVÉTELEK
(A fényképfelvételek olajimmerziós lencsével készültek)

PH O TO G RA PH IES MICROSCOPIQUES DES PLAQUES POLIES DES P R E 
PARATIONS DE POUSSIERE DE CHARBON DU FORAGE DE R ECH ERCH E

DE CHARBON №  V DE MÁZA
(Les photographies ont été prises par un objectif ä immersion d ’huile)

МИКРОФОТОГРАФИИ ПОВЕРХНОСТНЫХ ШЛИФОВ ПЫЛЕУГОЛЬНЫХ 
ПРЕПАРАТОВ ИЗ УГЛЕРАЗВЕДОЧНОГО БУРЕНИЯ МАЗА № 5.

(фотографии были сняты при помощи масляно-иммерсионного объектива)
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I. Tábla — Planche I — Таблица I.

1. Csaknem töm ött, szabálytalan, apró lyukacsos, valószínűleg szklerotinit sáv. 
(1. m inta: 1014,6 — 1014,8 m-ig) — Bande presque compacte, irrcgulicre, á pores 
menus, probablement de sclérotinite. (Échantillon № 1 : 1014,6 a 1014,8 m ) — 
Почти плотная, неправильная мелкопористая полоса, вероятно склеротинита 
(Проба № 1: 1014,6—1014,8 м)

2. Spórás k lárit-durit, szélén betelepülő világos fuzitrészlet, amelyben szokatlanul 
nem a sejtfalak, hanem a sejtek jelennek meg a fuzit sárga színével és reflexió
jával. (1. m inta: 1014,6 — 1014,8 m-ig) — Clarite-durite a spores, á fragments inter- 
calés de fusain á la bordűré ou, inhabituellement, ce ne sont pás les parois 
cellulaires, mais les cellules qui montrent la couleur jaune et la réflexion du fusain. 
(Échantillon № 1: 1014,6 a 1014,8 m ) — Споровый кларит-дурит, на крае — 
прослойка светлого фюзита, в котором желтая окраска и рефлекс показывается 
не стенкой клетки, а — необыкновенным образом — самой клеткой. (Проба 
№ 1: 1014,6—1014,8 м)

3. K utikulás k iárit, néhány spórával. (3. m inta: 1018,0 — 1019,0 m-ig) — Clarite 
cuticulaire, avec quelques spores. (Échantillon № 3 : 1018,0 a 1019,0 m) —
Кутикуловый кларит с несколькими спорами. (Проба № 3: 1018,0—1019,0 м)

4. A spórás kláritban сса 50 и szélességű, élesen elhatárolt, rendkívül erős reflexiójú, 
még értelmezésre váró, sárga, homogén, oxinites sáv. (3. m inta: 1018,0 — 1019,0 
m-ig) — Bande ä oxynite, homogene, jaune, encore non iníerprétée, a reflexión 
trés forte, nettement limitée, large de 50 y, dans la clarite a spores. ( Échantillon 
A? 3:1018,0  a 1019,0 m) — Желтая, однородная, пока не интерпретированная, 
четко разграниченная оксинитовая полоса шириной в 50 // с чрезвычайно сильным 
отражением в споровом кларите. (Проба № 3: 1018,0—1019,0 м)

ő. A felső m intákra jellemző, erősen gyantás rezinites vitritrészlet, benne elszórt 
piritgömbök. (4. m inta: 1029,0 — 1030,0 m-ig) — Détail de vitrite a résinite trés 
résineuse, trés caractéristique des échantillons supérieurs, dedans: globules épars 
de pyrite. (Échantillon № 4 :1 0 2 9 ,0  á 1030,0 m) — Сильно смолистая часть 
резинитового витрита, характерная для верхних проб, с рассыпанными шариками 
пирита. (Проба № 4: 1029,0—1030,0^м)

6. Spórás-kutikulás kiárit v itritsávval és elszórt piritgömbökkel. ( 4. m inta: 1029,0 —
1030,0 m-ig) — Clarite sporée-cuticulaire, á bande de vitrite et globules épars de pyrite. 
(Échantillon No 4 :  1029,0 a 1030,0 m ) — Спорово-кутикуловый кларит с 
полосой витрита и рассыпанными шариками пирита (Проба № 4: 1029,0—1030,0 м)
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II. Tábla — Planche II — Таблица II.

1. Töm ött m ikrinites-spórás, néhány rezinitszemcsés duritrészlet. (4. m inta: 1029,0 —
1030,0 m-ig) — Détciil de du r i te  á m ic r in i t e  et spores ,  avec quelques granu les  de 
durite .  (É c h a n t i l lo n  N° 4 : 1029,0 á 1030,0 m )  — Плотный микринитово-спорсвый 
дурит с несколькими зернами резинита. (Проба № 4: 1029,0—1030,0 м)

2. Sejtszerkezetes fuzit ferde metszetben. (6. m inta: 1038,2 — 1038,6 m-ig) — F u s a in  
á texture ce l lu la ire ,  en sec t ion  oblique. ( É c h a n t i l lo n  N° 6 : 1038,2 á  1038,6 m )  
— Фюзит ячеистой структуры в косом сечении. (Проба № 6: 1038,2—1038,6 м)

3. Elszórt spórák és spórahalmazok. (6. m inta: 1038,2 — 1038,6 m-ig) — Spores  
éparses  et a m a s  de spores .  ( É ch a n ti l lo n  N° 6 : 1038,2 á 1038,6 m )  — Рассы
панные споры и скопления спор. (Проба № 6: 1038,2—1038,6 м)

4.  K ét gombaspóra a spórás, kevés apró m ikrinites k lárit-durit átm enetben. (8. 
m inta: 1044,0 — 1045,0 m-ig) — D e u x  spores  fong iques ,  d a n s  la  t r a n s i t io n  entre  
clar ite  et d u r i te  á quelques m icr in i ie s  m enues .  ( É c h a n t i l lo n  № 8; 1044,0 á 1045,0 
m) — Две споры грыб в споровом кларитовом-дуритовом переходе с немногими 
мелкими микринитами. (Проба № 8 : 1044,0—1045,0 м)

■Ъ. A mecseki kőszénben gyakori fuzitalak, valószínűleg parenchim atikus sejtek 
intercellularisokkal, keresztm etszetben. ( 8. m inta: 1044,0 — 1045,0 m-ig) — 
F o rm e  de fu s a in ,  abondan te  d a n s  la houille  du M ecsek ,  p robab lem en t des cellules  
p a ren ch g m a teu ses  avec des in tercel lu la ires ,  en sect ion  transversa le .  ( É chan ti l lon  
№ 8 : 1044,0 a 1045,0 m ) — Частая в каменных углях гор Мечек фюзитовая
форма, вероятно паренхимные клетки с интерцеллюярями в поперечном сечении. 
(Проба N° 8: 1044,0—1045,0 м)

6. Kokszszemcse v itritben  (mellette is koksz). (9. m inta: 1062,0 — 1063,0 m-ig) 
— G ranule  de coke en v i t r i te  (dé  cóté: a u ss i  du  coke). ( É c h a n t i l lo n  N° 9: 1062,0 
á 1063,0 m ) .  — Зерно кокса в витрите (возле его также кокс). (Проба
N° 9: 1062,0—1063,0 м)

\
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III. Tábla — Planche III -  Таблица III.

1. A v itrit m ellett szemifuzinit és fuzit. I t t  ezek egymástól csak töm öttségben külön
böznek. (9. m inta: 1062,0 — 1063,0 m-ig) — Sémifusinite et fusain á cóté de la 
vitrite. Jci, ils ne different qu’en compacité. ( Échantillon № 9 : 1062,0 a 1063,0
m ) — Возле витрита семифюзинит и фюзит. Они здесь отличаются лишь по 
плотности. (Проба № 9: 1062,0—1063,0 м)

2. A kép közepe tá ján  szürke kalcitzárványok finomsávos kokszosodott égőpálá- 
ban. A kép többi szemcséje is koksz. (11. m inta: 1084,0 — 1085,0 m-ig) — Vers 
le milieu de Vimage: enclaves de calcite grise, en schiste houiller cokéfié, á bandes 
fines. Les autres grains visibles sont aussi de coke. (Échantillon № 11 : 1084,0 
a 1085,0 m) — Около в .середине снимка в тонкополосчатом коксовавшемся 
горючем сланце располагаются включения серого кальцита. Остальные зерна 
снимка также являются коксом. (Проба № 11 : 1084,0—1085,0 м)

3. A v itrite t és a spórás k lárito t átszeli egy sugaras, inkább fésűsnek m ondható 
repedéshálózat, melyet m arkazit tö lt ki. (13. m inta: 1116,1—1116,5 m-ig) — 
La vitrite et la clarite sporée sont traversées par un réseau de fissures radiales ou 
plut t pectinées, remplies de marcasite. (Échantillon № 13: 1116,1 á 1116,5 m) 
— Витрит и споровый кларит пересечены радиально-лучистой или скорее 
гребенчатой сетью трещин, заполненных марказитом. (Проба № 13: 1116,1 — 1116,5 м)

4. V itrites, agyagos égőpalarészlet szövetszerű felépítéssel. (15. m inta: 1118,5— 
1118,9 m-ig) — Détail de schiste houiller argileux, á vitrite, a structure tissulciire. 
(Échantillon № 15 : 1118,5 a 1118,9 m ) — Деталь витритово-глинистого горючего 
сланца тканевидного строения. (Проба № 15: 1118,5—1118,9 м)

5. A típusostól eltérő fuzitrészlet. H iányoznak a sejtfalak. (17. m inta: 1143,2 — 
1143,6 m-ig) — Détail du fusain différent de célúi typique. Les parois cellulaires 
manquent. (Échantillon № 17 1143,2 a 1143,6 m) — Отличающаяся от типи
ческой деталь фюзита. Стенки клеток отсутствуют. (Проба № 17 : 1143,2—1 143,6 м)

в . А 18. m intára jellemző finom, m ikrinites duritrészlet, nagyobb (100 // hossz
tengelyű) mikrinitszemcsével. (18. m inta: 1174,0 — 1175,0 m-ig) — Détail de 
du rite fin e , á micrinite, car actér isti que de Г échantillon № 18, avec un grain grand 
de micrinite (ä axe longitudinal de 100 у). (Échantillon № 18 : 1174,0 а 1175,0
m ) — Характерная для пробы № 18 деталь тонкого, микринитового дурита с 
.крупным зерном микринита (с продольной осью в 100 и). (Проба № 18: 1174,0—
1175,0 м)
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ELABORATION PÉTROGRAPHIQUE DU FORAGE DE 
RECHERCHE DE HOUILLE DE MÁZA No V

P ar Mme M. Paál-Solt

Dans le forage de Máza No V, les couches de houille et de schiste 
houiller liasiques sont pár endroit traversées de trachydolérite. Par con- 
séquent, se produisirent des anomalies de carbonisation et de diverses 
formes de cokéfaction. La carbonisation varié de Pétat de charbon fiambant 
ä celui de charbon de forge, mais ses changements ne sont pas uniformes ni 
concordants avec les matiéres stériles du forage. II s’agit probablement de 
Teffet d’une masse éruptive considérable, voisine, non-perforé.

Les échantillons du forage sont plus riches en résinite que les houilles 
de la partié centrale de la Montagne Mecsek. D’aprés le diagrammé de zone 
de marais de Szádeczky, ces houilles proviennent, toutes, d ’une basse 
zone de marais.

Planche XXI a Coupe du forage Máza No V. D’aprés les examens de 
Mile M. Schwab.
Légende: 1. schiste argileux, 2. gres, 3. trachydolérite, 4. houille, o. schiste 
charbonneux, 6. schiste argileux ä charbon.

Planche XXI/b, e. Coupe des échantillons de houille examinés du forage 
Máza No V.
b .: Pourcentages de volume de la houille pure et des roches stériles. 

Legende: 1. houille pure, 2. roches stériles.

e.: Pourcentages de volume des diverses sortes de bandes dans la 
houille pure.
Légende: 1. v itrite , 2. clarite, 3. clurite, 4. fusite, ő. coke.

УГЛЕПЕТРОГРАФИЧЕСКАЯ ОБРАБОТКА УГЛЕРАЗВЕДОЧНОГО
БУРЕНИЯ МАЗА № V

МАРИЯ ПААЛ-ШОЛТ

В бурении Маза Ш V толща лейасовых каменных углей и углистых 
сланцев местами прорывается трахидолеритом. Вследствие этого возникли 
аномалии углефикации и различные формы появления коксуемости. 
Углефикация варьирует от состояния пламенного угля до состояния куз
нечного угля, но не равномерно и не всегда в согласии с породным мате
риалом бурения. Присутствие больших масс близких, но непробуренных 
магматических пород здесь является вероятным.

Материал данного бурения значительно богаче резинитом, чем камен
ные угли средней части гор Мечек. На основании диаграммы болотных 
зон, составленной Садецким, угли единообразно происходят из мелкой 
болотной зоны.



297

Приложение J\|b XXI/a. Распределение материалов в бурении Маза № 5. 
На основании исследований, проведенных М. Шваб*
Легенда: 1. глинистый сланец, 2. песчаник, 3. трахидолерит, 4. каменный уголь, 5. углис
тый сланец, б. углистый глинистый сланец.

Приложение XXI/b? е. Разрез изученных проб угля в бурении Маза
№ 5.
Ь : Распределение чистого каменного угля и породных участков в объемных 

процентах.
Легенда: 7. чистый каменный уголь, 2. породные участки.

с : Распределение разновидностей полос в чистом каменном угле в объем
ных процентах.
Легенда: 1. витрит, 2. кларит, 3. дурит, 4. фюзит, 5. кокс.





AZ Ó CSA—BUGYI — MAJOSHÄZA KÖRNYÉKÉN VÉGZETT
s í k v i d é k i  t é r k é p e z é s

( X X I I .  a—c sz. melléklettel) 
ír ta : R ó nai A n d rá s

A felvételi terület a következő 25 000-es lapoknak a Dunától K-re 
eső részére terjedt ki: 5062/3 Érd, 5062/4 Ócsa, 5162/1 Ráckeve, 5162/2 
Bugyi. E terület a SÜMEGHY-féle 1950—1955 között végzett alföldi térké
pezésből kimaradt, a jelenlegi felvétel az Alföldről rajzolt kép teljessége 
érdekében készült.

A harmadkori dombok közül Budapest alatt kilépő Duna hirtelen 
kiszélesedő völgye, az Alföld ÉNy-i öble a térképezett terület. Morfológiai 
szempontból a táj három részre osztható: a Csepel-szigetre, a jelenkori 
Duna-völgy homokdűnékkel takart és tőzeges mélyedésekkel felszántott 
árterületére és a Hátságra, a pleisztocén Duna által épített és futóhomokkal 
borított magasabb térségre. Szerkezetileg a két első rész összetartozik. 
A Dunántúlról a pannóniai rétegek átnyúlnak ide és a felszínen, vagy a 
felszín közelében vannak. A nagy süllyedék, az alföldi medence a Hátságnál 
kezdődik. I tt  hirtelen nő a pleisztocén rétegek vastagsága és a pannóniai 
felszínt többszáz méter mélyen találjuk. Folyami homok, futóhomok és az 
ártéri iszapok különféle fajai borítják a területet; kis foltokon találunk 
a felszínen kavicsot és a hátsági részeken löszt. A jelenlegi Duna-völgy 
homokjai ezen a területen mind átmeneti jellegűek a folyami homok és 
futóhomok között. A nagyobb szemek koptatottak, a kisebbek élesek, 
fényesek, és csillám mindig van közöttük. Az ártéri iszap többféle. A fiatal 
éretlen öntésiszapok mellett feltűnő a löszhöz hasonló, sárga, porózus, 
függőleges repedésekkel átjárt, meszes iszap, amely 1—2 m-es meredek 
falakban áll. ADuna-kaputól távolabb, 15—20 km-re D felé megjelennek a 
jelenlegi ártéren a mésziszappal fedett igazi síkságok, a szódás szíklaposok, 
a régi elhagyott medrekben pedig a tőzeg és a mocsárföld. A Hátság lösze 
a térképezett területen csak kis kiterjedésben jelentkezik ÉNy—DK-i 
irányú keskeny pásztákban. Legjobban követhető az ócsai magaspart 
lösztakarója. A lösz színére, porozitásúra, szemcseeloszlására, meszességére 
nézve a magyarországi típusos lösznek megfelelő, vastagsága azonban a 
2—2x/2 m-t nem haladja meg.

A térképezett területen felszíni kavics kevés helyen van, a felszín 
közelében azonban 1—2 m-es iszap- vagy homoktakaróval lefedve nagy
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területeket borít kavics. A süllyedő Alföldperemen régibb korú kavics
mezőkre fiatalabb kavicsok települtek, néhol azonban egy-egy idősebb 
kavicsrög, teraszdarab fedezhető fel kis szigetekben. Ezeknek felszín
magassága azonban a fiatalabb kavicsokétól csak néhány méterrel tér el. 
A terület kavicsainak elhelyezkedéséről, általános bejárás és néhány 
fúrássorozat lemélyítése alapján, a következőket mondhatjuk:

A Csepel-sziget É-i felén és vele párhuzamosan a soroksári Duna 
balpartján, keskeny sávon kavicsmező húzódik D felé, kb. 100 m tszf. 
magasságban vékony homok- vagy iszapréteggel takarva. Ez a kavicsmező 
D felé haladva kiszélesedik, és Ráckeve—Dabas vonalán eléri a 30—35 km 
szélességet. Felszíne É-ról D-re 30—40 kimhosszon 100 m-ről kb. 94 m-re 
esik a tenger színe felett. Ez a kavics az óholocén Duna kavicsa, és több 
helyen a pleisztocénvégi kavicsra fekszik rá. A kavicsmező felszíne K-ről 
Ny-ra és É-ról D-re enyhén lejt, de lejtése egyik irányban sem egyenletes. 
А К —Ny-i enyhe lejtőben az ÉNy—DK-i irányú medrek és partok 
okoznak hullámosságot, és a későbbi erózió is változtatott a kavicsfel
színen. Vannak szigetek is az ópleisztocén kavicstakaróban, ahol a kavics 
hiányzik. Ilyen a kiskunlacházi sziget, ilyen Dabas és Gyón mellett a 
mánteleki sziget. A kavicsmező ÉNy—DK-i irányú lejtésében is van 
rendellenesség. A kavicsmező felszíne pl. Bugyinál enyhe boltozódást 
m utat a Taksony—Bugyi—Mántelek—Felsőpeszér között lemélyített 
fúrásokban. Lehetséges, hogy itt is idősebb kavicsfelszín maradványairól 
van szó. A kavics vastagsága igen változó. A területemre eső artézi fúrá
sokban í —2 m és 20 m között változik. A térképező fúrásoknál a kavicsot 
nem tudtuk átfúrni.

A Duna jelenkori völgyében néhány idősebb kavicsfoltot találunk a 
felszínen. Dunaharasztinál 104—108 m tszf. magasságban, tehát 8—10 m 
magasan a Duna középszintje felett és néhány méterrel magasabban az 
eddig mért legmagasabb árvízszintnél, kb. 1 km2 kiterjedésű kavicsterasz 
van (Szelényi-telep — Rákócziliget — Petőfitelep között). Ez a magasabb 
kavicsfelszín menedékesen belesimul a környezet alacsonyabban fekvő 
fiatalabb kavicsába és kavicsos homokjába. Helyzete és magassága szerint 
a Duna pleisztocén végi teraszának (városi terasz) tekinthetjük.

Kisebb kiterjedésű teraszdarabok figyelhetők meg Taksony községben 
és Dunavarsánytól Ny-ra a bajai műút mentén. Taksony község közepe 
a soroksári Duna-ágból meredek fallal kiemelkedő magas parton fekszik. 
A templomdomb (115 m) alatt a Dunára néző partfalban 106—108 m 
magasságban 2 m-es kavicsréteg van feltárva, sárga löszszerű kötőanyag
ban. A kavics durvaszemű, kevéssé lapított és a szemek hossztengelyükkel 
merőlegesen állnak. A kavicsréteg legtetején találjuk a legnagyobb szeme
ket (5—6 cm), lefelé vegyes és apró kavicsot. A kavics felett 60 cm vastag
ságban szürke iszapos folyami homok települ, murvacsíkokkal, de helyen
ként ez a borítás hiányzik. Külsőre e teraszdarab a pleisztocénvégi teraszok
nál idősebbnek látszik.

A danavarsányi terasz szépen emelkedik ki a jelenkori ártérből* 
tízméteres relatív magasságkülönbséggel. A bajai műutat a terasz lábánál
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vezették. I t t  két szintben találunk kavicsot. Egyik szint 100—105 m 
körül van a tengerszint felett. Ezen fut a müút. A másik szint 108—110 m 
körüli. Ez utóbbi magasabb kavics jó feltárásban látható az út 27. km- 
kövénél a Varsányi-hegy oldalába mélyített kavicsgödörben. Rétegzett, 
de a rétegsorok dőlnek, zavartak. Felfagyás, szoliflukció jelei figyelhetők 
meg, a kavicsszemeken pedig mészkérgezés.

A terasz a Duna jelenkori síkjára néz meredek peremmel. Az óholocén 
lapos felszínt — amely az előbb említett terasz és a Duna között 100—102 ni 
magasan fekszik a tenger színe felett és D felé haladva 200—300 m széles
ségből Majosháza előtt 2 km-re szélesedik — löszszerü, sárga finom homok, 
sárga löszszerű iszap takarja. Alatta a pannóniai rétegek felszínközeiben 
vannak. 83. sz. fúrásunk 4 m mélységben feltárta azokat. E fúrást köz
vetlenül a dunavarsányi terasz Ny-i lábánál mélyítettük le.

A taksonyi és varsányi teraszdarabok kavicsa a pleisztocén végénél 
idősebbnek látszik. Ugyancsak idősebbnek vették már eddig is az alsó- 
némedi kavicsgödrök hasonló helyzetű kavicsát. Alsónémeditől ÉNy-ra a 
község szélén 104—108 m tszf. magasságban kavicsgödrök találhatók. 
A kavics takaratlanul a felszínen van. Ez a durva és vegyes kavics 14 m 
vastagságú. Benne sok bemosott és koptatott csigát találtunk. A kavics 
alatt közvetlenül, kb. 90 m magasan a tenger színe felett, pannóniai 
rétegsor következett az itt lemélyített 40 m-es kutatófúrásban.

A csigafauna K ö r m e n d y  A. és B a r t h a  F. meghatározása szerint 
felülről lefelé haladva a kavicsban a következő:
a) 300 — 340 cm p a n n o n - p l e i s z t o c é n  Fagotia sp., Viviparus sp., Plan-

orbis planorbis L., Planorbarius sp., Limnoccirdium sp. 
m i o c é n  Tíjmpanotomus cfr. margaritaceus Br ., Pirenellci gam- 
litzensis H ilb ., Pirenellci picta De fr ., Turritella sp.

b )  340 — 350 cm vörös kérgezésű kavicsréteg.
p a n n o n  Viviparus sp., Melanopsis bonéi sturi F u c h s . 
m i o c é n  Turritella sp., Cerithium sp., Meretrix sp.

c) 380 — 390 cm p a n n o n t ó l  p l e i s z t o c é n  végéig . Planorbarius corneus
L., Viviparus sp.
m i o c é n  Cerithium (Vulgocerithium) cfr. europaeum Mag., 
Pirenella cfr. nodosoplicatum H orn., Cerithium sp.

d) 390 — 400 cm m i o c é n  Pirenella picta Defr ., Ostrea sp.

A kavics korát a bemosott fauna legfiatalabb tagjai alapján a pleisz
tocén elejére kell tennünk.

A KÉPZŐDMÉNYEK ISMERTETÉSE

1. Pleisztocén kavics. Pleisztocén korúnál idősebb képződmény a 
bejárt területen felszínen nincsen. A legidősebb réteget a felszínen azok 
a kavicsfoszlányok képezik, amelyek a Pest környéki (szentlőrinci) kavics
mezők folytatásaként a megsüllyedő alföldperemen magasabban marad
tak, és az erózió nem tüntette el őket. Az Alsónémedi melletti kavicsgöd
rökben van legjobban feltárva ez a kavics. Vékony homoktakaró alatt ott 
van Gyálpuszta mellett is és kérdéses, hogy a varsányi terasz kavicsa nem 
sorolandó-e ide?
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Az alsónémedi idős pleisztocén kavics osztályozatlan, vegyes szem
nagyságú, enyhe, vöröses kérgezés, több szemen erős mészkérgezés látható. 
A kavicsszemek nem nagyon gömbölyítettek és nem laposak. Sok szemen 
látszik viselődés, az oldalfelületek kioldódása, kimaródása.

A taksonyi partfal kavicsa és a mai ártér egyes pontjain a felszínen 
található kavics külsőre nagyon hasonlít az alsónémedi kavicsra. Hasonló 
vöröses kérgezés, vegyes szemnagyság, barázdált oldalfelületek jellemzik.

A nagy ártér alacsonyabban fekvő (94—100 m tszf.) kavicsa is osztá
lyozatlan, éretlen alakú és barázdált külsejű. Egészen bizonyos, hogy 
anyaga részben idősebb kavicsokból került ki, amiket a patakok és folyók 
a Budapest környéki idős kavicsmezőkből mostak ki.

Gömbölyítettségi fok mérése a begyűjtött mintákon nem látszik célra
vezetőnek. Az egyes kavicsszemek annyira különböző alakúak, hogy a 
kiadódó átlagos értékek nagymértékben a mintaválasztástól függnek és így 
félrevezetők.

A kőzettani és nehézásványtani elemzések nem egyszerűsítik a kavics
szintek osztályozását. A dunavarsányi és taksonyi teraszok kavicsanyaga 
a legközelebbről jöttnek látszik; bennük a kvarckavicsok súlyaránya 57 és 
64%. Taksony és Kiskunlacháza mellett a fiatalabb kavicstakaró anyaga 
95—92%-ban kvarc. Viszont Bugyi és Délegyháza mellett a még fiatalabb 
helyzetű kavicsok anyagában is 69—78% a kvarc. Kavicsmintáinkban 
— egyetlen kivételével — a mészkőkavicsok aránya jelentéktelen, 0—1%. 
Egyedül a délegyházi kavicsgödörből vett mintában találtunk 8% mészkő
kavicsot. A homokkövek és eruptív kőzetek aránya sem m utat egyezést 
a helyzet és kor szerinti osztályozással. Kiugró magas a homokkövek

1 . táblázat
Kavicsok kőzettani összetétele súlyszázalékban

E lem ző: M i h á l y i  P,-né
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súlyaránya a dunavarsányi terasz kavicsanyagában (37%), a többiben 
10—15% körül jár, a kiskunlacházi mintában 4%. Amfibolandezit legtöbb 
van a Duna—Tisza csatorna megásott szakaszából (Bugyi) vett mintá
ban, tehát a kavicsmező legfiatalabb feltöltésü részén, ugyanitt legmaga
sabb az andezittufa anyaga is. Feltűnő kiugró érték a taksonyi magas 
terasz kavicsában a tűzkő súlyaránya (16%), a többiben 0—2%. Az alsó- 
némedi öreg kavics kőzettani összetételében nem tér el jelentősen a többi 
mintától, egyedül a gránitkavics jelenik meg benne 3—4%-kal, míg a 
többiben a taksonyi terasz kavicsát kivéve (1—2%) gránit nincs.

A kőzettani elemzések néhány példáját (1—1 kg kavicsból végzett 
vizsgálatok eredményét) és három kavicsminta 0,1—2,0 mm átmérőjű 
szemcsefrakciójának nehézásványtani összetételét az 1., 2. sz. táblázatban 
adjuk meg.

2. Pleisztocén homok (folyami és futóhomok). A hátsági részeket a 
térképezett területen mindenütt homok borítja. E hátsági homok pleisz
tocén folyami homok eredetű, de felszíni része futóhomokká alakult át.

2 . táblázat
Nehézásvány összetétel 0,1—2,0 mm szemnagyságból

Elem ző: M ih á l y i  P.-né
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I tt  a Hátság peremén még több helyen megtaláljuk a folyami homokot a fel
színen is ; tovább Ny-ra és D-re haladva mindinkább típusosfutóhom ok van 
a felszínen. I t t  a peremen a futóhomok is átmeneti típusú. A gömbölyített, 
koptatott, csiszolt szemek között sok az éles, fényes szem és sok a csillám.

Bár a holocén térszínt és a hátságot egyaránt a felszínt borító üledékek 
mészben való nagy gazdagsága jellemzi, a pleisztocén folyami- és futó- 
homok-pászták között találunk mésztelent. A szelvényekből azt állapít
hatjuk meg, hogy az ÉNy—DK-i irányú magasabb homokvonulatok teteje 
mésztelen, ami helyi kilúgozódásra mutat.

Néhány pleisztocén folyami- és futóhomokminta szemcseösszetételét 
közlöm (1. ábra), s ezekből látható, hogy e hátságszéli homokok általában 
közép- és aprószeműek. A hátság középső tájain sokkal durvább szemű 
futóhomokot találunk. A futóhomokfelszínen a homok osztályozatlan, 
murvás, löszporos, a mélyebb rétegekben azonban feltűnően osztályozott, 
egyenletes szemnagyságú.

1. ábra. Pleisztocén és holocén futóhom okm inták szemcseösszetétele. Jelmagyarázat: 
1, 3, 7, 15, 16, 57, 59/д. pleisztocén futóhom okm inták Üllő, Ócsa, Inárcs vidékéről. 
17, 18, 19, 37, 42, 46, 47 ,96/b . holocén futóhom okm inták Bugyi, Sári, Taksony vidé

kéről
Fig. 1. Composition granulom étrique des échantillons de sable m ouvant pléistocéne 
et holocéne. Legende: 1, 3 ,1 ,  15, 16, 57, 59/a. échantillons de sable m ouvant pléisto
cene des environs d ’Üllő, Ócsa, Inárcs. 17, 18, 19, 37, 42, 46, 47, 96/b. échantillons 

de sable m ouvant holocéne des environs de Bugyi, Sári, Taksony
Puc. 1. Гранулометрический состав проб плейстоценовых и голоценовых сыпучих 
песков. Легенда: 1, 3, 7, 15, 16, 57, 59/а. пре бы плейстоценовых сыпучих песков из райо
нов сс. Юллё, Оча и Инарч. 17, 18, 19, 37, 42, 46, 47, 96/Ь. пробы голоценовых 

сыпучих песков из оайонов сс. Будьи, Шари и Такшонь.
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A futóhomokot a laposabb, nedvesebb térszíneken a növényzet meg
köti. A humuszsavak és szerves növényi anyag mellett a magas mész- 
tartalom is elősegíti az ún. „kötött коток” kialakulását. A talajosodás 
szempontjából jelentősége nagy, vízáteresztőképessége és vízháztartása 
is más, mint a kötetlen futóhomoké, földtani szempontból azonban a futó
homokkal egy csoportba vehető.

Pleisztocén lösz, homokos lösz. Mint a Duna—Tisza köze É-i részén 
m ásutt is, a térképezett terület futóhomok dombjai között ugyancsak 
ÉNy—DK-i irányú pásztákban megjelenik a lösz is. Ezt a löszt homoko
sabbnak tartják  a dunántúli és alföldperemi„típusos” lösznél, és Sümeghy 
„alföldi lösznek” nevezte el. Sok helyen homokosabb, mint a hegylábak 
finom lösze, de tudni kell azt is, hogy a hegységperemeken és a Dunántúlon 
is számtalan változatát és sok homokos előfordulását találjuk az ún. 
„típusos lösz”-nek is. Térképemen az eddigi Duna—Tisza közi felvételek
nek megfelelően homokos lösznek tüntettem fel a felszíni löszpásztákat, de 
az alábbi szemnagyság-elemzések mutatják, hogy egyes helyeken típusos 
löszről van szó.

Fontosabb megkülönböztetője az alföldi lösznek, hogy mindig kis 
vastagságban fordul elő (1—2 m, ritkán 3—5 m).

Területemen az „ócsai lösz” a legismertebb. A község ÉK-i széle 
mellett levő agyag- és homokbányában szép feltárásban látható. A lösz 
alig bújik ki a felszínre. Jobbról-balról homok takarja. A löszvonulat kes
keny, egyenes hát, és kb. a 120 m-es tszf. magasságban jelenik meg. Ahol a 
térképen alacsonyabban fekvő részen jeleztem löszt, az már átmenet a 
löszös homok felé (2. ábra).

A 15. sz. fúrásban, az Ócsa melletti (DK) Aranyhegy tetején a lösz 
tetejére 1 m-es laza homok borul. Ez a homok gyengén koptatott szemek
ből áll, alacsonyabban fekvő fúrásokban határozottan folyami jellegű. 
A homok alatt 4—5 m vastag löszréteg van. A lösz finom anyagú, falban 
megálló, szemeloszlása a típusosnak nevezett löszhöz teljesen hasonló. 
A kutak falazatlanul állnak benne. Mésztartalma is a lösznek megfelelő. 
A löszréteg alatt löszös homok, majd futóhomok van, és 9,5 m-nél újra a 
felső réteghez hasonló lösz jelentkezik. I tt  is megvolna tehát a többszörös 
löszképződés, és megvannak az ismétlődő talajszintek is (3. ábra).

Hasonló finomságú löszanyagot fúrtunk meg Üllő határában Puszta- 
löbnél (4. fúrás), a felszínt azonban itt a hátság belsejében vastag futó
homok és löszös homok takarja, és a lösz 5—6 m mélységben van, csak 
helyenként kerül közelebb a felszínhez. A lösz elhelyezkedése itt is pász- 
tás, ÉNy—DK-i irányban hosszú, keskeny vonulatokat alkot. Összefüggő 
lösztakaró sem a felszínen, sem a felszín alatt nincsen. Felszíni vagy fel
színközeli löszfoltokat találtam a hátságon Inárcs közelében is. A felszínen 
túlnyomóan futóhomok van, de a kutak több helyen béleletlenül falban 
állnak, és a fúró is szép löszanyagot hoz fel.

Pleisztocén löszös homok. A hátsági lösz fel- és lefelé egyaránt homokba 
megy át. Ez a homok a lösz feküjében mindig löszös finomhomok. A lösz 
fedőjében a futóhomok vagy folyami homok nagyon gyakran löszporral
20  Földtani Intézet Évi Jelentése — 7
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2. ábra. Az ócsai löszfal két ré
tegsora. —  a. 14/a. feltárás, kb. 
115 m tszf. — 1. 0—30 cm barna 
vályog, 2. 30— 140 cm fakósárga 
lösz vörös erezés, 3. 140— 200 cm 
világosszürke vöröseres ta rka  
lösz, 4. 200—230 cm vörösessárga 
lösz, alján 3 cm sötétvörös esik,
5. 230—280 cm fakósárga lösz, 
alul sötétsárga, erősen csigás,
6. 280—330 cm lilásszürkés, 
barna foltos, csigás lösz (II. ta la j
vízszint), 7. 330—400 cm szürke, 
löszös, finom homok (talajvíz. 
6— 7 m). — b. 15. fúrás, kb. 
117 m tszf. — 1. barna, gyengén

k ö tö tt humuszos homok, 2. világosbarna, humuszos, löszös homok, 3. fakósárga 
lösz, gyengén összeálló, 4. fehéressárga, mészkonkréciós lösz, 5 élénksárga lösz, 6. 
fakósárga lösz, 7. fehéresszürke porló lösz, 8. fehéressárga lösz (homokosodik), 9. 
fehéressárga lösz (homokosodik), 10. világosszürkés sárga homokos lösz, 11. világos- 
szürke löszös finom homok, 12. világosszürke, gyenge, osztályozatlan futóhomok 
(humuszcsomók, II. talajvízszint), 13. világos szürkéssárga, laza, osztályozatlan 
finom futóhomok, 14. szürkéssárga, laza, osztályozatlan futóhomok, 15. szürkéssárga,, 
laza, osztályozatlan apró futóhomok, 16. élénksárga, osztályozatlan folyami finom 
homok, 17. világosbarna, iszapos humuszos finom csillámos homok, 18. barna humu

szos finom homok, 19 sárga homokos lö s z .-------------talajvíz
Fig. 2. Deux séries du m ur de loess d ’Ócsa. — a. Ouvertüre №. 14/a, á 115 m d ’alti- 
tude absolue. — 1. 0 á 30 cm argile seche, brune, 2. 30 á 140 cm loess jaune bléme, 
ä veines rouges, 3. 140 á 200 cm loess bigarré, gris clair, a veines rouges, 4. 200 á 230 
cm loess jaune rougeátre, une bande rouge foncé de 3 cm dans sa partié  inférieure, 
5. 230 á 280 cm loess jaune bléme, dans sa partié inférieure jaune foncé, a beaucoup 
de coquilles, 6. 280 á 330 cm loess coquillier, gris violacé, a taches brunes (niveau Jnp 
II de l ’eau souterraine), 7. 330 ä 400 cm sable fin, gris, á loess (eau souterraine de 6 a 
7 m). — b. Forage JYs 15 a 117 m d ’altitude absolue. — 1. sable á humus, brun, peu 
lié, 2. sable a humus et loess, brun clair, 3. loess jaune bléme, peu consistant, 4. loess 
jaune blanchátre, á concrétions calcaires, 5. loess jaune vif, 6. loess jaune bléme, 7. 
loess friable gris blanchátre, 8. loess jaune blanchátre (devenant saubleux), 9. loess 
jaune blanchátre (devenant sableux), 10. loess sableux, jaune, grisátre clair, 11. 
sable fin a loess, gris, clair, 12. sable m ouvant, non classé, faible, gris clair 
(noeuds d ’humus, niveau № II de l ’eau souterraine), 13. sable m ouvant fin, 
non classé, láche, jaune grisátre clair, 14. sable m ouvant non classé, láche, jaune 
grisátre, 15. sable m ouvant fin, non classé, láche, jaune grisátre, 16. sable flu- 
viatile, fin, non classé, jaune vif, 17. sable fin, á mica, a hum us et vase, brun
clair, 18. sable fin, ä hum us, brun, 19. loess jaune, sab leux .------- —— niveau de

l ’eau souterraine
Рас. 2. Две толщи лессовой стены у с. Оча. — а. Обнажение № 14/а, ок. 115 м н. у. м. 
— 1. 0—30 см бурый саман, 2. 30—140 см бледножелтый лесс с красными жилками,
3. 140—200 см светлосерый пестрый лесс с красными жилками, 4. 200—230 см красно
вато-желтый лесс, внизу темнокрасная полоса мощностью в 3 см, 5. 230—280 см бледно-
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желтый, внизу темножелтый лесс с значительным количеством брюхоногих моллюс
ков, 6. 280—330 см лиловатосерый лесс с бурыми пятнами и гастроподами (II. уровень 
грунтовой воды), 7.330—400 см серый, лессовый тонкий песок (грунтовая вода б—7 м). 
— Ь. Бурение 15, ок. 117 м н. у. м. — 7. бурый, немного связный гумусовый песок, 
2. светлобурый, гумусовый лессовый песок, 3. бледножелтый, немного уплотняющийся 
лесс, 4 . белесоватожельтый лесс с известковыми конкрециями, 5. яркожелтый лесс, 
6. бледножелтый лесс, 7. белесоватосерый пылеватый лесс, 8. белесоватожельтый лесс' 
превращающийся в песок, 9. белесоватожельтый лесс, превращающийся в песок, 
10, светло-сероватожелтый песчаный лесс, 7 7. светлосерый лессовый тонкий песок’ 
12. светлосерый, немного сортированный сыпучий песок (комки гумуса, П-ой уровень 
грунтовой воды), 13. светло-серовато желтый, рыхлый, несортированный тонкий сы
пучий песок, 14, сероватожелтый, рыхлый, несортированный сыпучий песок, 15. 
сероватожелтый, рыхлый, несортированный мелкий сыпучий песок, 16. яркожелтый 
несортированный тонкий речной песок, 77. светлобурый, илисто-гумусовый, тонкий 
слюдистый песок, 18. бурый, гумусовый тонкий песок, 19. желтый песчаный лесс. 

---- -------  уровень грунтовой воды

3. ábra. Az ócsai lösz szemcseösszetétele. Jelmagyarázat: f a típusos lösz szemcse
összetételi görbéje sok dunántúli m inta elemzése alapján. 14/a ócsai feltárás lösze, 
2,0— 2,5 m-ből, 14/b-l ócsai feltárás lösze 1,6— 1,8 m-ből, 14/b-2 ócsai feltárás lösze 

2,7— 2,8 m-ből, 15. ócsai fúrás lösze 2,2—2,3 m-ből

Fig. 3. Composition granulométrique du loess d ’Ócsa. Légende: f courbe granulo- 
m étrique de loess typique, sur la base de quantité  d ’analyses des échantillons trans- 
danubiens. 14/a loess de Couverture d ’Ócsa, de 2,0 a 2,5 m, 14/b-l loess de Couver
ture d ’Őcsa de 1,6 a 1,8 m, 14/b-2 loess de Couverture d ’Ócsa de 2,7 á 2,8 m, 15. loess 

du forage d ’Ócsa de 2,2 a 2,3 m

Рис. 3. Гранулометрический состав лесса с. Оча.Легенда: [ Кривая гранулометричес
кого состава типичного лесса на основании анализа многочисленных проб, взятых в 
Задунайском крае. 14/а лесс обнажения с. Оча, 2,0—2,5 м, 14/Ь—1 лесс обнажения 
с. Оча 1,6—1,8 м, 14/Ь—2 лесс обнажения с. 0ча 2,7—2,8 м, 15. лесс бурения в с.

Оча, 2,2—2,3 м
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kevert és meszes kérgezésű. Ez utóbbit térképeztük löszös homoknak. 
Határai elmosódottak a meszes futóhomokba, kötött futóhomokba való 
fokozatos átmenet miatt.

Holocén kavics és folyami homok. Azokat az óholocén nagy medreket, 
amelyek területemen ágaznak ki a mai Dunából, helyesebben: amelyek
ből a Duna lassan mai helyére, Ny-ra vándorolt, itt  a Duna—Tisza köze 
É-i részén kavics tölti meg. Ez a kavics helyenként a pleisztocén folyók 
lesüllyedt kavicsára telepedett. Elterjedése nagy, és több helyen egészen 
a felszín közelében van. Külső megjelenésében egyáltalán nem mutat 
fiatal kavics jelleget. Szemei erodáltak, rovátkoltak, a puhább részek 
kimállottak, tufakavics vagy gyorsabban málló anyag alig van a szemek 
között. Láthatóan az óholocén Duna a part környéki idős kavicsmezők
ből mosta ki hordalékának nagy részét. Kőzettani összetételüket 1. a 
pleisztocén kavicselemzések mintáinál (Bugyi, Délegyháza, Kiskunlac- 
háza) (1. táblázat).

A medrekben és azok partjain folyami homok van. Leginkább finom 
homok. A szelek mozgató erejének az iszapos finom homok jobban ellen
áll, mint a durvább homok. Ennek szemcséi közül ui. kiszáradás után a 
finom anyagot kiszitálja a szél, és az így kötetlenül maradt nagyobb sze
mek szintén mozgásba jönnek.

Holocén futóhomok és löszös homok. A nagy dunai árteret a régi medrek 
mentén ÉNy—DK-i irányú futóhomokdombok kísérik. Néha tekintélyes rela
tív magasságot (10—15 m) érnek el, rendszerint azonban 4—5 m-re kiemel
kedő vonulatok. Feküj ükben folyami homokot és kavicsot találunk. A régi 
medreket kísérő vonulatok mellett ezekre keresztirányban nagyobb foltok
ban is felhalmozódik helyenként a futóhomok éppúgy, mint a Hátságon. 
E foltok kialakulása szerkezeti vonalakkal kapcsolatos. A medencealjzat 
leszakadásának vonalai keresztirányban haladnak a felszíni dombok csa
pására, és befolyásolják a felszíni formák legfrissebb alakulását is.

A holocén futóhomok szemnagysága is igen egyenletes, osztályozott. 
A felszíni anyagban uralkodó a közepes és apró szemnagyság (1. a pleiszto
cén és holocén futóhomokminták szemcseösszetételét az 1. ábrán).

A holocén térszínen ugyanúgy előfordul a futóhomoknak humusz
savakkal, mésszel kötött fajtája, mint a pleisztocén hátságon.

A kötött homok legtöbbször löszös homok. Finom por az osztályo
zásán homokban mindig van. Nehezen választható el a meszesség a löszös- 
ségtől, mert a mész a homok legfinomabb frakciójának szemeire rakódik rá, 
éppen úgy, mint a lösznél.

Holocén lösziszap. A Duna-völgyben térképező geológusok mindegyiké
nek feltűnt a holocén ártereken található fakósárga színű, porózus, könnyű, 
löszszerű anyag, amely gödrökben meredek falban áll, függőlegesen repede
zett, mészgazdag poranyag. Sümeghy J. holocén lösznek tekintette, Bulla 
B. átmosott lösznek, Miháltz I. öntésiszapnak. Külső megjelenésében 
mindenképpen löszszerű, viszont helyzete szerint folyami lerakódás. Nagy 
kiterjedésben fedi a Duna jelenkori völgyét, de leginkább a mai Duna part
vonalát kísérő magasabb padiatokon találjuk meg löszszerü kifejlődésben.
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Területemen egyik legjobb feltárása Majosháza mellett, a vályoggödrök
ben található. Ez a löszszerű iszapanyag alakul át mésziszappá a magas 
talajvizű területeken, és ez szikesedik a Duna É-i felében.

A mai Duna-völgy több helyén ez a löszanyag a típusos löszhöz szemcse
összetételre egészen közel áll, vagy éppen teljesen megegyezik azzal; egyes 
helyeken az is elképzelhető, hogy pleisztocén lösz-szigetek maradtak meg. 
Erre már az 1950-es dunavecsei jelentésemben utaltam. Máshol viszont

4. ábra. Holocén löszanyagok szemcseösszetétele. — f ideális löszgörbe. 67/1. 
K iskunlacháza, Nagykátói-hegytől N y-ra 2 km-re 70—30 cm mélységből. 118/b. 
Tököl, Anna-kápolna, jelenlegi D an a-ártér. 69. K iskunlacháza, domb vasútállom ás
nál, műútkeresztezés. 96/a. Szigetújfalu, jelenlegi D una-ártér. 86/b. Majosháza, 
vályoggödör, a község DK-i szélén. 1 0 7 /a -l. Majosháza, község közepe (200— 210 
cm mélységből). 107/a-2. M ajosháza község közepe (300—310 cm mélységből). 
67/a. K iskunlacháza, N agykátói-hegytől N y-ra 2 km (110— 120 cm mélységből). 
Fig. 4. Granulométrie des loess holocenes. — f courbe de loess idéale. 67/1. K iskun
lacháza, 2 km a l ’W du m ont N agykátó, de 70 á 80 cm de profondeur, 118/b. Tököl, 
chapelle Anna, actuellement terrain  d ’inondation  du Danube. 69. K iskunlacháza, 
colline prés de la station ferroviaire, crois ement de la route, 96/a. Szigetújfalu, 
actuellem ent terra in  d ’inondation du D anube, 86/b. Majosháza, fosse d ’argile seche, 
au SE du village. 107/а-l, M ajosháza, centre du village (de 200 a 210 cm de profon
deur), 107/a-2. Majosháza, centre du village (de 300 a 310 m de profondeur). 67/a. 
Kiskunlacháza, 2 km á TW du m ont N agykátó (de 110 a 120 cm de profondeur). 
Рис. 4. Гранулометрический состав голоценовых лессов.— /идеализированная кривая 
лесса. 67/1. Кишкунлацхаза, на 2 км к западу от горы Надькатои, (из глубины 70—80 
см), 118/Ь. Тёкёл, часовня Анна, в настоящее время пойма реки Дунай, 69. Кишкун
лацхаза, холм у железнодорожной станции, пересечение шосс ейной дороги, 96/а. 
Сигетуйфалу, в настоящее время пойма реки Дунай, 86/Ь. Майошхаза, саманная яма 
на юговосточной окраине села, 107/а-1. Майошхаза, средняя часть села (из глубины 
200—210 см), 107/а-2. Майошхаза, средняя часть села (из глубины 300—310 м), 67/а. 
Кишкунлацхаза, на 2 км к западу от горы Надькатои (из глубины ПО—120 см).
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kétségtelenül jelenkori ártéri üledék, szemcseösszetétele hasonló a lösz
görbéhez, ill. az „ideális” löszgörbétől való eltérése nem nagyobb és nem 
más jellegű, mint amilyent a „típusos” lösz különböző előfordulásainál 
láthatunk.

Szemcseösszetételét néhány mintában a 4. ábrán mutatjuk be.
Holocén mésziszap és mésziszapos homok. A Duna-völgyben a felszínt 

borító minden anyag rendkívül meszes. A nagy és változatos felszínű ártér 
mederlaposaiban a mészanyag különösen feldúsul, és egy-két deciméteres 
vastagságú mésziszappá sűrűsödik a felszín alatt. Valószínű, hogy a talaj
víz magassága és a víztükör ingadozása a felszín közelében hozzájárul a 
mészanyag feldúsulásához.

A mésziszap homoktalajban nem önálló rétegként jelentkezik, hanem 
átjárja a finom folyami homokot. Ilyen mésziszapos homokot találunk a 
térképezett területen a tőzeg feküjében. Általában a mésziszap az óholo- 
cén medrek kísérője, míg a szikesek az újholocén ártereken alakultak ki.

Szikes lösziszap. Ahol a Duna kilép az Alföldre, a Csepel-sziget É-i 
csúcsa körül szikesedés nincsen. Amint D-ebbre haladunk, és a jelenkori 
árterek több kilométer szélességben szétterülnek, megjelenik a szik. Kis- 
kunlacházától és Bugyitól D-re már nagy szikes legelőket találunk. A lapos 
lösziszap-felszínek szikesednek a jelenkori nagykiterjedésű árterületeken. 
A szikes rétegek feküjében legtöbbször ott találjuk a mésziszapfelhalmozó- 
dást is.

Öntéstalajok. Alföldi térképeink jelkulcsa öntésagyagot, öntésiszapot, 
öntéshomokot is tartalmaz. Tulajdonképpen a holocén felszín anyaga 
mind öntés, mégis a legfrissebb, talajosodás szempontjából még éretlen 
anyagokat soroljuk ide. A jelenlegi élő vízfolyásokat kísérik végig, és leg
többször el sem különíthetők anyaguk szemnagysága szerint, mert az iszap 
és homok, iszapos homok és agyagos iszap kis területfoltokon belül változik.

Tőzeg és tőzegsár. A Duna óholocén nagy medrét mésziszap béleli ki, 
s abba tőzeg települt. A talajvíz ma is 60 cm átlagos magasságban áll ezen 
a területen. A tőzeg vastagsága néhány decimétertől 1 —1,5 m-ig válto
zik, és kitermelésre alkalmas. Az Ócsa melletti terület nagy részén már le is 
termelték.

A FELSZÍN  VÍZRAJZA ÉS A TALAJ VÍZVISZONY OK

A Duna—Tisza közi felszíni vízrajzi viszonyok két alapvonást m utat
nak. A pleisztocén és holocén képződmények fő csapásiránya egyaránt 
ÉNy—DK-i és csak a legfrissebb formák mutatnak néhol É —D-i elnyúj- 
tottságot (pl. a soroksári Duna-ág középső részével párhuzamosan futó 
dünedombok). Az ÉNy—DK-i irányra közel merőlegesen, de nem mindig 
egyenes vonalban, hanem zeg-zugosan, fogásán, szintén szerkezeti vonalak 
futnak. Az ÉNy—DK-i fő csapásirány vonalai feltűnően egyenesek, 
határozottak, nagy területen egymással közel párhuzamosak. A rájuk 
keresztbe haladó vonalak nem összefüggők, hanem meg-megszakadozók, 
kevésbé határozottak, és nem mindig iránytartó ismétlődései egymásnak.
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Mégis ezek jelentik a fő szerkezeti vonalakat, az alaphegység lépcsős le
süllyedésének nyomait.

A felszíni vízrajz ezekhez a formákhoz igazodik. A régebbi állandó 
és mai időszakos vízfolyások az ÉNY—DK-i irányú fővonalakat követik. 
A DNy—ÉK-i vonulatba vizenyős laposok ülnek bele, s azokból D-en hir
telenebb emelkedéssel ormok ugranak ki, É-ról pedig menedékes lejtők 
vezetnek beléjük. Kis, finom vonalakban déldunántúli relief ez.

Egyik lezökkenési vonal Taksony—Dunaharaszti—Gyál—Vecsés alatt 
nyomozható; egy második Dunavarsány—Alsónémedi között; egy 
további Áporka és Ócsa között mutatkozik; erőteljes mélyvonal jelentke
zik a felszíni és felszínalatti vizek elhelyezkedésében Dömsöd—Bugyi—Sári 
között. Ebbe illeszkedik a soroksári Duna-ág dömsödi nagy kanyarulatá
nak ÉK —DNy-i vonala.

Az ÉNy—DK-i irányban haladó futóhomokdombok között vizenyős 
laposok, időszakos vízfolyások vannak. Ezek láncolatát szaggatják meg a 
keresztbe haladó mélyedések és keresztbe haladó, legyezőszerűen szétterjedő 
nagyobb homokfelhalmozódások. Ezeket a keresztbe haladó mély vonala
kat a belvízlevezetés felhasználta. Mesterséges csatornák, árkok vezetik 
le az ÉNy—DK-i laposok vizét keresztirányban lépcsőről lépcsőre haladva 
a Duna felé (pl. Dömsöd—Sári övcsatorna).

Állandó vízfolyás a területen a Dunán kívül nincsen. A régi medrek 
és csatornák csak nedves időszakban szállítanak vizet, kivéve ahol mester
séges duzzasztás és vízellátás van. A Duna—Tisza hajózó- és öntöző
csatorna Sáriig épült meg, s itt belekapcsolódik a Dunavölgyi Főcsatornába; 
ebben a nagy csatornarendszerben ma állandóan tartanak vizet.

A talajvíz a holocén ártéren magasan, a felszínhez közel áll. Csak a 
magasra felhalmozott futóhomokdombokban kell 6—8 m-re — kivételesen 
még többre — ásni vízért. A terület túlnyomó részén 1—3 m-re vizet 
kapunk. A Hátságon más a helyzet. Ott a homokbuckák vápáiban közel 
van a talajvíz a felszínhez, a homokbuckákban magukban sincs mélyen. 
Legmélyebben (8—10 m) a löszpászták alatt (Ócsa, Inárcs) találjuk a talaj- 
víztükröt.

A talajvíz általános lejtésiránya nagy vonalakban megegyezik a dom
borzatéval. Az ÉK —DNy-i irányú harántmélyedések m iatt azonban a 
csapásirányú (ÉNy—DK-i) dombokban a talajvízszint tengerszintre át
számított magassága egy-egy szakaszon ÉNy felé m utat lejtést, tehát az 
általános lejtésiránnyal ellentéteset.

A Duna jelenkori árterén kavicsban áll a talajvíz. Utánpótlást egy
részt a Duna völgytöltelékébők másrészt a Hátság felől kap. A Hátságon 
finom és aprószemű homok a víztartó, és vizét a Pest környéki kavicsból, 
homokból kapja. Mindkét területen a helyi csapadékvíz is táplálja a talaj
vizet ott, ahol annak tükre közel van a felszínhez és a víztartó réteget nem 
fedi záróképződmény (többméteres löszréteg, réti agyag, mésziszap, szikes 
iszap).

A Hátságon és a Csepel-sziget nagyobb részén a talajvíz uralkodó sója 
a magnéziumhidrokarbonát. A Budapest D-i határán húzódó kavics



mezőkből kalciumhidrokarbonátos víz érkezik a Duna-völgybe, és ugyan
ilyen jellegű a Dunából elszökő víz is. A Kiskunlacháza—Bugyi—Sári 
vonalától D-re elterülő nagy síkságon rossz lefolyási viszonyok között és a 
felszínhez közeli talajvízállás mellett a nátriumhidrokarbonátos talajvíz 
válik uralkodóvá. Feltűnően magas a talajvízben a nitráttartalom, még a 
nem sűrűn lakott területen levő vagy egyébként helyi szennyeződésnek ki 
nem te tt kutakban is.

5. ábra. A térképezett terü let és az áttekintő  fúrásszelvény helyszínrajza. Jelmagya
rázat: A /a—А/с szelvényirány.

Fig. 5. Plan du territoire lévé et de la coupe schématique. Légende: A /a—A c
direction de la coupe.

Рис. 5. Схематический план картированной территории и обзорного бурового разреза. 
Легенда: А/а—А/с направление разреза.

A terület földtani és talajvízviszonyainak áttekintő szemléltetésére 
egy sekélyfúrásokból összeállított DNy—ÉK-i irányú áttekintő szelvényt 
és helyszínrajzot mellékelek (XXII. a—c melléklet és 5. ábra).
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LÉVÉ GÉOLOGIQUE DES ENVIRONS D’ÖCSA-BUGYI —
MAJOSHÁZA

Par A. R ónai

Le territoire est situé au S de Budapest, et il représente une baie de la 
Grande Plaine Hongroise, entre la plate-forme de la Transdanubie et les 
collines de Monor— Irsa. Quant ä sa structure, ce territoire appartient 
encore ä la Transdanubie. Les couches pannoniennes у sont prés de la 
surface comme en Transdanubie et elles ne s’affaissent considérablement 
(de 100 á 150 m au-dessous de la surface) qu’au territoire du Hátság (Entre- 
deux-fleuves Danube—Tisza). Du point de vue du relief, la plaine actuelle 
du Danube est une plaine véritable á immenses terrains sodiques d’inon- 
dation oii les collines de sable mouvant récent n’appraissent qu’en iles ou 
en groupes dlles.

Au S de Budapest, le bassin de la Grande Plaine Hongroise s’affaissa 
le long des fractures de N E—SW. Ces failles normales sont bien serrées 
du NW vers le SE. Conformément a ces phénoménes-lá, le lit du Danube se 
dépla^ait vers kW et le S et le íleuve continuait de former la surface par 
son activité érosive et remblayante.

La formation la plus ancienne de la surface actuelle, c’est kargile 
pannonienne supérieure qui s’étend de la Transdanubie au coin de NW de 
la baie de la Grande Plaine. Sa surface dénudée est recourverte d’épais ter
rains graveleux. Au N, aux environs de Budapest, les plus anciens graviers 
pléistocénes sont aussi observables á la surface, tandisque vers le S et le SE 
les formations anciennes sont recouvertes de terrains graveleux et sableux, 
trés jeunes. Sur ces terrains graveleux et sableux de la fin du Pléistocéne 
et de kHolocene, quelques taches du gravier ancien subsistérent en ilots, 
le long des fractures. Cependant, leur surface dépasse á peine celle des 
terrains détritique actuels (Taksony, Dunaharaszti, Dunavarsány, Alsó- 
némedi).

II est difficile ou bien impossible de déterminer Tage exact — dans les 
limites du Quaternaire — de la couche de gravier de quelques, metres ou 
quelques dizaines de métres d’épaisseur, constituant le soubassement de 
Pactuel terrain d’inondation du Danube, car Paccumulation des sédiments 
grossiers n ’était pas interrompue pendant le Quaternaire, et le creusement 
et le remblaiment alternaient, par endroit, conformément á kactivité du 
fleuve. L ’effet des changements d’alluvion correspondant aux change- 
ments climatiques — indiquant, d’ailleurs, des différences quantitatives 
plutöt que qualitatives des sediments — se confond avec keifet des change
ments du lit du fleuve.

Le gravier existe partout á quelques metres de profondeur, au-dessous 
de la surface de la terrain ddnondation actuel du Danube. Sa surface est 
doucement ondulée, ce qui indique le lit du Danube ne glissait pas gra- 
duellementdu bord du Hátság actuel vers l’W, a sa place actuelle, mais le 
déplacement était dú á des affaissements normaux réitérés mais doux. Le
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gravier est recouvert de sédiments fins, notamment de sable et vase. Cette 
substance ressemble bien au loess sur les terrasses élevées de l’Holocéne 
inférieur, tandisque dans les dépressions des terrains holocénes supérieurs 
eile devient sodique ou saturée de vase calcaire. Celle-lá est recouverte de 
quantité de sortes de sable mouvant récent, provenant des collines des 
rives.

La limité de ГЕ Tactuel terrain d’inondation du Danube est formée 
par les collines de sable élevées du Hátság. Au bord de ГЕ, on observe 
mérne quelques portions de loess, en taches, dönt la présence ou absence 
sont en connexion avec les afíaissements échelonnées, réftérés de la Grande 
Plaine. La tache de loess la plus connue se trouve aux environs d’Ócsa.

Les formations existantes prés de la surface et la position de Геаи 
souterraine sont a voir á une coupe géologique. D’autres tableaux présen- 
tent la granulométrie des sables et la composition pétrographique des 
graviers.

Planche XXII a —c. Coupe géologique schématique entre Danube et le 
Hátság.—Par A. R ó n a i .

Légende: 1. humus, rem blaim ent, 2. gravier, 3. sable ä gravier, gravier sableux, 
4. sable m ouvant ä grains grossiers et moyens, 5. sable fin, 6. sable fluviatile ä grains 
grossiers et moyens, 7. limon, loess, 8. loess sableux, 9. sable ä loess, 10. vase, 11. 
vase sableuse, 12. sable vaseux, 13. vase calcaire, 14. vase ä loess, 15. tourbe, vase 
de tourbe, I t .  argile, 17. horizon ä eau souterraine, 18. eau souterraine dans la 
coupe de forage (en metres), 19. montée du niveau de Геаи souterraine (en metres), 
20. niveau constant de Геаи du second horizon aquifere, 21. calcareux, trés calcareux.
II. —III. horizons de sol 2. et 3. dans les forages. — Longueur de la coupe: 1 au 
25 000e, hauteur de la coupe 1 au 333e.

КАРТИРОВАНИЕ, ПРОВЕДЕННОЕ В РАЙОНАХ СС. ОЧА, 
БУДЬИ И МАЙОШХАЗА

АНДРАШ РОНАИ

Данная территория располагается к югу от г. Будапешт и представ
ляет собой северозападный залив Низменности между платформой Заду
найского края и холмистым краем районов сс. Монор и Ирша. В отноше
нии своей структуры она относится к Задунайскому краю. Высоколежа- 
щие паннонские слои Задунайского края здесь также залегают близко 
от поверхности и только на кряже, располагающемся между Дунаем 
и Тиссой, погружаются на значительную глубину (до 100—150 м под 
поверхностью). В противоположность этому, в отношении рельефа совре
менная равнина Дуная представляет собой настоящую равнину с широ
кораспространенными, солонцеватыми плоскими поймами, на которых 
современные холмы сыпучего песка образуют лишь острова или ряды 
островов.

На данной территории, на юг от г. Будапешт, погружение бассейна 
Низменности пройзошло вдоль сбросовых линий СВ—ЮЗ-ного направ
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ления. С северозапада к юговостоку эти сбросовые линии густо следуют 
одна за другой. Соответственно этому, Дунай все более и более мигрировал 
к западу и югу и своей эродирующей и заполняющей деятельностью 
сформировал поверхность и в дальнейшем.

Наиболее древним образованием, покрывающим поверхность, является 
верхне-паннонская глина, переходящая в северозападный уголок залива 
Низменности из Задунайского края. На ее эродированной поверхности 
залегают мощные гравийные поля. На севере, под г. Будапешт, самые 
древние плейстоценовые гальки также встречаются на поверхности, 
в то время как дальше к югу и юговостоку более древние образования 
покрыты совсем молодыми гравийными и песчаными полями. На этих 
полях гравиев и песков вдоль сбросовых линий в виде островов сохра
нились несколько пятен более древних гравиев. Однако их поверхность 
едва повышается над поверхностью современных обломочных полей 
(Такшонь, Дунахарасти, Дунаваршань, Альшонемеди).

Определение точного возраста гравийного слоя мощностью в несколько 
метров или десятков метров, представляющий собой основание совре
менной поймы Дуная, встречает трудности или совсем невозможно, так 
как здесь в течение всего четвертичного периода пройзошло беспрерыв
ное накопление грубых осадков, и углубление и заполнение чередовались 
лишь в соответствии с деятельностью реки. Действие изменений наносов, 
соответствующих изменениям климата, которыми большей частью было 
изменено не качество, а скорее количество наносов, смешивается с дейст
вием изменений русла реки.

Под поверхностью современной поймы Дуная гравий повсеместно 
встречается на глубине несколько метров. Поверхность гравия является 
волнистым и указывает на то, что Дунай с окраины современного кряжа 
не постепенно передвинулся к западу, на свое современное место, а вследст
вие повторящихся, но мелких сбросов. Гравий главным образом покры
вается тонкозернистыми осадками — песком и илом. Этот материал на 
высоких древне-голоценовых банках очень походит на лесс, в проти
воположность этому в юно-голоценовых депрессиях он становится солон
цеватым и насыщается известковым илом. Над гравием залегают раз
нообразные современные пески, происходящие из песчаных холмов речного 
берега.

Восточная граница современной поймы Дуная определяется более 
высокими песчаными холмами кряжа. На восточной окраине кряжа 
в виде пятен встречаются и полосы лесса, появление и исчезновение кото
рых также связано с ступенчатым, возобновляющимся погружением 
Низменности. Самым известным лессовым пятном окраины кряжа является 
пятно района с. Оча.

Приповерхностные пбразования и расположение грунтовой воды 
изображаются в трансверсальном геологическом разрезе. В прочих 
таблицах указаны величины песчаных зерен и минералогический состав 
гравия.
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Приложение № ХХН/а—е: Обзорный геологический разрез между 
Дунаем и кряжем. — Составил Андраш Ронаи.
Легенда: 1. гумусовый слой, насыпь, 2. гравий, 3. гравелистый песок, песчаный гравий, 
4. грубо- и среднезернистый сыпучий песок, 5. тонкий песок, 6. грубо- и среднезер
нистый речной песок, 7. алевролит, 8. песчань й лесс, 9. лессовый песок, 10. ил, 11. пес
чаный ил, 12. илистый песок, 13. известковый ил, 14. лессовый ил, 15. торф, грязь, 
16. глина, 17. горизонт появления грунтовой воды, 18. место появления грунтовой 
воды в разрезе скважины в м, 19. подъем уровня грунтовой воды с значением подъема 
в м, 20. пьезометрический уровень воды второго водоносного слоя, 21. известковистый, 
сильно известковистый. II. — III. второй и третий почвенные слои, появляющиеся 
в скважинах. — Длина разреза: 1:25 000, высота разреза: 1:333, переувеличение высоты: 
75-кратное.



A DOROGI FERENC-AKNA KÖRNYÉKÉNEK 
HEGYSÉGSZERKEZETEJ

írta: Siposs Zoltán

A Ferenc-akna mezeje a dorogi eocén barnakőszénmedence ÉK-i 
szélén, a Getehegytől К -re terül el. Az akna barnakőszénmezeje Ny—K-i 
irányú félteknőhöz hasonló árok. Az ezt határoló vetősíkok tölcsérszerüen 
összehajlanak, és a mélyebb szinteken közel függőlegesek. A triász fekü 
szintvonalas térképének segítségével (1. ábra), melyet az akna környékének 
mélyfúrási alapján szerkesztettem, sikerült a vetők elvetési magasságait 
is megközelítően megállapítani.

Legnagyobb hegységszerkezeti vonal az aknamezőt észak felől 
határoló, Ny—K-i irányú, ún. É-i nagy vető, melynek elvetési magassága 
kb. 300 m. Vele párhuzamos a Samu-aknát a Ferenc-aknától elválasztó D-i 
határvető. Ennek a vetőmagassága 70 m. E két határvető, sőt a velük 
párhuzamos, még délebbi harmadik vető is megvolt már a szénképződési 
idő előtt (larámi mozgás). Későbbi mozgások során tovább emelkedett, ill. 
süllyedt a vetők által elválasztott három területrész. A középső rész (a mai 
Ferenc-akna területe) süllyedt a legmélyebbre. Az É-i határvetőtől É-ra 
levő magasabb helyzetű területen az alsó-eocén széntelepes rétegösszlet 
hiányzik. Mivel az alsó- és középső-eocén képződmények e vetőtől É-ra a 
767., 1139. és 1022. sz. fúrásban a felső-oligocén rétegek alatt megvannak, 
ennek az üledékhiánynak az oka nem lehet az oligocéneleji denudáció. 
Az alsó-eocén összlet alsóbb tagozatának hiánya arra mutat, hogy a Ferenc- 
aknai árok szintje az akkori időkben már alacsonyabb volt, mint az attól 
É-ra levő, kissé kiemelt részé, mely a kőszénképződés idején szárazulat 
volt.

A Ferenc-aknától D-re levő Samu-akna széntelepösszlete vékonyabb; 
nincsen benne annyi és olyan vastag édesvízi mészkő- és márgabeágyazás, 
mint a kettőjüket elválasztó vető túloldalán, a Ferenc-akna mezejének 
határos részén. A Samu-aknát D-en határoló vető az innen D-re eső terüle
te t már a szénképződés előtt kiemelte, s így itt kőszén már nem képződ
hetett.

Az említett két К —Ny-i irányú, alsó-eocén előtti határvető mentén 
a kőszénképződés után a tektonikai mozgások többször újraéledtek. Létre
jöttek továbbá ezeket és a kőszéntelepeket is elmetsző kisebb-nagyobb
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1. ábra. A dorogi Ferenc (V III.) aknabeli triász alaphegység szintvonalas térképe. 
Jelmagyarázat: 1. kutatófúrás, 2. meddő vetőköz, 3. a triász felszín szintvonalai,. 
4. főszállító vágat, 5. a későbbi mozgások hatására  felújult larám i vető, 6. az oligocén 

u tán  felújult pireneusi vető, 7. oligocén után i vető
Fig. 1. Carte á isohypses du soubassement triasique dans le puits Ferenc (V III) de 
Dorog. Légende: 1. forage de recherche, 2. couches stériles entre les failles, 3. isohyp
ses de la surface triasique, 4. voie principale de transport, 5. faille laramienne renou- 
velée sous l ’effet des mouvements ultérieurs, 6 . faille pvrénéenne, renouvelée aprés 

rOligocene, 7. faille post-oligocéne
Fuc. 1. Карта изогипс триасового фундамента шахты Ференц (№ VIII) в районе с. 
Дорог. Легенда: 1. разведочное бурение, 2. слои пустой породу между сбросами, 3. изо
гипсы триасовой поверхности, 4. главный откаточный штрек, 5. ларамийский сброс, 
возобновившийся под действием последующих движений, 6 . пиренейский сброс, возоб

новившийся после олигоцена, 7. постолигоценовый сброс
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harántvetők is. A kéregmozgásokra a terület 
üledékképződési viszonyaiból következtethe
tünk.

A kőszénképződés ezen a területen való
színűleg nem a tenger előrenyomulásának volt 
közvetlen függvénye. Az alsó-eocén nem mind
járt kezdődik tengeri üledékekkel. (A IV. sz. 
fekütelep és a III. sz. fekütelep között, dk alatt 
pl. csokoládébarna tűzállóagyag települ.) A kő
szénképződést lehetővé tevő erdős lápok kelet
kezése inkább tektonikai árkok létrejöttével 
hozható vonatkozásba: a megsüllyedt árkok a 
karsztvíz szintje alá kerültek; így az azokat 
feltöltő karsztvíz alakította ki a kőszénképző
désre alkalmas környezetet.

Az egyenlőtlenül süllyedő területeken a 
mai Ferenc-akna mezejének északi részén egyen
letesebb volt a kőszénlápok üledékképződése, 
a déli részén ellenben hirtelen szakaszos süllye
dések okozta gyorsütemű vízszintváltozások ha
tásaként édesvízi beágyazásokat találunk.

A Ferenc-akna szénmezejének keleti és déli 
része változatosabb kifejlődésű. A fekütelep- 
összlet É-on beágyazás nélküli összefüggő te
lepként jelentkezik. D-en ugyanaz a telepösszlet 
négy páddá válik szét. A legalsó, IV. sz. kőszén- 
pad változó vastagságban (legfeljebb 1,2 m) 
barna tűzállóagyagos márgára települ, majd 
szürke, általában 3,00 m vastag márga után * * *

2. ábra. A Ferenc-akna átlagos telepszelvénye. Jelma
gyarázat: 1. alsó-eocén csökkentsósvízi molluszkumos 
és tengeri foraminiferás agyagmárga, 2. kőszén, 3. vál
takozó szürke és barna csigás márga, 4. palás márga,
*5. édesvízi mészkő, 6. szürke márga, 7. barna palás 

m árga
Fig. 2. Coupe schématique des laies du puits Ferenc. 
Légende: 1. marne argileuse éocene inférieur, á mol- 
lusques d ’eau saum átre et foraminiféres m arins, 2. 
houille, 3. alternance de inarnes grises et brunes, coqu- 
illiéres, 4. marne schisteuse, 5. travertin , 6. marne 

grise, 7. marne schisteuse brune
Рас. 2. Усредненный разрез пластов шахты Ференц. 
Легенда: 1. нижне-эоценовь й смешанноводный глини
стый мергель с моллюсками и морскими форамини- 
ферами, 2. уголь, 3. чередование серых и бурых мер
гелей, содержащих брюхоногие моллюкси, 4 . сланцевый 
мергель, 5. пресноводный известняк, 6. серый мергель,

7. бурый сланцевый мергель
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következik a III. pad, mely 0—0,2 m vastag édesvízi mészkőbeágyazást 
tartalmaz. Erre az 1,5 m édesvízi mészkő következik, majd a II. sz. pad, 
mely 1,2 m vastag, közepén 0,1 m édesvízi mészkőcsíkkal. A II. sz. padra 
0,5 m édesvízi mészkőréteg után az I. sz. pad következik, 1,0 m vastag
ságban. A feküpadok beágyazásai É felé fokozatosan kiékelődnek. 0,5 m 
palás márga után következik a főtelep, mely általában 4 m vastag. A me
dence a kőszénképződés középső szakaszában K-en hirtelen megsüllyedt, 
és így a K-i mezőben 0,17 m vastag molluszkumos szürke márgabeékelődés 
látható, majd ezután a végső szakaszban egyenletesebb süllyedés közben 
zárult a helyenként 8,0 m vastag telep, melynek K-i, kéttagú típusában 
csak az alsó részt nevezi a bányászat főtelepnek, a felső tagot ellenben fedő
telepnek. A kőszénösszlet felett elegyesvízi molluszkumos márga és tengeri 
kifejlődésű foraminiferás, operculinás agyagmárga következik (2. ábra).

Az alsó-eocén magasabb homokos, agyagos, márgás képződményeire 
települő középső-eocén rétegek is főleg homokos, agyagos, márgás képződ
ményekből állnak.

Középső-eocén kőszénképződésre a dorogi medencében nem minden
hol került sor. Többek között a Ferenc-akna területén sem. A középső
eocénben — amint azt az alsó-eocén rétegekre települő kb. 100 m vastag
ságú középső-eocén üledékek igazolják — a Ferenc-aknai terület tovább 
süllyedt.

A Ferenc-aknától DNy-ra levő Miklós-mező az alsó-eocén korban a 
kőszéntelepek hasonló kifejlődésének bizonysága szerint a Ferenc-aknával 
összefüggő medencerészlet volt.

A kőszénmező ÉK-i sarkát egy, a pireneusi mozgás hatására keletke
zett vető emelte föl. E vető elvetési magassága 150—200 m.

Az akna szénmezejétől К -re levő, emeltebb helyzetű területrészen 
mélyült 1003. sz. fúrás azt mutatja, hogy az alsó-eocén szénképződés idején 
ez a később kiemelt terület még egyszintűén volt a Ferenc-aknamező 
középső részével, s csak később, az oligocén után került kb. 150 m-rel maga
sabbra. Ezen a kis területen műrevaló alsó-eocén kori barnakőszén talál
ható, melyet ma még nem fejtenek.

A triász fekü szintvonalas térképe alapján kimutatható egyéb 10, 30, 
50 m-es vetőket a szávai mozgások hozták létre a szénmezőtől К -re ésNy-ra 
levő fiatal vetőkkel egyidejűleg. Ezek a széntelepes csoportot elvetették, 
így a Miklós-aknától elválasztó ÉNy—DK-i határvetők valószínűleg a 
pireneusi mozgásokkal kapcsolatosak. I tt  lépcsős vetősorozatot találunk 
kisebb (20—50 m) elvetési magasságokkal. A pireneusi orogén hatására 
létrejöttek ugyan mozgások, a korábbi vetők felújulásával járó nagyobb 
kiemelkedéssel kapcsolatos mozgások azonban a szávai hegységképződés 
idejére esnek, miként az a felső-oligocén képződményekben megfigyelt 
elvetési magasságok és a miocén üledékek hiányának együttes értékelésé
ből megállapítható. Jelentős (100 m-nél is nagyobb) elvetési magasságuk 
van pl. az ÉNy-on és DK-en levő harántvetőknek.

A felső-oligocén barnakőszénképződésnek csupán nyomai észlelhetők 
a Ferenc-akna területén, szénzsinórok alakjában.
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Az oligocén utáni szávai és stájer mozgások tehát tovább bonyolítot
ták a felső-kréta és larámi mozgások által létrehozott fő törési irányok 
rendszerét. Ugyanekkor a Ferenc-akna mezején belül e mozgások egy 15 
m-es és két 5—5 m-es, valamint több mint 120 kisebb (0,5—2,0 m) vetőt 
hoztak létre.

A Ferenc-aknai szénmezőre az É-i határvetővel kapcsolatos mozgások 
hatottak leginkább. A szénmező süllyedése és a vetők létrejötte közben 
lassú nyomóerő is fellépett, mely a telepet az É-i nagyvetőnél homorúvá 
tette. A kialakult csapásirányra merőlegesen két húzott, ill. nyírt ÉK — 
DNy és ÉNy—DK-i irányú vetőzona lépett fel kis elvetési magasságokkal 
(0,5—3,0 m-ig).

A mélyszerkezet mai állapotát az oligocén utáni mozgások hozták 
létre. Miocén üledéket a környéken nem ismerünk. Az oligocén szénzsinó
rok dőlés- és csapásiránya felszíni feltárásokban és a bányamélyművelé- 
sekben nagyjából azonos az eocén rétegekével. Annak ellenére, hogy az 
eocén és a felső-oligocén között diszkordancia van, az alsó-eocén széntele
pek dőlésszöge 10—25°, az oligocén telepek dőlésszöge 20—22°. Ez a jelen
ség a felső-oligocén utáni tektonika következménye. Ez a tektonika han
golja össze az eocén és felső-oligocén szerkezetét (3. ábra).

A triász fekü tszf. magassága —120 és —380 m között, a telepek fedő- 
szintjeinek tszf. magassága pedig —100 és —300 m között van. Ez ada
tok élénken megvilágítják a kőszénképződés utáni idők tektonizmusát.

A fejtési területen a talp felé a védőréteg vastagsága általában kielé
gítő. A bányászat a karsztvíz szintje (-[- 122 m) alatt 4—500 m mélység
ben folyik. E körülményekből adódik, hogy a szénmező szegélyén, a vetők 
mentén a vízbetörés veszélye megvan. Védekezés a védőréteg vissza
hagyásával biztosítható. Preventív védekezés érdekében a Tatabányán 
eredményesnek bizonyult termikus módszer használhatóságának megálla
pítását a Ferenc-aknában, de a dorogi szénvidék többi aknáiban is érdemes 
lenne kikísérletezni.

CONDITIONS TECTONIQUES DES ENVIRONS DU PUTTS
FERENC DE DOROG

P ar Z. S iposs

Le gisement de charbon du puits Ferenc á Dorog se formait dans les 
dépressions de la surface fracturée triasique due á Teffet des mouvements 
tectoniques laramiens, par suite de Taffaissement et la diagenése déroulée 
dans les marécages boisés, passés au-dessous du niveau de Te au karstique 
pendant TÉocéne mférieur. Vu que le bassin s’affaissait dTme maniére 
inégale pendant TÉocéne, le gisement de charbon s’est différemment 
développé aux divers endroits. II у a des différences quant á Tépaisseur des 
couches du complexe, des intercalations stériles, et au faciés. Plus tárd, 
le complexe houiller dévait subir les effets des mouvements postérieurs á
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ГЁосёпе inférieur et á TOligocéne (phases savienne et styrienne). La struc
ture profonde actuelle fut déterminé par les mouvements post-oligocenes. 
C’étaient surtout les mouvements en connexion avec la grande faille-limite 
du N qui agirent sur le gisement de charbon du puits Ferenc. Au cours 
de raffaissemeiít du gisement et la formation des failles, commengait une 
lente compression par suite de laquelle le gisement devint convexe pres de 
la grande faille du N.

L'exploitation miniére est en cours merne ä 400 ou 500 m de profon- 
deur au-dessous du niveau de Геаи karstique (122 m altitude absolue). Dans 
les parties exploitées, tépaisseur de la couche protectrice du mur est en 
général convenable. Cependant, aux bords du gisement de charbon et le 
long des failles, il existe le danger de coup сГеаи.

ТЕКТОНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РАЙОНА ШАХТЫ ФЕРЕНЦ
С. ДОРОГ

ЗОЛЬТАН ШИПОШ

Угольное поле шахты Ференц в районе с. Дорог образовалось в 
депрессиях сформировавшейся под действием ларамийских горообразу
ющих движений нарушенной поверхности триасового возраста, вследст
вие погружения и петрификации лесистых болот, попавших в нижне- 
эоценовое время под уровень карстовой воды. Из-за неравномерного 
погружения бассейна в нижнем эоцене, развитие угольных пластов 
различно. Расхождения выявляются в мощности пластов, толщи и пластов 
породы, а также в развитии фаций. Угленосную толщу впоследствии 
постигли пост-нижне-эоценовые и постолигоценовые(савские-штирийские) 
движения. Современное состояние глубинной структуры было создано 
постолигоценовыми движениями. Наибольшие действия на угольное поле 
шахты Ференц оказали движения, связанные с северным крупным 
пограничным сбросом. В течение погружения угольного поля и воз
никновения сбросов выступила также медленная сжимающая сила, под 
действием которой пласт угля у северного крупного сброса стал вогнутым.

Горные работы исполняются подуровнем карстовой воды (+122 м 
н. у. м.); даже на глубине 400—500 м. Мощность защитного слоя в направ
лении подошвы на разрабатываемых площадях в общем является удовлет
ворительной. Однако на краях угольного поля и вдоль сбросов угрожает 
опасность вторжения воды.
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FÖLDTANI ADATOK
A NAGYTÉTÉNYI BENTONITELÖFORDULÁSOK ISMERETÉHEZ

ír ta : Szabó Imre

A nagytétényi bentonitlelőhelyek riolittufából halmirolízis útján á t
alakult anyaga, amely a múlt század hetvenes éveinek végén Szabó J . 
közlése nyomán vált ismertté, minőségileg egyik legjobb hazai bentonit- 
nyersanyagunk.

Az átlag 50 cm vastag bentonittelep az itteni szarmata mészkőösszlet 
felső harmadában foglal helyet. A fekvő és fedő mészkőrétegek anyaga 
közel azonos. A telep egyetlen rétegként éles határral válik el tőlük 
(1. ábra).

A legrégibb bányászkodás területein, így az Endre- és István-táróhoz 
tartozó területrészeken, a telepet többnyire már lefejtették. Lefejtették 
továbbá az Endre-tárótól É-ra új aknával megnyitott terület 50—60 cm 
vastag telepét is a balatoni műút vonalában. I tt  a telep É felé kivékonyo
dott, a felszíntől mintegy 3 m-re volt.

A budatétényi üzem a Géza u., Határsor út és a Jókai utcától a bala
toni müút felé vezető müut között terül el. I tt  a telep a felszíntől 12—15 
m-re van, átlag 50 cm vastagságú; a Ny-i bányamezőben ugyancsak ki
vékonyodott.

A budatétényi üzem bentonittelepe makroszkóposán is három részre 
tagolható. Ezek montmorillonit-tartalma Emszt M. vizsgálatai szerint 
Buzágh—SzEPESSY-féle módszerrel az alábbi:

a felső sárgászöld (20—30 cm vastag) részé 80—82%; 
a középső biotitos (5—10 cm vastag) részé 56—59%; 
az alsó sötétzöld (15—20 cm vastag) részé 85—88%.

Két bentonitminta kémiai összetétele:
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A telep CaO- és Fe20 3-tartalma csak a legritkább esetben haladja meg 
a minőségileg megengedhető 9%-os felső határt.

Víztartalma bányanedves állapotban 21,00—38,00% között van.
Térfogatsúlya laboratóriumi sorozatvizsgálat alapján: 1,69 g/cm3.
A budatétényi üzem Ny-i mezejében a fekvő mészkőből a telepbe be

nyomuló kúp alakú mészkődudorokat lehetett megfigyelni, amelyeknek 
magassága többnyire 30—40 cm, talpszélessége pedig 2—3 m. Felettük a 
bentonittelep 5—10 cm-re kivékonyodik. A telepet teljesen megszakító 
mészkőképződményt nem figyeltünk meg.

Ezek a környezetükben levő szarmata mészkőtől elütő mészkődarabok 
likacsos, üreges szerkezetűek. Anyaguk biogén eredetű: sok Bryozoa, 
továbbá algaszerű mészgumó és féregcsövecske figyelhető meg bennük, 
üregeikben pedig vékonyhéjú kagylók vázai találhatók.

Ezeknek a bryozoás—algás ,,zátonyocskáknakM a képződési lehető
ségei a bentonitanyagot képező vulkáni por hullása után megszűnnek.

Hasonló „onkoid^-nak nevezett képződményeket sokkal nagyobb 
méretekben a Kercsi-íélsziget szarmata rétegeiből, meg a podoliai tortónai 
és a szarmata képződményekből ismerünk.

A budatétényi üzem К —Ny-i irányban húzódó nagy lencseszerű ben- 
tonittelepét ma már csaknem teljesen lefejtették.

Az előbbi üzemrésszel szoros kapcsolatban van a Marx u. és a Jókai u. 
közé eső ún. „Mandulás" előfordulása. Kutakból ismert bentonittelepét 
hat, átlag 26 m mély fúrással kutatták meg. A telep vastagsága átlag 
45—50 cm, minősége megfelel a budatétényi üzem Ny-i bányamezőjében 
fejtett bentoniténak.

E terület bentonitanyagának lefejtését a budatétényi üzemből hajtott 
lejtaknával indították meg.

Az eddig ismert területrészek bányászati szempontból feltárt bentonit- 
telepe bizonyos irányokban elvékonyodik, vagy teljesen ki is ékelődik. 
Az István-táróval feltárt területrész leművelését a telep elhomokosodása 
m iatt szüntették be, az elhomokosodás ÉNy-i irányban a Nagytétény 3. sz. 
fúrás adatai szerint fokozódik.

1. ábra. A N agytétény— B udatétény környéki bentonitelőfordulások földtani váz
la ta . Jelmagyarázat: 1. alsó-miocén kavics, homok, 2. tortónai lajtam észkő, 3. 
sza rm ata  mészkő, 4. kutatófúrások, 5. működő és felhagyott bánya, 6. rétegdőlés, 

7. feltételezett és megfigyelt vetők M =  kb. 1 : 20.000
Fig. 1. Esquisse géologique des occurrences de bentonite des environs de N agytétény— 
B udatétény. Legende: 1. gravier et sables miocenes inférieurs, 2. leithakalk tortonien, 
3. calcaire sarm atien, 4. forages de recherche, 5. mine en exploitation et abbandonnée, 

6. inclinaison, 7. failles supposées et observées
Рас. I . Схематическая геологическая карта бентонитовых месторождений окрестнос
тей сс. Надьтетень и Будатетень. Легенда: 1. нижне-миоценовый гравий, песок, 2. тор- 
тонский известняк типа Лейта, 3. сарматский известняк, 4. разведочные бурения, 
5. эксплоатируемые и неэксплоатированные карьеры, 6. падение слоев, 7. предполо

женный и наблюденный сброс
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2. ábra. A 3. sz. nagytétényi bentonitkutató  fúrás szelvénye 
Fig. 2. Coupe du forage de recherche de bentonite No. 3 de N agytétény 

Рис. 2. Разрез разведочного бурения на бентонит Надьтетень № 3.
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A Nagytétény 3. sz. fúrás által harántolt 35 m vastag mészkőrétegben 
(2. ábra) Laky I. vizsgálatai szerint az alábbi foraminiferák találhatók: 
Elphidium crispum L., E. listen d’Orb., E. aculeatum d’Orb., E. striato- 
pundatum F. M„ E. flexuosa d’Orb., E. fichtelicimim d’Orb., Quinquelo- 
culina affinis d’Orb., Q. venusta Karr., Q. oblonga Mtg., Q. hauerina d’Orb.,
Q. sp., Nonion grcinosa d’Orb., N. boueanum d’Orb., N. sp., Triloculina 
inornata d’Orb., T. consobrina d’Orb., Rotalia beccarii L., Asterigerina 
planorbis d’Orb., Borelis meló d’Orb., Cibicides lobatulus W. J., Lagena 
striata d’Orb.

A foraminiferák egyes rétegekben szinte kőzetalkotó mennyiségűek. 
Jellemző az Elphidium crispum L., az E. listeri d’Orb. túlsúlya. A mészkő
sorozat alsó nyolc méterében a Borelis meló d’Orb. és a Quinqueloculina 
hauerina d’Orb. megjelenése már tortónra utal.

A szarmata mészkő makrofaunája főleg Tapes, Macira, Carclium és 
apró Cerithium fajokból áll.

A szarmata mészkő alsó harmadának egyes rétegei Acicularia genusba 
tartozó mészalgák ernyős telepeit vagy apró likacsos bunkócskáit tartal
mazzák. Hasonló alakokat talált B oda  J. a várpalotai agyagos és a cser
háti homokos szarmata fáciesekben.

A 3. sz. nagytétényi bentonitkutató fúrás három ún. „bentonitos’' 
szintje közül a két alsót és vastagabbat részletesen megvizsgáltuk. Mind
kettő megfelel a már eddigiekben ismert Tétény környéki telepszinteknek, 
anélkül azonban, hogy őket gyakorlati értelemben vett bentonittelepeknek 
tekinthetnők. Agyagos, finomhomokos rétegekről van itt  szó, csekély 
montmorillonit-tartalommal, nagy (58—59%) kvarctartalommal, jelentős 
(1,0—1,1%) T i02-tartalommal és 9%-ot meghaladó Fe20 3 -(- CaO-tarta- 
lommal. A fúrás körzetébe eső terület tehát bentonitkutatás szempontjá
ból meddőnek minősül.

A bentonitszint hasonló elhomokosodása a 3. sz. fúrástól D-re, a bala
toni műút bevágásában a felszínről is ismeretes.

Szerkezeti megfigyelések. A bentonitlelőhelyek törtön—szarmata mészkő
rétegei egymáshoz viszonyítva ÉNy—DK-i vetők mentén elmozdulásokat 
szenvedtek, s így a különböző üzemek bentonittelepe különböző magasság
ban helyezkedik el. Em iatt a fedő szarmata mészkőrétegek vastagsága is 
változó. A nagytétényi (balatoni műút melletti) üzem bentonittelepének 
fedőjében a felszínig 3 m vastag mészkő, a budatétényi üzemben 12—15 m, 
a „Mandulás” területén a telep fölött a felszínig 26 m vastag fedőréteg 
található. A nagytétényi és budatétényi üzemek közötti területen pedig 
tortónai rétegek találhatók a felszínen a szarmata rétegek csaknem teljes 
hiányával.

A törtön—szarmata mészkőösszletnek К  felé, a Duna irányában való 
lépcsős levetését bizonyítja a budatétényi üzem és a vele szomszédos 
„Mandulás” telepe közötti 10 m-es szintkülönbség.
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CONTRIBUTIONS Ä LA GEOLOGIE DES GISEMENTS 
DE BENTONITE DE NAGYTÉTÉNY

Par I. S zabó

Dans le complexe sarmatien de facies calcaire, on exploite un seul 
gisement de bentonite dönt Tépaisseur moyenne est 50 cm. La teneur en 
montmorillonite de la bentonite, déterminée par la méthode de B u z á g h — 
S z e p e s s y , est de 56 ä  8 8 % . Sa teneur en CaO et Fe20 3 n ’atteint par la 
valeur agréée de 9,0%.

D’aprés un forage traversant la série complete du calcaire sarmatien, 
on a observé trois horizons ä bentonite. Cependant, ces horizons n ’ont pas 
de valeur industrielle, á cause de leur haute teneur en sable. L ’ensablement 
du gisement de bentonite indique un brusque changement de facies dans 
le gisement de bonne qualité. A certaines parties tectoniquement élevées 
du territoire, le gisement de bentonite fut dénudé ensemble avec le calcaire 
sarmatien. Dans le mur du gisement exploité, on observe des formations 
caractéristiques coniques des récifs á Bryozoaires et Algues.

Dans les couches friables du calcaire sarmatien on trouve beaucoup 
de Foraminiferes, dans les autres horizons du complexe de calcaire on peut 
reconnaitre des restes dAlgues appartenant au genre Acicularia.

ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ О БЕНТОНИТОВЫХ 
МЕСТОРОЖДЕНИЯХ РАЙОНА С. НАДЬТЕТЕНЬ

ИМРЕ САБО

Автором опубликуются новые данные об известных бентонитовых 
месторождениях Надьтетеньского плоскогорья.

В сарматской толще известковой фации разрабатывается единственная 
бентонитовая залежь, мощность которой в среднем равняется 50 см. 
На основании определения, проведенного методом Бузага-Сепешши, 
содержание монтмориллонита в бентоните колеблется от 56 до 88%. 
Содержание СаО и Fe203 не достигает допустимых 9,0%.

В бурении, пересекавшем всю сарматскую толщу известняков, 
было выявлено три бентонитовых горизонта. Однако эти горизонты ввиду 
значительного содержания песка в них с качественной точки зрения не 
являются промышленными. Значительное повышение содержания песка 
в бентонитовой залежи указывает на внезапное изменение фации залежи. 
На отдельных тектонически поднятых участках бентонитовая залежь 

' вместе с сарматским известняком полностью размыта. В подошве раз
работанной залежи обнаруживаются конические образования мшанково- 
водорослевых банок.

В рыхлых слоях сарматской толщи известняков встречаются много 
фораминифер, а в некоторых горизонтах этой толщи обнаруживаются 
остатки водорослей, относящихся к роду Acicularia.



AZ EPLÉNYI MANGÁNÉ RCELŐFORDULÁS KŐZETTANI
VISZONYAI

( , ,Ö sszefoglaló fö ld tan i je len tés” k ivon ata )
( X X I I I .  sz. melléklettel)

ír ta : Szabóné D r u b in a  Mag da

1. Fekvőkozetek
Az eplényi mangánércbánya területének túlnyomó részén és a kutató

fúrások többségében is az érctelepes csoport közvetlen fekvő képződménye 
az alsó-liász mészkő. Kőzettani szempontból ez vagy világosvörös, vas- 
hidroxidos festődésű, több-kevesebb agyagos elegyrészt is tartalmazó, 
tömött szövetű, kemény, rideg, vegyi-biogén keletkezésű mészkő vagy tú l
nyomóan biogén váztörmelékekből álló, kevés meszes kötőanyagú, krinoi- 
deákat és brachiopodákat tartalmazó vörös mészkő. Mindkét mészkőfajta 
rétegzetlen, tömeges megjelenésű, településben egymás felett, de egymás 
mellett is előfordulnak. Viszonyukra igen jellemző, amit a 4. sz. ereszke 
első bal feküvágatában — de m ásutt is — tapasztalhatunk. I t t  a kétféle 
kőzet 15—20 cm-es sávokban váltakozik, s helyenként a legteljesebb foko
zatos átmenet mutatkozik köztük.

Az alsó-liász legmélyebb szintjébe tartozó dachsteini típusú liász mészkő 
különösen a tektonikailag igénybevett zónákban fordul elő (az északi 
bányamezőkben, egyes kisebb foltokra szorítkozva) az érc fekvőjében. 
Ezenkívül a 9. sz. fúrásból ismeretes még közvetlen fekvő képződmény
ként, néhány más fúrásban pedig a fekü mélyebb szintjében fordult, elő. 
Ez fehér, sárgásfehér színű, szabálytalanul, zegzugosan futó, vékony vörös 
agyagerekkel behálózott, tömött, finomszemcséjű, gyakran oolitos szer
kezetű, erősen repedezett vegyi eredésű mészkő.

Néhány fúrásban (Eplény 4, 5, 6, 8, 21, 29, 31) a középső-liász vörös, 
agyagos, gumós szerkezetű, gyakran tűzköves, tömött vagy organogén 
törmelékes (krinoideás) mészkő szerepel a mangánérctartalmú rétegek 
fekvőjeként. Az ércbánya 1955 évi feltárásaiban sehol sem volt látható 
alsó-liásznál fiatalabb korú fekvőképződmény. Feltehető, hogy az oxidos 
érc — legalább is részben — helyettesíti a középső-liász mészkövet, ill. 
annak felső szintjét. A jelenlegi (1958 évi) feltárások állapota szerint az 
áthalmozott, másodlagos típusú oxidos érctelep fekvőjében helyenként a 
középső-liász tűzköves pados mészkő is előfordul.



332

A fekvőképződmények vastagsága felszíni feltárások adata alapján 
N o sz k y  J. szerint a következő: dachsteini típusú liász mészkő 20—150 m, 
alsó-liász mészkő 80—120 m, középső-liász mészkő 5—30 m. Mélyfúrási 
adatok alapján e képződmények vastagsága nem adható meg, mivel sehol 
sem harántolták teljes vastagságban az alsó-liász szinteket. A legmélyebbre 
hatoló 7. sz. mélyfúrás összesen 67,10 m-t fúrt változatlanul alsó-liász vörös 
mészkőben, és abban is állt le. A 9. sz. fúrás 2,30 m-t, a 27. sz. fúrás 9,25 
m-t fúrt át a dachsteini típusú liász mészkőből.

A dachsteini liász mészkő faunája szegényes, csak gyéren tartalmaz 
apró brachiopodákat, csigákat és foraminiférákat. Az alsó-liász magasabb 
szintjeibe tartozó mészkő már sokkal gazdagabb ősmaradványokban. Az 
ammoniták és brcichiopodák mellett gyakoriak a krinoideák, molluszkumok. 
Mikrofaunáját a foraminiferák, krinoideák, kagylók, szivacstük jellemzik. 
A középső-liász mészkőben szintén ammoniták, ill. krinoideák találhatók 
leginkább. Mikrofaun áj áb an a kovavázas spongiák és radioláriák is gya
koriak a foraminiferák és krinoideák mellett.

Mind az elsődleges, mind a másodlagos oxidos érctelep a fekvőkőzet 
egyenetlen felszínére réteghiánnyal települ. A mészkő szabálytalanul 
„hullámos” felszíne élénk karsztos jellegű morfológiát m utat, mélyedések
kel és kiemelkedésekkel jól tagolt. Ez a megjelenési mód igen jellegzetes, 
erősen hasonló az úrkúti Csárdahegy mangánércelőfordulásának fekvőjé
hez. A fekvőmészkő magasságváltozásának mértéke erősen változó, 
helyenként a 20—40 m-t is elérheti, de általánosak a 2—5 m-es lejtések és 
emelkedések. A feküíelszín szabálytalanságait későbbi tektonikus hatások 
még fokozhatták, kisebb vetők melletti függőleges elmozdulással (XXIII. 
melléklet).

Az érctelepes csoport és a fekvő mészkő érintkezési határa rendszerint 
éles és határozott, mállási kéreg a mészkövön általában nem mutatkozik, 
vagy csak 1—5 cm mélységig hatol. Mangánoxidos festődés már gyakoribb, 
különösen a repedések, szemcsehatárok mentén. A mangánoxid extrém 
esetben egészen ki is szoríthatja a karbonátkristálykákat, és mintegy 
„pszeudomorfózát” alkot kalcit után. Legtöbbször azonban a kioldott 
üregecskéket tölti ki szabálytalan foltok formájában, különösen a törmelé
kes krinoideás mészkövek pórusaiba hatol be. A dachsteini típusú liász 
mészkőben leginkább a finom hajszálrepedések mentén, dendritek formájá
ban találjuk a leszivárgó mangánoxid-anyagot.

2. Fedőkőzetek
Az érctelepet fedő rétegek igen változatosak mind anyagukat, mind 

pedig képződésük idejét illetően. A primér, felső-liász oxidos ércösszlet 
közvetlen fedőjének legjellegzetesebb képződménye a fekete, ill. szürke és 
sárga agyagösszlet; az oxidos mangánérc ebbe ágyazva fordul elő. A fekete 
agyag színét finomeloszlású mangánoxid és szerves anyagok okozzák, a 
sárga, vörös, esetleg zöldes árnyalat pedig a vas különféle (Fe+2 — Fe+3) 
megjelenési formájától függően változik. Ásványos felépítésük azonos,
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valamennyi agyagféleség montmorillonit-csoportba tartozó agyagásványt 
tartalmaz. Emellett nagyon kevés törmelékes anyag is előfordul bennük, 
főleg oxides mangánérctörmelék, limonitos szemcsék, muszkovitcsillám, 
glaukonit, pirit, kalcit, víztiszta kvarc töredékek és szerves vázmaradvá
nyok. A fekete agyag helyenként kevés gázt is tartalmazhat. Mállása 
azonnal megindul, ha levegővel érintkezésbe kerül, ilyenkor pirittartalmá- 
nak egy része eloxidálódik, és víztiszta tűs gipszkristálykákból álló vékony 
bevonat jelenik meg a felületeken, repedések falán. Gyakran vékony 
(1—3 cm), fehér, világosbarna vagy sárgásrózsaszín árnyalatú kovás, ill. 
foszforitos sávok, lencsék te
lepülnek az agyagrétegek 
közé. A fekete agyagban 
kisebb-nagyobb piritgumók 
és szürkésfehér mangánkar
bonátos lencsék is előfordul
nak. Utóbbiak általában laza 
szövetűek, kalcitos vázak tö
megét tartalmazzák és dúsan 
piritesek. A pirit kőbelek és 
bekérgezések alakjában, sőt 
cementanyagként is előfor
dul ; ilyenkor igen nagy ke
ménységűvé teszi a karbonát- 
konkréciót.

Fizikai sajátságaikat te
kintve az agyagok nagy plasz- 
ticitásúak (plasztikus index:
20—30), könnyen deformál
hatok, vízfelvétel esetén erő
sen duzzadóképesek, és igen 
nagy főte- és oldalnyomást 
fejtenek ki. Szemcseméreteik 
túlnyomóan kolloidálisak,

Vegyi összetételük változó, átlagosan mintegy 40—45% Si02-t. 
15—20% Al20 3-ot, 9—17% Fe20 3-at tartalmaznak. Mangántartalmuk 
0,1%-ra is lecsökkenhet (vörös és sárga agyag), viszont mangándúsabb 
változataik (fekete, sötétszürke, barnásfekete agyagok) esetenként 
25—30%, sőt 35% Mn02-t is tartalmazhatnak, finoman elosztott oxidos 
szemcsék vagy érctörmelék formájában. Ca- és Mg-tartalmuk együtt 
sem haladja meg az 5—7%-ot. Alkáliák közül a kálium mindig feltűnően 
dúsultabb, rendszerint 5—7-szer annyi К van jelen, mint Na (ez 3—4% 
K 20 -t jelent). A C02 mennyisége minimális (0,1—2,0%), tehát az agyagok 
gyakorlatilag karbonátmentes üledéknek tekinthetők. A pirit gyakoriságá
val egyenes arányban nő a kéntartalom; a sárga agyagban a S mennyisége 
0,1—0,2%: a fekete agyagban 4 5%. Bárium tized-, sőt századszázalék
ban, T i02 0,3%-tól 1%-ig van jelen, mindkettő a sárga és vörös agyagban

1. á b r a .  Fekete érckísérő mangános agyagok 
szemcseösszetétele. — 1. M angántörmelékes

agyag, 2. mangános agyag (Mn 5,45%)
F ig .  1. Composition granulom étrique des argi- 
les manganeuses noires secondaires. — 1. argile 
a détritus manganeux, 2. argile manganeuse (Mn 

5,45%). —> Granulométrie
Рас. 1. Гранулометрический состав черных 
марганцоносных глин, сопровождающих руду. — 
7. Глина с обломками марганца, 2. марганцовая 

глина (Мп 5,45%). величина зерен



nagyobb mennyiségű. A foszfor minden mintából kimutatható, mennyi
sége (P20 5) 0,2%-tól 1,5%-ig nőhet, s úgy látszik, mintha a kéntartalom
mal fordított arányban változna.

A fekete fedőagyag heteropikus fáciese a radioláriás márgának, ill. 
karbonátos ércnek; egymást horizontálisan és vertikálisan egyaránt 
felváltják. A bánya IV. és V. szintjén több helyen megfigyelhető volt a 
fekete agyag és a mangánkarbonátos rétegek átmenete. Ezeken a helyeken 
a szürke, fehéresszürke karbonátos rétegek és sávok fokozatosan elvéko
nyodtak, majd kiékelődtek, s a fekete agyag szorította ki lassanként a 
mangánkarbonátos márgát (2. ábra).

2. á b ra .  Fekete agyag (1) és m angánkarbonátos rétegek 
(2) átm enete

F i g .  2. Transition entre Targile noire (1) et les couches a 
carbonate de magnanése (2)

Рис.  2. Переход между черной глиной (1) и карбонатно
марганцовыми слоями (2)

Leggyakoribb eset, amikor a mangános fekete agyag fokozatosan 
meszeseclik, és felfelé radioláriás márgába, majd MnC03-os rétegekbe 
megy át. A radioláriás márga szürke-sötétszürke, finoman sávozott, erősen 
pirites, kemény, pados elválású, szögletesen darabolódó rétegei igen 
jellegzetesek, és jól felismerhetők. Az agyagmárga-jellegű képződményt 
vékony (0,5—1,5 mm-es) világosabb szürke meszes csíkocskák sávozzák, 
gyakran a Radiolária-ykzak is ilyen csíkokban halmozódnak fel. Ásványos 
összetételét tekintve a márga változó arányban tartalmaz CaC03-t és 
agyagásványokat (montmorillonit, kaolinit, illit), emellett helyenként 
kevés CaMg(C03)2 is előfordul. Iszapolási vagy oldási maradékában 
kvarcszilánkok, piritkonkréciók és szemcsék, néha kevés glaukonit, kovás 
és meszes vázrészecskék, esetleg limonitos szemcsék is előfordulnak. 
Struktúrája finoman ritmusos rétegzettséget m utat mikroszkópban is, 
kolloidméretű agyagásvány-szemcsehalmazok és karbonátos kristálykák- 
ból álló „alapanyagában” szerves maradványok és az egyéb (járulékos) 
ásványszemcsék elszórtan jelentkeznek, helyenként sávokká tömörülve is.

Kémiai összetétel szempontjából az egész márgaösszlet eléggé egy- 
veretű, Si02-tartalma 40—45% között mozog, 8—15% Al20 3-t, 3—5% 
Fe20 3-t és 20—26% CaO-t tartalmaz általában. A fedőanyagokhoz képest 
több Mg-ot (5—6% MgO) és kevesebb К —Na-ot találunk benne. (A nagy
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Mg-tartalom és egyes termikus vizsgálatok adatai kevés dolomit jelenlétére 
utalnak.) Foszfor- és kéntartalma eléggé jelentős, utóbbi elérheti a 8%-ot is, 
különösen a mangánkarbonátos rétegek közelében.

A fedő radioláriás márgaösszlet többszörösen váltakozhat vékonyabb- 
vastagabb mangánkarbonátos rétegekkel. Ilyenkor színe világosszürkévé 
válik, s vékony fehéres csíkok települnek közbe, ezek rodokrozitot is 
tartalmaznak. Gyakran a radioláriás márgaösszlet már alsó részén MnC03-os 
lesz. Ilyenkor helyenként megfigyelhető, hogy a ferdén rétegzett, fekete 
agyaglencsés, kissé homokos, szenes^ növényi maradványokat tartalmazó 
márgára éles határral, szögdiszkor- 
danciával települnek a MnC03-os 
márga rétegei (3. ábra).

A rétegek keménysége — a rodo- 
krozit-, ill. egyéb karbonáttartalomtól 
függően — a közepestől igen keményig 
változhat, nagyon finomszemcsések, 
porozitásúk 15—20 körüli. Karbonát
tartalmuk 35—50%-nyi, 15—18%
Mn-t, 20—28% SiÓ2-ot és néhány 
százalék vasat és alumíniumot is tar
talmaznak. A kalcit mennyisége álta
lában fordítottan aránylik a rodokro- 
zithoz, de előfordul egyensúly is (pl.
30% karbonáttartalomból 14%
CaC03, 15% MnC03). A K 20  itt is 
többszöröse a Na20  mennyiségének, 
a Po05 nagyobb 1%-nál, a kéntar
talom a pirít mennyiségétől függően változik 0,8—4,0%-ig. Víztartalma 
aránylag alacsony: 7—10%.

Ásványos összetétele csaknem megegyezik a radioláriás márgáéval, 
kevéssé változatos. Vékony agyagosabb (montmorillonitos) sávok és 
rodokrozitos,kalcitosAsávok váltakoznak benne. Fő ásványai: rodokrozit, 
kalcit, montmorillonit, emellett gyakori még a pirít is. Kis mennyiségben 
vannak jelen: kvarctörmelék, limonit, glaukonit. Kiékelődő, lencsés és 
finomsávos szerkezet jellemzi.

A bányában több helyen jól feltárt és a fúrások egy részében is meg
ismert rétegösszlet képviseli a magasabb fedőt. Ez a felső-liász—alsó- 
doggerbe sorolt tűzkőtartalmú, vörös-zöld agyagközös, vörös és szürkészöld 
színű, tömött vagy íinomkristályos szövetű, gumós szerkezetű mészkő. 
Vékonypados megjelenésű, igen jellegzetes, jól felismerhető képződmény. 
Egyes padjai tömött, foltosán színezett anyagúak, másutt krinoideásabb, 
leginkább azonban gumós szerkezetű, agyagos, barnásrózsaszín, élénkvörös 
tűzkőlencséket és padokat tartalmazó mészkő képviseli az összletet. 
Alsó részén jól felismerhetők az alsó-doggerre jellemző mikroszkópi képű 
rétegek. Ezekben igen sok apró csiga, ammonita-embrió, foraminifera, 
radiolária, szivacstűk, gyérebben echinodermaták találhatók; a kőzet finom

3. á b r a .  Szögdiszkorclancia a m angán
karbonátos rétegek között

F i g .  3. Discordance angulaire entre les 
couches ä carbonate de magnanese
Р а с .  3. Угловое несогласие между 
к а р б он атн о- ма р га н цов ым и слоями
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szemű, erősen biogén jellegű. Makrofaunában az ammoniták és posido- 
niák, helyenként brachiopodák jellemzik. A kőzet eléggé állékony, 
helyenként enyhén gyűrt, gyakran töredezett, kalciteres. Vastagsága 
20—40 m között változik.

A magasabb fedő, fiatalabb rétegtagokkal (középső- és felső-júra, 
alsó-kréta, eocén, miocén) itt részletesen nem foglalkozunk, mivel a 
bányászat szempontjából közvetlen gyakorlati jelentőségük nincs.

3. Oxidos mangánérc

Az eplényi oxidos mangánérc ásványtani vizsgálatával Papp F. 
(1932), majd Koch S. és Grasselly Gy. foglalkoztak (1952). A felületi 
csiszolatokon végzett vizsgálat követelményei szerint válogatott anyaggal 
tudtak csak dolgozni, tehát főleg a jól kristályosodott, tömör, kemény, 
kovasavdús ércet ismertetik. Az előfordulás nagyobb részét képező lazább, 
szemcsézetlen vagy réteges szövetű, agyagos érctípusokat nem vizsgálták 
ásványtanilag.

Papp F. szerint pszilomelán, polianit, piroluzit, manganit és braunit 
szerepelnek az ércben. Koch S. és Grasselly Gy. vizsgálatai alapján a 
főásvány a piroluzit, járulékos ásványok a manganit, kriptomelán, pszilo
melán, limonit. A meddő (nem-érces) ásványok között túlnyomók a Si02 
változatai (kvarc, kalcedon, jáspis), de kalcit és agyagos szennyeződés is 
gyakran található. Megállapításuk szerint a Fe- és Si02-tartalom, valamint 
az agyag-elegyrészek mennyisége is nagyobb az eplényi ércben, mint az 
úrkútiban. A piroluzit gyakran alkot manganit után pszeudomorfózát, 
a tömött ércben főleg pszilomelán található. A manganit leginkább a 
kovagélbe zártan, ill. a kvarckristályok tűs zárványaként fordul elő.

Főelemek tehát: Mn, 0, Fe, Si, Al, K, Ca és H, 1%-on alul a Ba, Na, 
Mg, P, C vannak, spektrográfiailag megállapítható a Sr és Rb jelenléte.

Feltételezhető, hogy a mangánérctelep agyagosabb, laza — tehát 
fenti módszerekkel nem vizsgálható — ércfajtái, valamint a másodlagos 
érctípusok összetétele és felépítése is hasonló az ismertetettekhez, de 
lehetségesek nagyobb eltérések is, ezért még további ásványtani, röntgen- 
és termikus vizsgálatok szükségesek az egész érctelep ásványtani alkatá
nak részletes és pontos megállapításához.

A makroszkóposán elkülöníthető két primer oxidos ércfajta, a réteges
és a darabos- (tűzkővés, konkréciós) érc finomabb szerkezete és szövete is 
eltérő képet mutat. A konkréciók, gumós-vésés alakzatok különféle met
szetben körkörös, eléggé szabálytalan, hullámos sávozottságot és „hólyago
sán” felfújt jellegű formákat mutatnak. A gömbhéjakat keményebb és 
lágyabb rétegek váltakozása adja. Gyakori a merőlegesen futó, átkristá
lyosodott ér, ami a zsugorodási (és részben talán tektonikus eredetű) 
repedéseket kitölti. A réteges érc keményebb padjain megfigyelhető, 
hogy a rétegzettséget részben a lágyabb, földes jellegű, laza és a fényes,
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tömör, kemény, kristályos mangánoxid-rétegek váltakozása okozza, 
részben a közbetelepülő vékony agyagsávok idézik elő.

Az érckonkréciók belső része rendszerint erősebben kristályos szövetű, 
s a központi mag helyén gyakran üreg van, amelynek falán befelé növekvő 
mangánoxid és kvarc-, ill. kalcitkristályok ülnek, szép druzákat alkotva. 
Gyakori a halványkék kalcedonbevonat (gömbös-vésés formában), amelyre 
ránőnek az apró kvarcpiramisok. Mikroszkópban megfigyelhető, hogy a 
kovagélbe zártan apró tűs vagy zömök Mn-oxidos kristálykák vannak, 
tehát a mangánásványok a Si02 megszilárdulása előtt alakultak ki. A kova
gél kristályosodásakor fellépő térfogatnövekedés során a kialakult Mn-oxid- 
kristályok el is törhetnek, majd elmozdulás után újra cementálódnak 
Si02-dal.

Az oxidos mangánérctípusok és fajták (primer és szekunder) kémiai 
összetétele is különböző. A kovasav mennyisége fokozatosan nő, a primer 
ércben 8—15%, a szekunder ércben már 20—30%, végül az átmosott 
teleprészek 30—40% Si02-t tartalmaznak. Az A120 3 hasonló módon 
növekszik a primer érc 0,1—4%-os Al20 3-tartalmától az átmosott, gyenge 
minőségű ércig, amelyben maximumát éri el. Ennek oka az agyagásványok 
megszaporodásában keresendő. A T i02 mennyisége 0,2% körüli, a BaO 
0,08%-tól 0,3%-ig változik. A vastartalom a fúrásokkal feltárt érctelep
ben átlag 6—19% között mozog. Egyes mintákat tekintve, sokkal nagyobb 
változékonyságot tapasztalunk: a vas mennyisége (Fe) 3—35% között 
változhat. A nyersére elemzési adatai alapján (84 db minta átlagából) a Fe 
9—11% között van a leggyakrabban.

A mangántartalom szintén szeszélyes ingadozásokat mutat, általában 
az oldhatatlan maradék mennyiségével fordított arányban változik. 
Legnagyobb a primer érc átlagos M n-tartalma: 25—30%, bár a jó minőségű 
másodlagos érc sem sokkal kevesebb fémmangánt tartalmaz (20—25%). 
A nyers ércben (84 elemzés alapján) átlagosan 27% körül találunk Mn-t. 
Egyes kiemelt darabokban a Mn-tartalom 40—50% is lehet. Az átmosott 
teleptípusoknál viszont nem ritkán 5—6%-ra csökken a fémmangán
tartalom.

Az oxidos ércek K20-ból 0,6—3,4%-ot, Na20-ból jóval kevesebbet 
(0,2—0,6%) tartalmaznak. A primer érc C02-ben igen szegény, mindössze 
0,01—0,1%-nyit tartalmaz, míg a másodlagos telepek 0,1—2,5% C02-t 
mutatnak. A foszfor a primer ércben kevés (0,1—0,3% P 20 5), a szekunder 
ércben már több (0,2—0,8% P20 5) van.

Érdekes eredményt kapunk, ha összehasonlítjuk a különböző érc
típusok Si02-, Mn- és Fe-tartalmának átlagértékeit (4. ábra). Az ábrából 
kitűnik, hogy az áthalmozódás során a különböző alkotórészek ellentétesen 
viselkednek: a Si02-tartalom nő, a Mn viszont csökken, míg a „normák’ 
átalakulás, vagyis az oxidáció kiegyenlítődést hozott létre. Ha összeadjuk 
a primer-telep (oxidos és karbonátos érc) átlagos Mn- és Fe-tartalmát, és 
ebből újabb átlagot számítunk, a kapott érték igen jól összevág a jó 
minőségű másodlagos érc összetételével (Mn =  24—25%, Fe =  12—12%), 
csak a Si02-ban van némi növekedés. Ha viszont az átmosott, gyenge
22 Földtani Intézet É vi Jelentése —  7
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minőségű ércet hasonlítjuk össze a primer-teleppel, feltűnő a Mn csök
kenése (az eredeti érték 1/4-é.re) és a kovasav növekedése (az eredetinek 
kétszeresére), ami az eredeti anyag nagyfokú megbontása mellett lezajló 
(esetleg többszörös) áthalmozódás eredménye.

Рас. 4. Усредненный состав отдельныз типов руд района с. Эплень. Легенда: 1. первич
ная руда: 1 /а. оксидная, 1/Ь. карбонатная, 2. вторичная руда: 2/а. промышленного

качества, 2/Ь. перемытая

CONDITIONS PÉTROGRAPHIQUES DU [GISEMENT 
DE MINERAI DE MANGANÉSE D’EPLÉNY

Par Mme M. Szabó-D r u b in a

En outre des caractéristiques minéralogiques, pétrographiques, 
physiques et chimiques du gisement de minerai de manganese oxydé, 
sédimentaire, jurassique d'Eplény et des roches de toit et de mur, nous 
avons Tintention d'en résumer les conditions fauniques et géologiques.

Parmi les roches de mur, c’est le calcaire rouge liasique inférieur, 
compact ou ä Crirtoidées qui est le plus fréquent, le calcaire liasique de 
type de Dachstein et le calcaire liasique moyen sont moins importants. 
Cest sur la surface inégale, a morphologie karstique, de ces couches que 
gít le minerai de manganese oxydé. Dans le complexe, on observe — á cöté 
du minerai — des argiles de couleurs diverses (surtout jaunes et noires) 
qui torment en mérne temps le toit immédiat du gisement. L ’argile noire 
contient beaucoup de grains fins d’oxyde de manganese, mais sa substance 
colorante est d’origine organique par endroit, contenant quelque gaz. 
Sa teneur en pyrite est considérable, eile ne contient de constituants 
minéraux détritiques qu'en quantités insignifiantes. L'argile jaune ne 
contient pás d’oxyde de manganese, ni de substance organique, ni de 
pyrite. Sa substance colorante consiste en limonite. Du point de vue 
minéralogique, ces argiles appartiennent aux montmorillonites, leur
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teneur en carbonate est intime, elles sont trés plastiques. Dans l’argile 
noire, on trouve des noeuds et des raies á rhodochrosite et calcite, rarement 
siliceux, de meine que des lentilles de pyrite. Dans l’argile jaune comme 
dans l ’argile noire, les noeuds brun clair, finement rayés de phosphorite 
sont aussi observables.

L’argile noire du tóit représente le facies hétéropique de marne a 
Radiolaries ou bien du minerai de manganese carbonaté, ils alternent en 
sens horizontal et vertical. La marne á Radiolaries, c’est une formation 
grise, finement rayée, riche en pyrite; contenant des Ammonites menues, 
compressées, de caractére de Liasique supérieur, des écailles de poisson et 
des Radiolaires. Les minéraux argileux de la marne sont les suivants: 
montmorillonite, kaolinite, illite; son minéral de carbonate c’est la calcite, 
par endroit on у trouve aussi de la dolomie. La quantité des grains de 
minéraux terrigénes est insignifiante (quelques éclats de quartz). Voici 
les minéraux accessoires autigénes: pyrite, limonite, glauconie. Dans sa 
microfaune, ce sont les Radiolaires calcaires et siliceuses qui sont domi
nantes.

Le complexe á carbonate de manganése montre un facies semblable 
et il est en rapport étroit avec la marne. Ce complexe consiste en couches 
de marne et marne calcaire, gris clair, finement rayées, á pyrite et glauconie. 
Ses minéraux argileux sont les memes que ceux de la marne á Radiolaires. 
Parmi les minéraux carbonatés, c’est la rhodochrosite qui se présente en 
quantité considérable (40 á 50% de la teneur totale en carbonate). La 
teneur en manganese métallique du minerai carbonaté est de 13 á 18%.

Le membre inférieur des couches supérieures du tóit, c’est le calcaire á 
Ammonites, á cornéenne, á structure argileuse-nodulaire, rouge et vert, 
liasique supérieur — dogger inférieur.

Le minerai de manganése oxydé existe en gisement primaire ou 
secondaire. La série exposée plus haut est caractéristique au gisement 
oxydé primaire. (Dans le cas de gisements secondaires, le contact entre 
le mur, ou le tóit et le gisement est identique, les couches jurassiques 
manquent du tóit, et des formations éocénes ou miocénes gisent sur le 
couches métalliféres.)

Dans le gisement de manganése oxydé primaire, on peut distinguer 
deux sortes de minerai, notamment le minerai de manganése láche, noir, 
noir brunátre, stratifié, á intercalations argileuses et le minerai grossier 
noir bleuátre, dur, compact, souvent cristallin, á calcédoine et quartz, á 
structure concrétionnaire. Les minéraux du minerai de manganése oxydé 
sont les suivants: pyrolusite, manganite, cryptomélane, psilomélane, 
limonite. Voici les minéraux non-métalliques: quartz, calcédoine, jaspe, 
calcite; les impuretés argileuses sont bien fréquentes. Les textures et les 
structures des deux sortes de minerai sont différentes. Le minerai de 
manganése brut, primaire exploité contient en moyenne 26 á 27% de 
manganése métallique. Sa teneur en fér est de 9 á 11%. Le minerai oxydé 
secondaire provient partié de minerai carbonaté primaire, par une oxyda- 
tion superficielle, partié de la matiére réaccumulée et redéposée du gise- 
22* — ío



340 •

ment oxydé. Le gisement secondaire est plus argileux, il contient des 
détritus des roches jurassiques et des graviers quartzeux. Sa qualité est 
inférieure á celui-lá, sa teneur moyenne en manganese métallique est de 
10 á 25%, sa teneur en phosphore est le double de celle du gisement primaire.

Planche XXIII. Coupe de la descenderie Eplény W. 5 entre les horizons 
VI. et VII. — Par Mme M. Szabó— D r u b in a .

Legende: Dogger inférieur: 1. rcalcaire argileux, noduleux, ä Posiclonia.
Liasique supérieur: 2. marne argileuse grise, ä Radiolaires, 3. marne ä carbonate 
de manganese, gris clair, ä bandes gris foncé, 4. argile manganésifere, noire, foliacée, 
avec de la pyrite et des lentilles blanches ä carbonate, о. argile compacte, jaune 
vif, par endroit ä taches rouges et vertes, ö. fragments de mineral de manganese 
oxydé, avec de l’argile bigarrée, 7. mineral de manganese oxydé stratifié, á inter
calations argileuses, 8. minerai de m anganese oxydé, trés argileux, 9. noeuds de 
m ineral de m anganese, durs, ä structure concentrique, 10. blocs de silex jaune, 
ä minerai de manganese oxydé cristallin. Liasique inférieur: 11. calcaire compact 
ou ä Crinoidées, ä surface karstique, ondulée. — 12. Faille.

ЛИТОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ МЕСТОРОЖДЕНИЯ 
МАРГАНЦОВОЙ РУДЫ В РАЙОНЕ С. ЭПЛЕНЬ

МАГДА САБО-ДРУБИНА

Наряду с минералогическими, литологическими, физическими и 
химическими особенностями залежи оксидных марганцовых руд юр
ского возраста и осадочного происхождения района с. Эплень, а также 
непосредственной подошвы и кровли указанной залежи, в данной статье 
приводится краткая сводка фаунистических и геологических условий 
и условий залегания залежи.

В числе пород подошвы наиболее частой является нижне-лейасовый 
красный плотный или криноидовый известняк, в то время как лейасовый 
известняк типа Дахштейн и средне-лейасовый известняк являются менее 
значительными. На неровной поверхности этих слоев, морфология кото
рых имеет карстовый характер, залегает залежь оксидной марганцовой 
руды. Наряду с рудой в толще встречаются также глины различного 
(главным образом желтого и черного) цвета, которыми одновременно 
слагается также непосредственная кровля. Черная глина содержитмного 
тонких зерен окиси марганца, однако ее красящее вещество местами имеет 
органическое происхождение; глина кое-где содержит и небольшое 
количество газа. Содержание пирита в ней незначительно, количество 
минеральных примесей обломочного происхождения является ничтожным. 
В желтой глине нет ни’ окиси марганца, ни органических материалов, 
пирита она не содержит. Ее красящим веществом является лимонит. С 
минералогической точки зрения глины относятся к группе монтморил
лонита, содержание карбонатов в них ничтожно, они являются очень 
пластичными. В черной глине встречаются родохрозито-кальцитовые, 
реже кремнистые клубни и полосы, а также линзы пирита. Как в желтой,
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так в черной глине встречаются светлобурые, тонкополосчатые фосфори
товые желваки.

Черная кровельная глина представляет собой гетеропическую фацию 
соответственно радиоляриевого мергеля и карбонатной марганцовой 
руды, они чередуются как в горизонтальном, так и в вертикальном направ
лениях. Радиоляриевый мергель является серым, тонкополосчатым, 
богатым пиритом образованием; в мергеле в небольшом количестве обна
руживаются сдавленные мелкие аммониты лейасового характера, чешуи 
рыб и радиолярии. Глинистыми минералами мергеля являются монт
мориллонит, каолинит и иллит, а карбонатными минералами — кальцит 
и местами в небольшом количестве также доломит. Количество минераль
ных зерен терригенного происхождения незначительно (немного осколь- 
ков кварца). Автигенные акцессорные минералы представлены пиритом, 
лимонитом и глауконитом. В микрофауне мергеля преобладают радиолярии 
с известковым и кремнистым скелетом.

Развитие карбонатно-марганцовой толщи походит на развитие мер
геля, эта толща тесно связана с мергелем. Толща слагается более свет
лосерыми, тонкополосатыми, пиритовыми и глауконитовыми слоями 
известковистых мергелей и мергелей. Ее глинистые минералы идентичны 
с таковыми радиоляриевого мергеля. Среди карбонатных минералов в 
значительном - количестве встречается родохрозит (40—50% общего со
держания карбонатов). Содержание металлического марганца в карбо
натной руде колеблется от 13 до 18%.

Низшим членом более высокорасположенных кровельных слоев 
является красный и зеленый, роговиковый аммонитовый известняк верх
него лейаса и нижнего доггера, имеющий глинисто-желваковое строение.

Оксидная марганцовая руда встречается в первичном или вторичном 
залегании. Вышеизложенная толща характерна для первичной оксидной 
залежи. (В случае вторичной залежи порода подошвы, а также способ 
соприкосновения между подошвой и залежью являются идентичными, 
в то время как в кровле юрские слои отсутсвуют и на рудоносных слоях 
залегают соответственно эоценовые или миоценовые образования.)

В первичной оксидной марганцовой залежи можно различать две 
разновидности руды: черную или буроваточерную, наслоенную, рых
лую марганцовую руду с прослойками глины, и синеваточерную, твер
дую, часто кристаллическую хальцедоновую и кварценосную кусковатую 
руду конкреционной структуры. Минералами марганцовой руды явля
ются пиролюзит, манганит, криптомелан, псиломелан и лимонит. Неруд
ными минералами руды являются кварц, хальцедон, яшма и кальцит, 
глинистые засорения также часто встречаются. Текстуры и структуры 
двух разновидностей руд являются неодинаковыми.

Добываемая первичная сырая марганцовая руда в среднем содержит 
26—27% металлического марганца. Ее железосодержание в среднем 
колеблется от 9 до 11%. Вторичная оксидная руда отчасти происходит 
из первичной карбонатной руды, а именно путем поверхностного окис
ления, а отчасти состоит из переотложившегося и снова осадившегося
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материала оксидной марганцовой залежи. Вторичная залежь является 
более глинистой, ее материал смешен обломками пород и кварцевыми 
гальками юрского возраста. Качество этой разновидности хуже, среднее 
содержание металлического марганца в ней варьирует от 10 до 25%, 
содержание фосфора превышает два раза таковое первичной руды.

Приложение № XXIII. Разрез уклона Эплень Запад 5 между VI-ым и 
VII-ым этажами. — Составила Магда Сабо-Друбина.
Легенда: Нижний доггер: 1. глинистый-комковатый позидониевый известняк. Верх
ний лейас: 2. серый радиоляриевый глинистый мергель; 3. светлосерый, с темносерыми 
полосами мергель, содержащий карбонат марганца; 4. черная, листоватая, марган
цовая глина с пиритом и белыми карбонатовыми линзами; 5. яркожелтая плотная 
глина, местами с красными и зелеными пятнами; 6. обломки оксидной марганцовой 
руды, сопровожденные пестрой глиной; 7. наслоенная оксидная марганцовая руда с 
прослойками глины; 8. очень глинистая оксидная марганцовая руда; 9. твердые клубни 
оксидной марганцовой руды с концентрической структурой; 10. блоки желтого рого
вика с кристаллической марганцовой рудой. Нижний лейас: 11. закарстованный плот
ный или криноидовый известняк с волнистой поверхностью. — 12. Сброс.



A MÄTRAALJI PANNON RÉTEGVIZEK HIDROGEOLÓGIAI
VISZONYAI

Irta : S z e b é n y i L ajos

Mátraalja alatt a Mátrahegység andezit tömegétől D-re húzódó, 
pannóniai rétegekből felépített dombvidéket értjük, amely fokozatosan 
belesimul az Alföld síkjába; D-i határát kb. a hatvan—kálkápolnai 
vasútvonal adja.

Munkaterületünk a Mátraalján belül a kőszénbányászat érdekterüle
tére korlátozódott. Vizsgálatainkat az tette szükségessé, hogy a mélység 
felé haladó bányászat egyre vízveszélyesebb területekre kerül. A mátraalji 
kőszénbányászat Rózsaszentmárton környékén az 1920-as években indult 
meg. Komoly fellendülése azonban csak akkor kezdődött, amikor a második 
világháború alatt a mátraalji elektromos központ a Zagyva völgyében, 
Lőrinci község mellett felépült. A nagyüzemi szénbányászat az ipar 
fejlődésére is hatással van: Mátraalján olyan ipari centrum van kialakuló
ban, amelynek mind nagyobb és nagyobb az ipari vízigénye. Ezért víz
földtani vizsgálataink a vízszerzési lehetőségekre is tekintettel vannak. 
Az 1950. XI. 15-én megkezdett külső munkát és adatgyűjtést 1953 végén 
fejeztük be; az adatok feldolgozása 1955-re készült el.

Földtani felépítés. A terület legidősebb képződményei túlnyomórészt 
a Mátrahegység alsó- és középső-miocén kori andezitagglomerátum-, tufa- 
és andezit tömegéhez tartoznak. Petőfibánya és Lőrinci környékén van 
kevés riolit és riolittufa is. Az andezit és riolit vízzáró kőzet, csak repedésein, 
különösen a vetőzónákban szállít vizet. A tufa és agglomerátum lehet 
vízvezető is. A vulkáni kőzetek hidrológiai viselkedésére néhány jó példát 
találunk Mátraalján. A petőfibányai altáró kezdeti része riolit és andezit
ben halad; itt az altáró kihajtásakor egy helyen kb. 1000 1/min vízbetörést 
kaptak, ami azonban később néhány 1/min vízhozammá csökkent. A vető 
n:a már nem figyelhető meg; a vízhozam ilyen alakulása azonban világosan 
mutatja, hogy hasadékokban megrekedt víz fakasztásáról volt szó. Mivel 
az altáró a Zagyva völgy síkja fölött fekszik, tartós vízutánpótlás nem 
volt lehetséges. Az altáró eruptívumban hajtott, vízbetöréses részei 
a külszíni csapadék hatására időszakosan ma is csepegnek. Hogy az 
andezitből csak ott kaphatunk vizet, ahol vetőt harántolunk, arra jó 
példa Szűcsi község vízkutató fúrása, amely andezitben indult és andezit
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ben halad 159 m-nyit minden eredmény nélkül. Andezitagglomerátum 
ellenben lehet jó vízvezető is. A rózsaszentmártoni 126/a sz. kút, amely a 
bányatelepet látja el vízzel, vizének nagy részét andezitagglomerátumból 
kapja; ugyanígy a Petőfibányatelepen levő 2. sz. artézi kút is. Megjegyez
zük azonban, hogy mindkét kút feltételezett vető közelében fekszik.

Az eruptív képződmények erősen tagolt eróziós felszíne D felé fokoza
tosan a medenceüledékek alá süllyed. Kőolajkutató fúrások kutatási 
területünktől jóval D-ebbre is tekintélyes vastagságú miocén eruptív 
összletet harántoltak.

A szarmáciai és alsó-pannóniai korban a területen lepusztulás folyt, 
úgyhogy a gyöngyöspatai medence tortónai diatomás rétegeinek Petőfi- 
bánya és Lőrinci között már csak jelentéktelen roncsai találhatók a 
felszínen. Kőszénkutató fúrások bár igen szép számmal az andezitig is 
lehatoltak, a diatomás rétegeket sehol sem harántolták.

A felső-pannóniai tenger fokozatosan öntötte el az eruptív alapot, 
így a csendesebb öblökben időnként megindulhatott a lápképződés, 
amelyet helyenként az eruptív talapzat kiemelkedései szakítottak meg. 
A süllyedés és feltöltődés egyenetlen volta m iatt 10—30 m-es közökben 
találunk egy-egy agyagos kőszéntelepet, melyeket egymástól vékonyabb 
— vastagabb homokos üledékek választanak el. A felső-pannóniai rétegek
nek ez a kifejlődése igen fontos vízföldtani szempontból, mert ezáltal 
egymástól többé-kevésbé elzárt és a kőszéntelepek révén jól követhető 
vízvezető rétegeket tudtunk kimutatni. Petőfibánya környékén két, 
Gyöngyös környékén pedig három fejtésre érdemes, nagyobb területen is 
jól követhető kőszéntelepet ismerünk. A felső-pannóniai rétegek puhatestű 
és gerinces faunáját Vígh Gy . (6, 7) munkáiból ismerjük, a flórát pedig 
Pálfalvy I. és Nagy L.-né dolgozták fel (2, 3).

A felső-pannóniai rétegek csak jelentéktelen területen kerülnek 
felszínre; a víz beszivárgása szempontjából tehát igen fontos a pleisztocén 
és holocén üledékek minősége. Mátraalja negyedidőszaki képződményeinek 
térképezését Erdélyi M., Sídó M. és Szebényi L. végezték 1950—1951- 
ben. Uralkodóan vörös, vörösbarna agyaggal és vályoggal váltakozó 
lösz borítja a felszínt. Homokosak a Zagyva parti dombsoron jelenik meg. 
A beszivárgó víz útjának követése szempontjából fontosak az alluviális 
üledékek, amelyek a Mátra lábánál, különösen Gyöngyös és Márkáz 
környékén, hatalmas törmelékkúphoz csatlakoznak. A nagyobb völgyek 
alluviumait több fúrás tárta  fel, melyek szerint néhány méter rétiagyag 
alatt 4—5 m-nyi homok, kavicsos homok, majd kavics következik.

Települési viszonyok. Hogy a rétegvíz útját követni tudjuk, tisztázni 
kellett a települési viszonyokat. A mátraalji felső-pannóniai rétegek 
enyhén hullámos településűek. 1 — 3°-nál nagyobb dőlésszöget csak köz
vetlenül az andezit közelében találunk. A hullámos települést nem gyűrődés, 
hanem rétegtömörülés okozta. Ennek következtében — ha leszámítjuk a 
tektonikai hatásokat — a kőszéntelepek lefutása ellaposodva követi az 
andezit alapot. E szerkezeti forma kialakulását a Földtani Közlönyben 
részletesen ismertettük (4).



3 4 5

. A rétegtömörülést leszámítva, a felső-pannóniai rétegekben regionáli
san 0,5°-os, D-i irányú megbillenés mutatható ki. Tektonikus elmozdulás
ként felismerhetők még ÉNy—DK-i irányú vetők. Ezek bányászati és 
vízföldtani szempontból azért igen fontosak, mert nyitottak. Elvetési 
magasságuk csupán 0,5—1,5 m. Egy részük idősebb vetők felújulása. 
Különösen érdekes az a vető, amelynek csapásában az apci Kopaszhegy 
andezitfej tőjében tufakitöltéses hasadék figyelhető meg. Ugyanezen 
vető mentén a frontfejtést a nagy nyomás m iatt be kellett szüntetni, 
az altáró kihajtásakor ennek mentén kapták az egyik legnagyobb homok
betörést, és a vető vonalába eső 286. és 265. sz. fúrásokban a környékbeli 
fúrások vízszintjénél 10 m-rel magasabb víznívót észleltek. Hogy a mélység- 
beli vizek részére nyitott hasadék homokon és agyagon keresztül egyaránt 
folytatódhatik itt a felső-pannóniai rétegekben, azt az a rózsaszentmártoni 
kút bizonyítja, amely 17-m-es mélységből 32 C°-os vizet ad.

A rétegvizek nyugalmi szintje. A mátraalji bányászat részére leg
fontosabb tisztázandó kérdés a bányaműveleteket veszélyeztető víz 
nyugalmi szintje. Erre vonatkozólag a vélemények igen megoszlottak, 
aminek legfőbb oka a vizsgálati adatok elégtelenségében és megbízhatat
lanságában keresendő. Az egyes bányák területén helyesen megállapított 
vízszintet (7, 9) a gyakorlatban sokszor helytelenül általánosították. 
A kérdést helyesen fogalmazta meg Vitális I. (8): „Ha tehát a Mátra- 
hegység alján pontusi lignittelepet akarunk kitermelni: a fejtésre való 
előkészítés, a bányászat megindítása előtt feltétlenül meg kell állapíta
nunk az artézi víz lokális felszálló magasságát.”

A legtöbb hibát az okozta, hogy a finomszemű iszapos homokból a 
víz a nyugalmi szintjét sokszor csak napok alatt érte el, a régi vízszintmérés 
azonban ezt nem várta meg, s így azokban az adatokban 10—20 m hiba 
is lehet. Egy-egy fúrásnál több napos vízszintmegfigyelés gazdasági 
okokból nem volt keresztülvihető; mivel azonban a fúrások vízszintje 
eléggé pontosan logaritmikus függvény szerint emelkedik, a végleges 
nyugalmi vízszint rövid ideig történő megfigyeléssorozatból is jól kiszámít
ható. Űjabb fúrásokban a kőszéntelepek vízszintjét egy műszakon át 
negyedóránként történő vízszintméréssel figyelik meg. A kőszénkutató 
fúrások mindegyikét száraz magfúrással mélyítik, így azok ma már teljesen 
megbízható eredményt adnak.

A helyi vízszintviszonyok tisztázásán felül szükséges volt, hogy 
általános összefüggéseket is kimutassunk, mert a régi fúrások területére, 
valamint a még fel nem fúrt területek vízviszonyaira csak így kaphattunk 
tájékozódást. A régi fúrások vízszintadatait grafikusan dolgoztuk fel, 
vizsgálva az összefüggést a mért vízszint és a vízadó réteg főteleptől mért 
távolsága között. Ezáltal jellegzetes görbéket kaptunk; az ezektől eltérő 
mérési adatokat használhatatlannak minősítettük (5). Az így készített 
grafikonok, a megbízható mérésekkel kiegészítve, adatot szolgáltattak arra 
is, hogy milyen általános összefüggés van a mátraalji rétegvízszintek és 
azok topográfiai helyzete között. Döntő tényezőnek bizonyult, hogy a 
vízadó réteg az adott helyen a közeli alluviális szint felett vagy alatt
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fekszik-e. Az alluviális szint felett megütött réteg vize ui. vagy nem 
emelkedik a réteg fedője fölé, tehát nincs nyomás alatt, vagy pedig ez a 
nyomás egészen kicsi, csak egy pár m-rel emelkedik a réteg fedője fölé. 
Az alluviális szint alatt megütött rétegvíz pedig a mélységtől függetlenül 
néhány m eltéréssel az alluviális szintig vagy kissé a fölé emelkedik. Tehát 
az alluviális szint alatti rétegek artézi vizének nyomását megközelítően 
atmoszférában úgy kapjuk meg, ha a réteg alluviális szint alatti mélységét 
10-zel elosztjuk. Az 1. ábrán bemutatjuk Mátraalja Ny-i részének alluviális 
szinttérképét, amelyen a Mátráról É —D-i irányban lefutó fővölgyek 
alluviumainak magasságértékeit szintvonalakkal kötöttük össze. Bár az 
alluviumok felszíne a térképen ábrázolt területen É-ról D-re 50—60 m-rel 
lejt, a rétegvizek nyugalmi szintje mégis néhány m pontossággal az alluviá
lis szintet követi. Pl. noha kimutatható, hogy a petőfibányai főtelep 
Rózsaszentmárton környékén 175 m tszf. magasságban fut bele az allu- 
viumba, fekühomokjának nyugalmi vízszintje Hort környékén mégis 
csak 130 m tszf. magasság körül van.

A rétegvízszintek értékelése alapján elkészítettük a főtelep fekü
homokjának hidroizohipszás térképét és rétegvíznyomás-térképét. 
Védőrétegvastagság-térkép elkészítésére nem volt kellő mennyiségű 
adatunk. Minden esetre nagy területeken van elegendő vastagságú védő
réteg; gyakorlati tapasztalat szerint pedig Petőíibánya környékén 2 at 
feküvíznyomás ellensúlyozására elegendő a talpon visszahagyott „bőrke” is. 
Gyöngyös környékén, sajnos, sokszor egyáltalán nem kíséri a telepet 
agyagréteg, így itt  már a legkisebb víznyomás esetén is vízteleníteni kell. 
A megfelelő védőrétegarányra — mátraalji viszonylatban — igen jó példát 
adott a víz alá került kisgombosi akna. Ez a mátrai erőmű melletti kis- 
gombosi fúrástól 50 m-re К -re volt. A 75,33—79,23 m mélységig terjedő 
kőszéntelepben több mint 100 m vágatot hajtottak ki. A telep alatt, 
attól 17 m vastag agyagréteggel elválasztva, 8 m vastag fekühomok 
következett, amelynek víznyomása 8 at volt; a védőrétegarány tehát
2.1 m/at. Az akna fenekén azonban zsompot készítettek, amellyel a 
feküagyag vastagságát 8 m-rel megvékonyították; így a védőrétegarány
1.1 m /at lett. Szerencsére munkaszüneti napon tört be a víz, 14 000 1/min 
kezdeti vízhozammal. A rendelkezésre álló szivattyúk elégtelensége m iatt 
az aknát felhagyták és betemették (8).

Megjegyezzük még, hogy a rétegvízszintek szabályosságát helyenként 
a vetők és a vizek gáztartalma megzavarja.

Homokrétegek vízvezetőképessége. A víznyomásviszonyok ismeretén 
felül fontos kérdés a bányászat részére, hogy milyen vízmennyiséggel kell

1. ábra. Alluviális szintek a m átraalji kőszénterületen. 140 Patakalluvium ok
tszf. görbéinek magassága

Fig. 1. N iveaux alluviaux au territoire de houille au pied de la Montagne Mátra. 
140 altitude absolue des courbes des alluvions de ruisseau

Рис. 1. Аллювиальные горизонты на угольной территории подошвы гор Матра. 
140 Высота кривых наносов ручьев щ у. м.
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számolnia víztelenítés esetén. Ismerve a vízvezető rétegek nyomás- 
viszonyait és települési körülményeit, ki tudjuk számítani az áramló 
víz mennyiségét is, ha ismerjük a vízvezető rétegek szivárgási tényezőjét.

Az adott keretek között ennek szabatos meghatározására nem volt 
mód, csupán számíthattuk azt a vízemelkedési görbékből J a k o v l je v  (1) 
módszerével. E módszert csak egy alkalommal, a kisgombosi fúrás eseté
ben volt módunk próbaszivattyúzás révén megállapított szivárgási ténye
zővel összehasonlítani, amikor is a számított értékkel nagyjából egyező 
értéket kaptunk.

A szivárgási tényezőt 75 esetben állapítottuk meg. A Petőfibánya 
környéki homokrétegekre 1,7—10-4 cm/s átlagérték adódott 1,3- 10-5 — 
9,7 • 10 4 cm/s határértékek között. Gyöngyös környékén az átlagérték: 
1,1—10-4 cm/s; határértékek 3,2* 10-5 — 2,7- 10~4.

IRODALOM
1. A g a d z sa n o v , A. M .: Gidrogeologija i gidravlika podzemnih vöd. — Moszkva,. 

1947.
2. N a g y  L.-né: A m átraaljai felső-pannóniai kori barnakőszén palinológiai vizs

gálata. — Évk. 47. 1, 1958.
3. P á l f a l v y  I.: Alsó-pliocén növénym aradványok Rózsaszentm árton környékéről. 

— Évi Jel. 1949. évről.
4. S z e b é n y i  L.: Rétegtömörülés és szerkezetalakulás. — Földt. Közi. 85. 4. 1955.
5. Sz e b é n y i  L.: Petőfibánya vízföldtana. — M. Tud. Akad. Műsz. Tud. O sz t. 

Közi. 1952. évi Alföldi Kongresszus. 1953.
8. V íg h  Gy . : A M átra déli aljának földtani viszonyai a Zagyva és a baktai Hideg

völgy között. — Évi Jel. 1933 — 35. évekről. I.
7. Y íg h  G y . : A M átra aljának bányageológiai és hidrogeológiai viszonyai. — Földt. 

Int. (kézirat) 1950.
8. V it á l is  I.: Felszálló víz okozta veszélv a m átraalji bányászatban. — Math, 

és Terin. Tud. É rt. 9. 1941.
9. V it á l is  S .: Rózsaszentm árton és környékének hidrogeológiai viszonyai. — 

Hidr. Közi. 21. 7 -1 2 .  1941.

CONDITIONS HYDROGÉOLOGIQUES DES EAUX 
PROFONDES PANNONIENNES DU PIED 

DE LA MONTAGNE MÁTRA
Par L. S z e b é n y i

Les laies de lignite pannoniennes, exploitées au S de la Montagne 
Mátra, gisent entre des couches sableuses aquiféres, séparées par quelques 
couches d’argile sableuse. L ’exploitation miniere commenga aux endroits 
élevés, mais en passant vers la profondeur, on a atteint des laies oil il existe 
le danger de coup d’eau, par conséquent il est devenu nécessaire de déter- 
miner la pression et la quantité des eaux profondes qui menacent Pexploi- 
tation miniére.

Le couches pannoniennes gisent sur la surface érodée de la masse 
éruptive tortonienne, Finclinaison (2 a 5° en moyenne) des couches pan-
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noniennes, aplaties sous un fort effet de compaction, suit la morphologie 
du soubassement éruptif. On peut démontrer un basculement de 0,5°, 
du á Teffet tectonique. On peut aussi observer quelques failles á rejet d’un 
m environ, pour la plupart aquiféres, dans les couches pannoniennes.

On peut démontrer un rapport régulier entre les niveaux des eaux 
profondes et ceux des vallées voisines, le niveau des eaux des couches 
profondes ne difiére qu’en 1 á 2 m des bases d’érosion voisines (v. la carte, 
Fig. 1.). On a construit des cartes ä isohypses des niveaux des eaux profon
des. Aux territoires levés, le niveau de l’eau profonde van en pente vers le S, 
de 20 m/km.

Nous avons déterminé la perméabilité des couches sableuses dans 
75 cas, sur la base de la courbe de temps du niveau de Геаи dans les forages, 
á kaidé de la formule de Yakovlev. Le débit controlé par des pompages 
d ’essai fut trés voisin des valeurs calculées par cette formule.

ГИДРОГЕОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ПАННОНСКИХ ВОД 
ПОДОШВЫ ГОР МАТРА

ЛАЙОШ СЕБЕНЬИ

Лигнитовые залежи паннонского возраста, располагающеся к югу 
от гор Матра, залегают между водоносными песчаными слоями, отделен
ными меньшим или большим количеством слоев песчаной глины. Горные 
работы были начаты на высокорасположенных территориях, а затем 
были проведены на все более значительной глубине и достиги горизон
тов, угроженных опасностью воды и поэтому определение напора и коли
чества пластовых вод, угрожающих эксплоатацию, оказалось необходи
мым.

Паннонские слои залегают на эродированной поверхности эруптивов 
тортонского возраста. Приурочиваясь к морфологии магматических 
основных гор, паннонские слои становлятся более плоскими и их падение 
в среднем не превышает 2—5°. Под тектоническим воздействием имело 
место опрокидывание на 0,5°, что хорошо наблюдается. В слоях паннон
ского возраста, которые в большинстве случаев являются водоносными, 
обнаруживаются несколько сбросов высотой примерно в 1 м.

Между уровнями пластовых вод и уровнями близких долин выяв
ляется закономерная связь, уровень воды в глубжележащих слоях отли
чается только на 1—2 м от близкого базиса эрозии (см. рис. 1.). Об уровнях 
пластовых вод были составлены карты изогипс. Уровень пластовой воды 
на изученной территории спускается к югу в среднем на 20 м по кило
метру.

Водопроводная способность песчаных слоев была определена 75 раз 
из кривой времени поднимающегося в скважине уровня воды при помощи 
формулы Яковлева. Проведенная для контроля опытная откачка дала 
близкие к расчитанным вышеуказанной формулой величины.





ELŐZETES JELENTÉS EGERCSEHI KÖRNYÉKÉNEK FÖLDTANI
TÉRKÉPEZÉSÉRŐL
( X X I V .  sz. melléklettel) 
ír ta : Szentes F er en c

Az egercsehi miocén kőszénkibúvásokat már a múlt században 
ismerték, feltárásukra azonban csak a XX. század elején került sor. 
A Lipót- és Ödön-akna kimerülése után a ma is üzemben levő 282,3 m 
mély Beniczky-aknát 1922-ben mélyítették. A bánya a bélapátfalvi cement
gyár célbányája, vasúti közlekedési vonala Mónosbél, mellyel drótkötél- 
pálya köti össze. A bányászat a vetők mentén mind mélyebbre süllyedő 
telepeket követi, a kutatófúrások 500 m mélységet is elérnek.

RÉTEG TA N

A legidősebb képződmények a Beniczky-akna környékén vannak 
felszínen. DK felé mind fiatalabb rétegekkel találkozunk.

A Beniczky-akna légaknájának rétegsora:

0,00— 55,90 m Homokkő, vékony laza homok- és homokos agyag-közbetele- 
pülésekkel ( =  ,,pectenes homokkő”)- Pecten opercularis L. 
var. hevesiensis S c h r é te r , Corbula (Agina) gibba Ol .

55,90 — 140,80 m Homokos márgás agyag [ =  ,,alsó apoka” (,,slir”)]. Psammosolen 
sp., Turritella sp., Arca diluvii L., Cgtherea sp., Lutraria sp., 
Corbula gibba Ol ., Dosinia sp., Venus sp., Teliina ottnangensis 
R. H o r n ., Buccinum  sp., Echinus sp.

140,80 — 190,90 m Szürke homokos m árga. Cardiumok tömegesen, Corbula (Agina) 
gibba Ol ., ritkábban Turritella sp., Pecten sp.

190.90 m-ben kőszéncsík (0,02 m) I. telep.
190.90 — 239,40 m Homokos márga hom okkőpadokkal, szürke homokkal ( =  ,,felső

tápeses rétegek”).
239,40-239,55 m Kőszén (0,15 m).
239,55—240,55 m H om okkő—homok.
240,55 — 240,85 m Kőszén (0,30 m) II. telep.
240,85 — 243,80 m H om ok—homokkő.
243,80—244,00 m Kőszén (0,2 m).



352

244.00 — 278,00 m Homok, homokkővel, kaviccsal [=  ,,alsó tápeses („callistás”)
rétegek ” ]. Hemitapes declivis Sc h a f fe r , Callistotapes vetulus 
B a st ., Teliina (Peronala) planata L.

278.00 — 280,10 m Kőszén (2,10 m) III . telep.
280,10-290 ,00  m Homok.

A légakna a további fekürétegeket még nem tárta  fel, csak a bánya
vágatokból ismerjük a szénfekü duzzadó agyagját, átlagban 10, leg
feljebb azonban 40 m vastagságban, ez alatt pedig 15—50 m vastag 
(„alsó”) riolittufa következik. Helyenként a riolittufa alatt is kavicsos— 
ostreás tarka agyagot, ez alatt pedig 30—50 щ vastagságú durvaszemü 
homokkövet találunk. A mélyfekü oligocén homokkő és agyag.

Ez az egész rétegsor Schréter Z. felfogása szerint a burdigálai 
emeletbe sorolható, azonban nincs akadálya annak sem, hogy az „alsó 
apoká”-t, „pectenes homokkö”-vet és „felső apoká”-t is a helvéti emeletbe 
vonjuk be, mert a „pectenes homokkő” csak olyan helyi jellegű közbe
település a ,,slír”-ben, mely a medence közepe felé már nem mutatható ki. 
A medencében az „alsó és felső apoká”-t nem tudjuk többé szétválasztani, 
így a burdigálai—helvéti határ bizonytalan lenne. Gyakorlati szempontból 
azt javasoljuk tehát, hogy a burdigálai emelet felső határát a „cardiumos— 
corbulás homokos márga” felett, az „alsó apoka” alatt vonjuk meg, 
azzal a megjegyzéssel, hogy a burdigálai—helvéti üledékek egy földtani 
ciklusba tartoznak.

Újabb meggondolások alapján ma már azt tartjuk, hogy az egész 
köszéntelepes rétegsor a helvéti emeletbe sorolandó és csupán az alsó- 
riolittufa alatti durvaszemcsés homokkövek képviselik az alsó-miocént.

1. A térképlap területének felszínen ismert legidősebb képződménye 
a ,,pectenes homokkő”, rozsda- vagy sárgásbarna színű, durvaszemű, 
pados-cipós kifejlődésű, nem kemény homokkő, melyben laza, szürke 
homok- és vékony márgarétegecskék is vannak. Gyakran álrétegzett. 
Az agyagos slír rétegekhez viszonyítva keményebb kőzet lévén, meredekebb 
hegyoldalakat alkot. A Beniczky-aknától К -re vastagsága csökken: az 
E. 18. és E. 28. sz. fúrásban már csak 20 m vastag, az E. 32. sz. fúrásban 
pedig már nem lehet kiválasztani.

A „pectenes homokkő” dőlése felszíni kibúvásain következetesen DK-i,
8—12°-kal, a bányaműveletekben valamivel laposabb, 4—6°-os. A homok
kőre jellemző a Pecten opercularis L. var. hevesiensis Schréter, lencsésen, 
esetleg összemosódva, a fedő slír agyagmárga mélyebb szintjeiben is 
jelen van (pl. Csónakkút-pusztától K-re 200 m-re, a szántóföld oldalán).

2. A helyenként homokos felső agyagmárga (slír) vastagsága eléri a 
300 m-t. A felvételi terület túlnyomó részén ez a márga van a felszínen. 
Vékonyan rétegzett, sarkosan törő homokkőközbetelepülés nem ritka 
benne.

A márga iszapolási maradéka általában csekély, de minden mintában 
találni mikrofaunát, elsősorban szivacstűt, Rotalia beccarii L., Nonion 
commune ő Orb., gyakran Globigerina bulloides d’Orb. maradványokat.



А В. 15. és E. 29. sz. fúrásokban Globigerináк 1Ü0—150 m mélységig 
találhatók. Bolivinakat csak a legfelső méterekben találtunk. A rétegsor 
alsó felére a Rotalia beccarii L. jellemző, Globigeriná к nélkül.

A Globigeriná к az agyagmárgacsoport következő lelőhelyein jelentkez
nek: a) a Káclár-lejtakna csapásában Szúcstól Csónakkút-pusztáig; 
b) Egerbocstól É-ra a Nagylápa környékén; c) a térképezett terület K-i 
szélén. Helyzeténél fogva mindhárom lelőhelycsoport a slír összlet mélyebb 
részét képviseli.

A Kádár-lejtaknától a Magashegy vidékéig és Egercsehi községig a 
felszíni slírben Globigeriná к nem találhatók, helyettük a Nonion commune 
d ’Or b . uralkodik, ami már fiatalabb szintre utal.

A mélyfúrásokban 8—10% között ingadozó C03-tartalom lefelé 
lassan csökken, és csak 300 m mélység körül látni 4—14% közötti erősebb 
ingadozást. Homoktartalom tekintetében is csak a kisebb homoklencsék 
adnak kiemelkedő értéket a slír agyagmárgában. Átlagos szemcseösszetétel 
R ie b  К .-né vizsgálatai szerint: 0,002 mm alatt 10%, 0,002—0,2 mm 
között: 30%, 0,2—1,0 mm: 60%.

A felszínről v e t t  m in tá k  k a rb on áttarta lm a  F e k ete  J. v iz sg á la ta i  
szer in t sz in tén  6—8%  k ö zö tt  v á lto z ik , átlagosan  7,21%, 2— 3%  csak  
ritk án  fordul elő, 12% k iv éte les . A k arb on áttarta lom  te h á t  — egyh an gú 
sága  m ia tt  — réteg ta n i szintezésre a lkalm atlan .

Soha  I.-né szerint az E. 29. sz. fúrás slír anyagának összetétele: 
SiOo 50—60%, Fe20 3 2—13%, A120 3 5—17%, CaO 3 -2 5 % , MgO 2—5%, 
izz. veszt. 8—15%.

Csánk E.-né vizsgálatai szerint az agyagmárgaösszetben a következő 
nehézásványok a legáltalánosabbak: limonit, muszkovit, kalcit; gyakoriak: 
magnetit, biotit, gránát; ritkák: pirít, augitdiopszid, hipersztén, turmalin, 
klorit, barit, disztén, rutil, andaluzit, apatit, staurolit, cirkon, amfibol, 
vulkáni üveg. — Az E. 29. sz. fúrás agyagmárgájában csupán 210 m 
körül mutatkozik változás; elmarad a pirít, hipersztén és klorit, és helyet
tük megjelenik a disztén, andaluzit, rutil. A nehézásványtartalom 0,2—1% 
között mozoghat. Könnyű ásványok: kvarc, oligoklász, andezin, labradorit, 
bytownit, szanidin, mikroklin, kalcit. — Mindezen ásványok kristályos 
hegységből való származásra utalnak.

Schréter  Z .-nak k öszön h etjü k  az agyagm árga m akrofaunájának  
gyors m egh atározását: Pitaria italica D e f r ., Pitaria islandicoides L ám ., 
Cardium edule L ., Chione (Ventricoloidea) multilamella (L ám .), Angulus 
planatus L ., Chlamys opercularis L . var. hevesiensis Sc h r é t e r , Corbula 
gibba Ol ., Léda sp., Cardium sp ., Panopaea sp ., Venus sp ., Solen sp ., 
Solenocurtus sp ., Nucula sp ., Meretrix sp ., Neera sp ., Fusus sp.

A slírben vékony (2—10 cm) vulkáni tu tit közbetelepülések is vannak. 
Ezek valószínűleg túlnyomórészt andezittuíaszórás nyomai (E mszt M. 
vizsgálata szerint Si02-tartalma 56,24%). Elegendő feltárás hiányában 
nem tudjuk biztosan, hogy a felszínen talált nyomok mind ugyanannak a 
közbetelepülésnek a folytatásai-e, mert lehetséges, hogy több ilyen tufa-
23  Földtani Intézet É vi Jelentése —  7
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betelepülés fekszik egymás felett. Térképi szerkesztő műveletek szerint 
azonban ezek közel azonos szinthez tartoznak.

3. Tortóncii rétegek. Egereseiktől К -re, a Magashegyen „lajtamészkő” 
található szálban. Gondos kutatással sem sikerült közte és a helvéti 
„slír” között riolittufát vagy hasonló képződményt találni. A slírre tehát 
vagy a tortónai mészkő — mésziszap — mészmárga vagy pedig szarmata 
törmelékes képződmények települnek, de ún. ,,középső riolittufá”-t nem 
tudtunk kimutatni.

Ördögfalva pusztától ÉK-re 700 m-re a domboldalban laza fehér 
mésziszap kerül a felszínre, dús mikrofaunával, 10,54—15,54% karbonát- 
tartalommal.

Egeresein D-i végén a Második dűlő felett mélyített 54. sz. kézi
aknánk laza homokot tá rt fel, fehér mésziszaprétegekkel.

Még jellemzőbb az Egerbocstól É-ra levő Csehilápában található 
előfordulás. 3. sz. kutatóaknánkban a szarmata riolittufa laza meszes 
homokon fekszik, amely gazdag tortónai mikrofaunát és Bryozoákát zár 
magába (karbonáttartalma 18,35%).

A Csehilápa-völgy D-i oldalán levő kőfejtőben a szarmata riolittufa 
alól meszes homokréteg bukkan elő. Bőséges makrofaunája: Flabellipecten 
leythayanus P artsch , Chlamys bessert A n d r z ., Chlamys sp., Chione 
( Ventricoloidea) multilamella (Lám.), Pitaria islandicoides Lám., Pitaria 
sp., Anadara diluvii Lam., Ostrea frondosa M. d e  S e r r e s , Ostrea sp., 
Phacoides sp., Arca sp., Tiirritella turris B a st ., Ceratotrochus sp., Natica sp., 
Bryozoa sp.

A terület túlnyomó részén a tortónai rétegek egyébként is vékony 
sora lepusztult. A tortónai fauna sokhelyütt átmosódott a szarmata 
rétegekbe, koptatott volta ilyenkor könnyen felismerhető.

4. Szarmata rétegek. Ide soroljuk a Schréter  Z. és J askó S. régebbi 
felvételi lapjain szereplő „középső riolittufá”-t és „szárazföldi eredetű” 
kavics-, homok-, homokkő- és márgaösszletet. Ezek a képződmények 
váltakoznak egymással, úgyhogy legalább három riolittuíaszintet kell 
megkülönböztetni egymás felett, amelyek között homokköves-kavicsos 
rétegek helyezkednek el. A riolittufarétegek vastagsága felfelé csökken.

A tufával együtt, többnyire azok alatt található zöld agyagot és 
zöld agyagos homokot kőzettani, nehézásványi, szemcsenagyság- és 
széntartalom-, DTA-vizsgálat és teljes elemzés alapján tufitnak kell 
tekintenünk.

A Villó-tanyától К -re a tufitban átmosott szivacstű, édesvízi diatoma 
(Sz. H ajós M. meghatározása szerint Melosina sp.) is akad. A tutitok 
csigafaunája (Tachaeocampilea doderleini B r u s ., Planorbis sp. és Triptichis 
sp.) a bocsi útelágazásnál levő kavicsfejtőben jellegzetesen szárazföldi.

A riolittufát K ardoss F.-né vizsgálata szerint plagioklász, kvarc és 
biotit építi fel, horzsaköves, ritkán perlites, üveges alapanyagban riolit 
kőzettörmelékkel, kevés magnetit, apatit, cirkon, utólagos limonit ásvány
nyal. A szövete általában krisztallo-vitro-litoklasztikus.

Alapanyagának minősége szerint a riolittufának négy típusa külön
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böztethető meg: a) típusos riolittufa (kötőanyaga kevéssé szennyezett, 
csak alig devitrifikált üveg); b) erősen devitrifikált és szennyezett kötőanyagú 
riolittufa (ez a leggyakoribb féleség); c) szericitesedett kötőanyagú riolittufa;
d) karbonáttal átjárt riolittufa.

A teljes vegyelemzés Emszt M. és Nemes L.-né vizsgálatai szerint 
66,59—69,61% SiOo-tartalmat mutat.

Egerbocstól É-ra a Csehilápa riolittufájában kovás-meszes gömbös 
zárványok találhatók. Ezek főbb alkotórészei: Si02 32—36%, CaO 20—25% 
MgO 6,7—7%, Fe20 3 és A120 3 1% alatt marad. Feltehető, hogy mész
tartalmúk utólagos, epigén eredetű, kovasav kioldással és mészanyag 
bevonulással egybekötött.

Ettől a lelőhelytől К -re a riolittufa felett kvarcszemeket és növény
maradványokat tartalmazó szürkészöld agyag, majd változó színű agyag
rétegek között kemény, lilás árnyalatú palaréteg következik növény
lenyomatokkal. A vegyelemzés e kovás-palás rétegben kevés Fe20 3, 
A120 3 és CaO mellett 93,46% Si02-t m utatott ki. I tt  epigén kovasav- 
íelhalmozódásra gondolhatunk; az agyag színeződése a humuszanyagok 
(növénymaradványok) mellett a vas—alumínium tartalomtól származhatik. 
Találtunk a riolittufában jól legömbölyödött ökölnyi kőszénkavicsot, 
növény le nyomatokat is.

Riolittufák és tufit mellett homokkő, kavics és konglomerátum jellemzi 
a szarmata rétegsort. A helvéti slírre előbb rendszerint durva kavics, 
majd 10—15 m vastag riolittufapad következik. Erre eróziós diszkor- 
danciával erősen álrétegzett homokkő települ konglomerátum-padokkal,, 
amelyek közé újabb 3—5 m-es riolittufaréteg telepszik, alsó részén homokos 
agyagos tufittal. Erre ismét riolittufaréteg következik homokos tufával, 
majd álrétegzett homokkő, riolittufa- és kavicsréteggel. Ezt a rétegsort 
legjobban az Őzike-gödörben lehet megfigyelni.

Magashegy és Egerbocs környékén e rétegsor mélyebb részét lehet 
megfigyelni, Villó-tanya környékén ellenben a feltárási viszonyok gyatra- 
sága miatt nehéz eldönteni, hogy a rétegsor melyik szintjében járunk.

Jellemző a laza kavicsokra a rendkívül gazdag, átmosott tortónai 
korall-, csiga- és kagylófauna. A tetőkön elhelyezkedő laza kavicsban 
gyakoriak a helvéti—tortónai emeletből átmosódott kovásodott fatörzsek 
is. A levéllenyomatok Andreánszky G. szerint: Populus balsamoides 
Goepp., Acer polymorphum pliocenicum Sáp., Platanus aceroides Goepp., 
Fagus orientalis Lips., Liquidambar europaea A. Br., Carpinus grandis 
Ung., Taxodioxylon sequoiadendri Andr. Mindezek alsó-szarmata 
(öhningeni) korra utalnak. Az éghajlat áttért már a szubtrópusiból a 
mérsékeltövi közepesen kontinentális klímába. A völgyek és a magasabb 
hegyoldalak növényzete itt egybemosódott.

Láng G. vizsgálata szerint a szarmata kavicsok között leggyakoribb 
(43—65%) a fehér, áttetsző, egyenletes szövetű, gyengén likacsos, táblás 
kvarcit, a színesebbek mind ritkábbak. Ezek mellett vörös radiolaritpala is 
akad, de homokkő, lajtamészkő, zöldköves-mállott biotitamfibolandezit is 
található.
23* — 2i
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A kvarcitkavicsok cpv-hányadosa átlagban 12 : 13 : 75%. Folyóvízi 
szállítás mellett tengerparti görgetettség is megállapítható. 50 km-nél 
nagyobb szállítási távolságra aligha gondolhatunk.

HEGYSÉGSZERKEZET

Á távolabbi környék tektonikai helyzetéről a graviméteres izogamma 
térkép nyújt áttekintést. A Salgótarján—Pétervására közötti oligocén
hátság + 5 -----[-10 у értékekkel jelentkezik, melybe Kisterenye—Mátra-
novák csapásában, közel K —Ny irányú negatív ék nyomul. Recsk—
Bükkszék vonalán újból -\-5 -----f-lö у értékű É É K —DDNy-i csapású
pozitív anomália mutatkozik. Ehhez Egercsehitől Rudabánya vidékéig 
közel hasonló csapású erős negatív öv csatlakozik. Egercsehi környékén
határozott teknő mutatkozik 0 -----[-5 izogammákkal, ezek értéke ÉK felé
fokozatosan —5 у alá esik. A Bükkhegység felé, Szarvaskőnél és Egernél 
az izogammák értéke -f-20-ig emelkedik, közben azonban -f-15 у értékű 
kisebb anomáliák helyezkednek el.

A teknő tengelye Szúcs—Bekölce csapásában helyezkedik el, holott 
valóságos mélyvonalát Egerbocs—Balaton csapásában, tehát 3 km-rel 
DK-ebbre várhatjuk. A fő aszimmetria nem Bükkszék, hanem a Bükk
hegység felé várható. Lehetséges, hogy ha Mikóíalva felé a mérési pontokat 
sűríteni fogják, még további helyi anomáliák is jelentkeznek.

Az ózdi szénterületen legfeltűnőbb az a nagy vetőrendszer, mely 
Putnoktól Királdon és Farkaslyukon át a Borsodnádasdi Lemezgyár 
irányában húzódik. 2—3 km széles, 28 km hosszú árokban helyezkednek el 
itt a miocén széntelepek. Az egercsehi-szúcsi telepcsoport ennek az árok
rendszernek D-i végébe esik. Keskeny oligocén sasbérccel elválasztva 
csatlakozik hozzá ÉNy-on Ózd—Somsály—Járdánháza—Mocsolyásbánya 
1,5 km keskeny, 12 km hosszú kőszénterülete. Ez az ÉÉK —DDNy-i 
irányú hosszanti tektonika uralkodik az egercsehi szénmedencében is. 
A borsodnádasdi lemezgyári szénterület Bekölce környékén ÉNy—DK 
irányú haránttörésekkel különül el az egercsehi területtől.

A szűcsi Ödön- és Lipót-aknát szénkibúvások környékén telepítették. 
ÉÉK —DDNy irányú vetődések mentén a telep emelkedik, és ismét 
süllyed mint összetört boltozat és teknő, illetve sasbérc és árok. A Beniczky- 
aknától DK felé 1100 m-re húzódik a 40—60 m magasságú, 30° csapású 
határvető, egyúttal az akna bányamezejének műszaki határa, mely a 
telepeket DK felé a mélybe veti. Közvetlenül az akna mellett egy csaknem 
É —D-i (15°) irányú vető Ny felé vet le, ezzel párhuzamos levető Ny felé 
250 m-re jelentkezik. Közben a telep dőlés: állandóan DK irányú, 4—8° 
közötti.

A bányászattal hátrahagyott vetőköz 20—70 m széles, ami meglepően 
sok ahhoz képest, hogy az egyes vetők magassága 10—20 m-nél nem 
több. Vetőzónákra kell gondolnunk, amelyek mentén a telep elmeddül. 
Vágatszelvények híján vetőzónákról azonban közelebbit nem tudunk.
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A telep elvékonyodását természetesen meg kell különböztetnünk a 
meddő közbetelepülések felszaporodásából eredő elpalásodástól, bár gya
korlati szempontból 40 cm-en alul mindkettő egyaránt számításon kívül 
esik.

Az a megfigyelés, hogy a medence közepe felé a III. és II. széntelep 
egybeolvad, míg a Ny-i peremen a két telep közötti meddő betelepülés 
20—30 m vastag, arra utal, hogy a medenceperemen a kőszénképződés 
idején a lápföld ingadozása és a törmelék felhalmozódása jelentékenyen 
nagyobb volt, mint a medence belsejében.

A kőszéntelepek kialakulása utáni tektonikai mozgások során a 
viszonylagos süllyedés mértéke 400 m-t is elér. A süllyedés mélypontja 
Egerbocs—Magashegy csapásában várható. A lesüllyedés 30—60 m 
magas vetődések mentén történt. Ügy tűnik, mintha két hosszanti levető 
után egy felvető, majd megint két levető után újabb felvetődés lenne. 
A vetődések mentén igazi térfogatcsökkenés csak kisebb övék mentén 
várható.

Nagy vonalakban olyan egyenetlen oldalú teknővel kell számolnunk, 
amely a Bükkhegység peremi rögei felé megtorlódott. Ez a K-i peremi 
tektonika csak további részletvizsgálatok után lesz tisztázható.

Külön tektonikai nyomó- és húzóerő feltételezése nem szükséges, 
mert a vetőközökkel előálló területtágulást a rétegkibillenéssel járó 
területcsökkenés kiegyensúlyozza. Ez a kőszénteknők passzív tektonikai 
viselkedésére utal, a kétoldalt megnyilvánuló aktív tektonikai felfelé 
mozgás mellett.

A tortónai rétegek lepusztulása, majd a szarmata törmelékfelhalmozó
dás egykori kiemelkedés, ill. lesüllyedés bizonyítéka.

COMPTE RENDU DU LEVE DES ENVIRONS D’EGERCSEHI
Par F. Szentes

Le lévé géologique a été exécuté a réchelle 1 au 5000е.
Dans les environs d’Egercsehi, les laies de lignite miocénes iníérieures 

sont exploitées depuis le début de ce siécle. Le grés, l’argile bigarrée et le 
tuf rhyolitique, comme mur immédiat de la laie de lignite No III, gisent 
en discordance sur le grés a glauconie de FOligocéne supérieur. Au-dessus, 
á. quelque 40 m, il у a la laie No II, moins épaisse et á quelque 10 m au-dessus 
de celle-ci la laie no I, insignifiante; des couches de grés, sable, marne sont 
intercalées entre ces laies. Vers la partié centrale du bassin, les laies II 
et III se rencontrent. Le tóit de la lignite consiste en schlier helvétien 
dans lequel Г intercalation de grés ä Pecten opercularis L. var. heuesiensis 
Schréter s’épaissit vers les cőtes; au centre du bassin, le grés s’amincit 
et mérne disparaít. Dans le schlier, on trouve de minces bandes de tuf 
andésitique. Le tortonien est représenté par le leithakalk, la vase calcaire, 
le sable grossier, trés érodés, en petits lambeaux. Le Sarmatien est représenté
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par le tuf rhyolitique, la tuffite, l’argile ä bentonite, le schiste piliceux, 
le gravier, le sable, á grands troncs silicifiés.

La tectonique du territoire est caractérisé par un réseau de fractures 
en échiquier. De Putnok, á travers Királd et Farkaslyuk, jusqu'á Eger- 
csehi—Szűcs, on peut suivre un Systeme de fossés, long de 28 km, large 
de 2 á 3 km, notre territoire étant situé au bout du S de celui-lá. Au NW, le 
bassin houiller d’Ózd—Somsály—Járdánháza—Mocsolyásbánya, large de 
1,5 km, long de 12 km, s’y joint, en étant séparé par un mince hörst oligo- 
céne. Le Systeme de failles longitudinales de NNE—SSW, avec des failles 
obliques de NW-Se est dominant mérne dans le bassin d’Egercsehi. Au 
centre du bassin, la laie de lignite s’est affaissée jusqu’ä 400 m, le long 
des failles de 30 ä 60 m.

Planehe XXIY. Carte géologique des environs d’Egercsehi (sans les 
formations quaternaires). — Par F. Szentes.
Légende: a. en affleurement, b. recouvert. Sarm atien: 1. argile gres, conglomérat, 
gravier, 2. tu f rhyolitique. Tortonien: 3. calcaire ä Lithotham nium , vase calcaire. 
Helvétien: 4. intercalation de tuf andésitique dans le schlier, 5. m arne sableuse, 
schlier, 6. gres ä Pecten.— 7. Laie de houille №  II. dans la profondeur, 8. laie de houille 
No III , dans la profondeur, 9. direction et inclinaison des couches, 10. faille.

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ ОТЧЕТ О ГЕОЛОГИЧЕСКОМ 
КАРТИРОВАНИИ, ПРОВЕДЕННОМ В ОКРЕСТНОСТИ 

С. ЭГЕРЧЕХИ
ФЕРЕНЦ СЕНТЕШ

Геологическое картирование было проведено в масштабе 1:5000.
Нижне-миоценовые угольные пласты окрестности с. Эгерчехи добы

ваются с начала этого столетия. Над верхне-олигоценовым глауконитовым 
песчаником несогласно залегают песчаник, пестрая глина и риолитовый 
туф, представляющие собой подошву нижнего буроугольного пласта № III. 
Над этим пластом, на расстоянии примерно 40 м, залегает менее мощный 
пласт Ш II, и еще на 10 м выше — незначительный пласт № I, между 
которыми располагаются слои песчаников, песков и мергелей. Примерно 
в середине бассейна пласты Ш II и III соединяются. Углекровельным 
слоем является шлир гельветского возраста, в котором песчаниковый прос
лой, содержащий Pecten opercularis L. var. hevesiensis Schréter, в направ
лении середины бассейна утончается и даже исчезает, в то время как он 
в направлении берегов утолщается. В шлире встречаются тонкие полосы 
андезитового туфа. Тортонский ярус представлен небольшими остатками 
сильно эродированного известняка типа Лейта, известкового ила и гру
бозернистого песка. Сарматский ярус представлен риолитовым туфом, 
туффитом, бентонитовой глиной, кремнистым сланцем, гравием и песком, 
и содержит крупные окремнелые стволы деревьев.
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Тектонические условия данной территории характеризуются ее раз
дробленностью в виде шахматной доски. От с. Путнок через Киральд и 
Фаркашлюк до сс. Эгерчехи и Сучи длиной в 28 км и шириной в 2—3 км 
простирается система грабенов, данная территория располагается на 
южном конце системы. На северо-западе к нашей территории присоеди
няется каменноугольный район Озд-Шомшаль-Ярданхаза-Мочоляшбанья 
шириной в 1,5 км и длиной в 12 км, который от ней отделен узким олиго- 
ценовым горстом. Эта система продольных сбросов ССВ-ЮЮЗ-ного на
правления господствует и в угольном бассейне с. Эгерчехи, где встре
чаются и поперечные сбросы СЗ—ЮВ-ного направления. Каменноуголь
ный пласт в середине бассейна погрузился на глубину 400 м, погружение 
имело место вдоль сбросов высотой в 30—60 м.

Приложение № XXIV. Геологическая карта окрестности с. Эгерчехи без 
четвертичных отложений. — Составил Ференц Сентеш.
Легенда: а. на поверхности, Ъ. под перекрытием. Сарматский ярус: 1. глина, песчаник, 
конгломерат, гравий; 2 . риолитовый туф. Тортонский ярус: 3. литотамниевый известняк, 
известковый ил. Гельветский ярус: 4. прослой андезитового туфа в шлире; 5. песчаный 
мергель, шлир; 6. пектеновый песчаник. — 7. каменноугольный пласт № II на глубине, 
S. каменноугольный пласт № III на глубине, 9. простирание и падение слоев, 10. сброс.





A ROMHÁNYI-RÖG TERÜLETÉN LEVŐ (BÁNK-PETÉNYI) 
TŰZÁLLÓ AGYAG-ELŐFORDULÁS

( , ,Ö sszefoglaló fö ld tan i je len té s” k ivonata)
( X X V . у X X V L ,  X X V I I .  sz.  melléklettel)  

ír ta : V a r jú  Gy u l a

A Romhányi-rög a Duna-balparti triász rögök egyik, a ielső-oligocén 
és miocén képződmények közül kiemelkedő tagja. ÉK-i irányban a dunán
túli mezozóos alaphegység utolsó felszínen levő képviselője. Fennállását 
és morfológiáját a posztoligocén tektonizmusnak köszönheti, jelenlegi 
gazdasági szerepét pedig az alsó-oligocén kori (hárshegyi) homokkőben 
levő jó minőségű tűzállóagyagnak (XXV. melléklet).

A nógrádi dombvidék bázisát feltevésünk szerint kristályos kőzetek 
alkotják, amelyek azonban csak távol É-on kerülnek napfényre. A hegység 
legidősebb felszíni képződménye a felső-triász kori dachsteini mészkő. 
Ennek erősen lepusztult felületére az 1957. évi III. sz. perspektivikus 
fúrás tanúsága szerint bauxitlencse-törmelékbreccsa telepszik.

A Délhegy É-i, ÉK-i és D-i oldalán fúrásokban, továbbá a Kőhegyen 
felszínen az alább említett breccsákon vagy közvetlenül a dachsteini 
mészkövön felső-eocén kori kevés nummuliteszt tartalmazó lithothamniu- 
mos mészkövet találunk. Míg a Kőhegyet nagyobb vastagságban fedi, 
addig a többi helyen csak foszlányait ismerhetjük fel.

Tűzállóagyagkutató fúrásainkban a rétegsor következő tagjaként 
változó vastagságú márga jelentkezett. Felszíni előfordulása megtalálható 
a Hidegkúti-erdőben levő mészkőbányában. A világosszürke és barnás
szürke színű, több-kevesebb meszet tartalmazó márga felső része kova
savas, ún. „csengő márga” . A tekintélyes mértékű lepusztulás miatt 
fúrásainkban ez az agyag sokszor, sőt néha az egész márgaösszlet is kima
radt. A márga helyenként a fedőben levő hárshegyi homokkő alsó részébe 
is bemosódott.

A tűzállóagyagtelepeket a Romhányi-rög 98%-át borító, 60—80 m 
vastag, alsó-oligocén (lattorfi) kori hárshegyi homokkőösszlet foglalja 
magába, melynek kisebb roncsait a Kőhegy eocénje fölött is megtaláljuk. 
A hárshegyi homokkőösszleten belül két jól megkülönböztethető szintet 
jelölhetünk ki. Az alsó általában durvaszemű, kemény, kovasavas és 
vasas kötésű, a felső laza, igen sokszor agyagos és általában finomabb szemű.
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A tüzállóagyaglencsék a felső homokkőszint alsó részén helyezked
nek el.

Bányászati szempontból három műrevaló agyagszintet különböztet
hetünk meg (1. a XXVI. mellékletet). Ezek közül a legnagyobb vastagság
ban és legjobb minőségben az I. sz. agyagszint fejlődött ki. Az agyagszintek 
egymástól való távolsága az egyes kutatási területeken eltérő.

Az agyagszinteken belül telepeket különíthetünk el. A telepek sokszor 
kisebb homokkőlencséket zárnak magukba. Fúrásainkban a telepek 
száma nagyon eltérő (1—8 db).

A telepen belül padokat különböztettünk meg, amelyek kőzettípus 
és minőségi változást jelentenek. Az egy telepen belüli padok száma is 
rendkívül változó.

A Romhányi-rög hárshegyi homokkövében elhelyezkedő tűzállóagyag 
lencsés kifejlődésü.

A hárshegyi homokkőből fokozatos átmenettel jutunk a középső- 
oligocén agyagba. Minthogy ez a képződmény korban és kőzettani kifejlő
désben a Budapest környéki kiscelli agyaggal azonosítható, sokan kiscelli 
agyag néven emlegetik.

A íelső-oligocén kori homokkő és slír a Romhányi-rög peremén helyez
kedik el. Mély lézökkenések által került a hárshegyi homokkővel egy 
szintbe, és a környező területeket főleg ez a képződmény borítja.

A íelső-oligocén alsó része agyagos, s fokozatos átmenettel fejlődött ki 
a fekiiben levő agyagból.

A Romhányi-rög felszínét hatalmas területen borítja lösz, ami csak 
kisebb mértékben típusos, nagyobb mértékben pedig agyagos (1. táblázat).

A ROM HÁNYI-RÖG TŰZÁLLÓAGYAGJÁNAK KŐZETTANI
JELLEM ZÉSE

A tüzállóagyagtelepeken a következő kőzettípusok különböztethetők 
meg: 1. zsíros agyag, 2. sovány agyag, 3. homokkal szennyezett agyag,
4. homokos agyag, 5. agyagos homokkő.

Az agyagot szennyező durva törmelékszemcsék között a kvarcon 
kívül jelentősebb mennyiségű a kvarcit, pirit, a vasas gumó, csillám és 
szervesanyag-maradvány. A kvarcszemek közepes koptatottságúak. A szi- 
lánkos szemek mennyisége igen csekély.

A tüzállóagyagtelepeket magába záró hárshegyi homokkő ásványai:
a) allochtonok: kvarc, kvarcit, csillámpala, agyagpala, mészkő, dolo

mit, sziderit, kaolinit, montmorillonit, diaszpor, böhmit, illit (?);
b) aiitochtorrok: glaukonit, klorit, kalcit, gipsz, pirit—markazit, kőszén.
A bánk—petényi tüzállóagyag kaolinites agyagkőzet. A M. Áll. Földtani

Intézetben K o b l e n c z  V. által elvégzett DTA-vizsgálatok a kaoliniten 
kívül elenyészően csekély mennyiségű diaszport és böhmitet is kimutattak 
benne. A legújabb megfigyelések szerint pedig lokálisan kevés nakrit és 
dickit is előfordul (1. ábra).
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Az Építőanyagipari Központi Kutató Intézetben Takáts T. elkészí
tette két íelsőpetényi agyag röntgenvizsgálatát. A felvételek Fe K a

10 0 200 3 0 0  <f00 5 0 0  6 0 0  7 0 0  8 0 0  0 0 0  1 0 0 0

1. ábra. A Rom hány i-rög tűz álló agyagjainak néhány jellegzetes DTA görbéje
Fig. 1. Quelques courbes therm iques différentielles des argiles réfractaires de la

m otte de Rom hány
Рис. 7. Несколько характерных кривых дифференциально-термического анализа 

огнеупорных глин Ромханьской глыбы

sugárral, 30 KV feszültséggel, 20 mA áramerősséggel, m űanyagcsöves 
preparátum alkalmazásával készültek (2. és 3. ábra).
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Petényi szürke agyag
(1. 3. ábrát)
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Az iszapolt agyag elektronmikroszkópi felvételét Á k o s i  K. készí
tette el (4. ábra).

4. ábra. Iszapolt petényi agyag elektronmikroszkópi felvétele. 10 000 x es nagyítás 
Fig. 4. Photographie á microscope électronique d ’argile tra itée  de Petény. 10 000 X
Рас. 4. Электронно-микроскопическая фотография отмученной Петеньской глины.

х 10 000.
A szabad kovasavtartalom az Ásványbányászati Központi Labora

tórium vizsgálata szerint 5—15% között ingadozik. A bánk—petényi
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Az alkália-vizsgálatok eredménye:

Feltűnők a magas K 20- és T i02-értékek. A T i02 legkisebb értéke 
0,62%, legnagyobb mennyisége pedig 2,58%. Kisebb mennyiségben csak 
a felső, másodlagosan oxidált telepekben, a fehér agyagokban észlelhető.

Az ipari szempontból hátrányt jelző vastartalom (Fe20 3) 0,5—9,7% 
között változik. Mivel ennek értéke általában 2—3% körül van, ez jelenti 
minőségi vonatkozásban a legnagyobb hátrányt.

Ha az A120 3 értéke +30% , magas Al-tartalmú agyagokról beszélünk. 
Az iszapolt petényi agyag Al20 3-tartalma 33%, tehát a magas Al-tartalmú 
agyagokhoz tartozik.

A bánk—petényi tüzállóagyagtípusok jellemző szemcseösszetétele:

A bánk—petényi agyagok legnagyobb értéke ipari szempontból a 
kitűnő plaszticitás, ami a kedvező szemcsemegoszlásnak és a —2 fi-os 
szemcsék tekintélyes mennyiségének köszönhető.

Az agyag általában magas kaolinittartalma magyarázza a jó tűz- 
állóságot.

A tűzállóagyagnak azonban nagy a szórása (26—33 Sk), és tűzálló- 
sága már kis távolságon belül is erősen változik. Ennek oka a szeny- 
nyező anyagok (Fe20 3, K 20, amorf kovasav, amorf vasszulfid stb.) álta
lános elterjedésében keresendő. A rendkívül változó minőségről tanúskodik 
a felsőpetényi bánya K-i mezejének minőségi térképe is (5. ábra).

A Romhányi-rög jelenlegi ismereteink szerint hazánk legnagyobb 
kiterjedésű s legjobb minőségű tűzállóagyag-bázisa.
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6. ábra. A felsőpetényi tűzállóagyagbánya K-i mezejének minőségi térképe. — Jel
m a g y a r á z a t1. zsíros tűzállóagyag, 2. sovány tűzállóagyag, 3. homokos tűzálló- 
а £Уа&> <  26 SK tűzállóagyag, 5. 26— 28 SK tűzállóagyag, 6. 29—30 SK tűzálló- 
agyag, 7. 31—32 SK tűzállóagyag, 8. 33— 34 SK tűzállóagyag, 9. nincs minőségi

vizsgálat
Fig. 5. Carte des qualités de l ’argile réfractaire du champ oriental de la mine de Felső- 
p e té n y .—• Légende: 1. argile réfractaire grasse, 2. argile réfractaire maigre, 3. argile 
réfractaire sableuse, 4. argile réfractaire, <  26 SC, ő. argile réfractaire de 26 a 
28 SC, 6. argile réfractaire, de 29 a 30 SC, 7. argile réfractaire, de 31 á 32 SC, 8. argile 

réfractaire, de 33 á 34 SC, 9. sans examen qualitatif
Рас. 5. Карта качества восточного поля карьера огнеупорной глины с. Фелынёпетень. 
— Легенда: 1. жирная огнеупорная глина, 2. тощая огнеупорная глина, 3. песчаная 
огнеупорная глина, 4. огнеупорная глина до 26 конусов Зегера, 5. огнеупорная глина 
26—28 КЗ, 6. огнеупорная глина 29—30 КЗ, 7. огнеупорная глина 31—32 КЗ, 8. огне

упорная глина 33—34 КЗ, 9. качественного испытания не было
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A BÁ N K —P E T É N Y I TŰZÁLLÓ AGYAG K E L E T K E Z É S I 
K Ö R Ü LM ÉN Y EI

A hárshegyi homokkőösszlet és a benne elhelyezkedő tűzállóagyag ш  
Ős-Vepor kristályos kőzeteinek lepusztulása révén, az alsó-oligocén 
folyamán került jelenlegi helyére.

A tűzállóagyag a kristályos kőzetek földpátjaiból jö tt létre, minden 
bizonnyal hidrotermális működés útján. Földpátot a hárshegyi homokkő
ben már egyáltalán nem, vagy csak elvétve és erősen bontott állapotban 
találunk.

A kaolinit-agyag kialakulása az elsődleges előforduláson nagy 
intenzitással ment végbe.

Az agyagok kifejlettségét az A120 3 : Na20  aránnyal fejezzük ki. 
A Romhányi-rög tűzállóagyagjaiban 0,01%-^ 0,84%, átlagosan 0,25% 
Na20 -t találunk. A homok és szervesanyag-mentes agyag Al20 3-tartalma 
pedig 33,25%. Az ezekből számított mutató gyakorlatilag tökéletes 
átalakulást és igen erős agyagásványképző folyamatot bizonyít.

A hárshegyi homokkőnek egymást váltó, vastag agyagos és agyag
mentes szintjei vannak. Az agyagmentes szintekben föl dp át is jelentkezik. 
Ebből a lehordás történetére kapunk felvilágosítást.

A hárshegyi homokkő vastagságából, a durva törmelék nagy mennyi
ségéből és a kavicsszemek kismérvű koptatottságából s abból, hogy a 
durva törmelékkel együtt legtöbbször agyag is leülepedett, a lehordás 
nagyságára és gyorsaságára következtethetünk.

A törmelék útja valószínűleg az eocénvégi tektonizmus egyik ÉNy— 
DK-i irányú árkos leszakadásán kialakult folyómeder volt.

A leszállított törmelék az oligocén tengerbe, ill. annak egyik É-i 
öblébe került, ahol a tenger hullámzása szétteregette.

A terrigén üledékek nagymennyiségű finom törmeléket és kolloid 
anyagot is tartalmaznak. Ez utóbbi a lehordáskor szuszpenzió formájában 
szállítódik. A folyók vízébe került nagymennyiségű szerves anyag stabilizá- 
torként szerepel, és növeli a diszperzitás fokát. A kolloidális alumínium- 
szilikátokcn kívül az oldatban még kolloidális kovasav, alumíniumoxid- 
hidroxid, továbbá egyéb kolloidális ferrioxid-hidroxid is volt. A fehér 
homokkő nagy részét a szedimentáció alkalmával szingenetikusan kivált 
kolloidális fémoxid-hidroxidok vörösre, sárgára, barnára és lilára színezték. 
A törések mellett felszálló víz hasonló megjelenéssel ugyancsak szennyezte 
a homokkövet. A Romhányi-rög területén és környékén tehát kétféle 
vasasodást és kovásodást találunk. A kovasavas kötés és a vasasodás 
mértéke igen változó.

Az alsó-oligocén tenger vízszintje az agyagos homokkő leülepedése 
közben többször megváltozott, s ennek következtében területünk időnként 
szárazra került. Árkok és vápák alakultak ki rajta lagúnákkal és buja 
növényzettel. Ez a térszín szolgált a tűzállóagyagtelepek ágyául. A tenger 
visszahúzódása következtében a hárshegyi homokkőösszlet anyagát 
szolgáltató folyó bevágódott saját törmelékébe, s részben ennek partján,
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részben pedig a tenger szegélyén megindult a tűzállóagyag-felhalmozódás. 
A folyó áradáskor ki-kilépett medréből, és elöntötte környékét. Ide 
szállította a tűzállóagyagot, mely mint folyóparti és mocsári üledék 
kisebb-nagyobb lencsékben ülepedett le. Az elöntés különösen folyó
kanyarokban ment végbe, ahol a víz lelassult és felduzzadt. A parti 
turzások, gátak szinte természetes iszapolóként szerepeltek. A medréből 
kilépő folyó legtöbbször csak finom, kolloidális anyagot mozgatott. 
Nagyobb áradás esetén azonban durvább törmeléket is szállított. Ez a 
magyarázata annak, hogy zsíros és homokos agyagtelepek igen nagy 
változatosságban alakultak ki. A mélyebb vízben az áradmány anyaga 
szétkülönülhetett, máskor viszont együtt ülepedett. Sok esetben meg
figyeltük, hogy a telep felfelé zsírosodik. Máskor viszont a finomabb 
agyag a telepösszlet alján helyezkedik el.

Az agyagtelepek a helyi erők pusztító hatására helyenként kisebb- 
nagyobb mértékben megroncsolódtak. A lagúnák területén száraz és 
vízzel borított részek váltakoztak, amelyek ma a bánya vágatokban tűz
állóagyagként, ill. telepmentes részek gyanánt jelentkeznek. A tenger 
újabb előrenyomulásával az agyaglencséket homokkő takarta le, majd 
amikor a terület ismét szárazra került, magasabb szinten új agyagszint 
alakult ki. Végül egy erősebb transzgresszió az egész területet 30—40 m 
vastag homokkővel borította be, amelyre azután kiscelli agyag rakódott le 
(XXVI., XXVII. melléklet).

A tűzállóagyaggal egyidejűleg kisebb barnakőszénlencsék is keletkez
tek. Ezek nedves-meleg klímáról tanúskodnak. Kőszéncsíkok a hárshegyi 
homokkőben, az agyaglencséktől távol is megjelennek. Ezek minden 
bizonnyal uszadékfák elszenesedése révén jöttek létre.

A tűzállóagyag színét a vasoxid-hidroxid és a szerves anyag 
mennyisége, valamint ezek eloszlásának egyenletessége határozza meg.

A tűzállóagyagokkal szingenetikus pirit és markazit igen gyakori. 
Nagymérvű elterjedése és az oxidáció után kifejtett szennyező hatása 
erősen leszállítja a bánki tűzállóagyagbányák értékét.

A Romhányi-rög egyes részein nagyobb mennyiségben jelentkezik 
az amorf monovasszulfid-hidrát, a hidrotroilit. Ez a fekete színű hidrofil 
kolloid a szerves anyagon kívül a sötétszürke agyag színének fő meg
határozója. A hidrotroilit az idők folyamán piritté és markazittá alakulhat 
át. A tűzállóagyagban az amorf vasszulfidok szingenetikusak, a kristályo
sak azonban epigenetikusak lehetnek.

A finomkerámiai szempontból nagyon értékes fehér agyag nagyrészt 
a stagnáló vizek hatására felszínhez közel levő telepekben másodlagos 
oxidáció útján keletkezett. Rendszerint a III. sz. agyagszint szolgáltat 
ilyen agyagot. Fehér agyag képződött már az eredeti szedimentáció 
alkalmával is ott, ahol oxidációs viszonyok voltak. Ez azonban területün
kön lokális jelentőségű.

24* — 21



L’OCCURRENCE D’ARGILE RÉFRACTAIRE 
DANS LA MOTTE DE ROMHÁNY (RÁNK-PETÉNY)

P ar G y . V a r jú

C’est au territoire de la motte de Romhány que Гоп trouve Госсиг- 
rence la mieux ouverte et la plus grande d’argile réfractaire et d ’argile 
céramique fine de toute la Hongrie. Les lentilles d’argile gisent dans le 
grés de „ H á r s h e g y ”  oligocene inférieur (lattorfien). L ’argile utilisable 
par rindustrie a une vaste etendue et, par conséquent, c’est une ressource 
bien considérable de matiére premiere. Dans cette argile de type de kaoJi- 
nite, on trouve un peu de diaspore et boehmite, et — par endroit — nacrite 
et dickite. Sa haute résistance au feu est due ä la haute teneur en kaolinite. 
La teneur élevée en T i02 est aussi caractéristique. La granulométrie 
extremement fine assure une bonne plasticité lors de Г utilisation indus
trielle.

L’argile réfractaire provient des roches cristallines du N. L ’ablation 
s’accomplit rapidement, en m ettant en mouvement des quantités considé- 
rables des matieres. L ’argile s’est accumulée sur des terrains d’inondation 
et dans des lagunes, dans des milieux sédimentaires variables. Des processus 
secondaires conduisirent au développement de Pamélioration de Г argile 
devenue une matiére premiere des plus indispensables de notre industrie 
céramique fine.

Planehe XXV. Carte géologique de la motte de Romhány. — Par 
Gy. Varjú.
Légende: Holocene: 1. alluvion. Pléistocéne: 2. loess. Miocene’ inferieur: 3. 
gravier limoniteux. Oligocene supérieur: 4. grés et schlier. Oligocéne moyen: 5. 
argile ,,de Kiscell” . Oligocene moyen: 6. gres, 7. marne ä écailles de poisson, gres. 
Éocéne supérieur: 8. calcaire a L ithotham nium . Triasique supérieur: 9. calcaire 
de Dachstein. — 10. Inclinaison des form ations, 11. faille, 12. faille supposée, 13. gale
rié, 14. terrain  aba ttu , 15. lim ité supposée des anciennes exploitations minieres, 
16. direction de coupe.

Planche XXVI. Coupe A—В du massif de Romhány. — Par Gy. 
Varjú.
Legende: 1. Pléistocene. Oligocene supérieur: 2. gres. Oligocene moyen: 3. 
argile de tó it, 4. horizons d ’argile réfractaire. Complexe de gres ,,de H árshegy” 
(Oligocene inférieur): 5. argile grasse, 6. argile maigre, 7. argile sableuse, 8. grés 
argileux, 9. gres dur. Oligocéne inférieur: 10. marne de mur. Triasique supérieur: 
11. calcaire compact, blanc. — 12. Forage mécanique, 13. faille, 14. faille supposée.

Planche XXVII. Coupe du forage No. 81. au territoire du massif de 
Romhány. — Par Gy . Varjú.
Légende: 1. Holocene. 2. Pléistocene. Complexe de grés ,,de H árshegy” (Oligo
céne inférieur): 3. argile grasse, 4. argile maigre. 5. argile contam inée de sable, 6. 
argile sableuse, 7. sable argileux, 8. grés friable, 9. grés dur, 10. grés silicifié, 11. 
sable fin, 12. sable grossier, 13. gravier, 14. conglomérat, lő . cordon de charbon. 
Oligocéne inférieur: 16. marne et grés de tó it. Triasique supérieur: 17. calcaire 
compact, blanc.
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БАНК—ПЕТЕНЬСКОЕ МЕСТОРОЖДЕНИЕ ОГНЕУПОРНОЙ 
ГЛИНЫ, РАСПОЛАГАЮЩЕЕСЯ НА ТЕРРИТОРИИ 

РОМХАНЬСКОЙ ГЛЫБЫ
ДЮЛА ВАРЮ

На территории Ромханьской глыбы располагается наибольшее в 
Венргии месторождение огнеупорной глины и глины для тонкокерами
ческих целей. Линзы глин залегают в песчанике типа Харшхедь нижне- 
олигоценового (латторфского) возраста. Ценная с промышленной точки 
зрения глина имеет значительное распространение, ввиду чего она 
представляет собой значительные запасы минерального сырья. В глине 
каолинитового типа встречается немного диаспора и бемита, а местами 
накрит и диккит. Высокое содержание каолинита обеспечивает высокую 
огнеупорность. Значительное содержание ТЮ2 также является харак
терным. Чрезвычайная тонкость зерен обеспечивает при прмышленном 
использовании высокую степень пластичности.

Огнеупорная глина происходит из кристаллических пород, залегаю
щих к северу. Снос пройзошел внезапно и был связан перемещением 
большого количества материала. Глина при обычно разнообразных 
условиях осадкообразования была накоплена на поймах рек. Вторичные 
процессы имели результатом дальнейшее облагораживание глины и 
этим путем образовалось одно из самых необходимых сырьев венгерской 
тонкой керамии.

Приложение XXV. Геологическая карта Ромханьской глыбы. — 
Составил Дюла Варю.
Легенда: Голоцен: 7. аллувий. Плейстоцен: 2. лесс. Нижний миоцен: 3. лимонитовый 
гравий. Верхний олигоцен: 4. песчаник и штир. Средний олигоцен: 5. глина типа 
Кишцелл. Нижний олигоцен: 6. песчаник; 7. мергель с чешуями рыб и песчаник. 
Верхний эоцен: 8. литотамииевый известняк. Верхний триас: 9. известняк типа 
Дахштейн. — 10. Направление падения образований, 7 7. сброс, 72. предположенный 
сброс, 13. штольня, 14. обработанная территория, 15. предположенная граница 
прежних горных работ, 16. направление разреза.

Приложение Ng XXVI. Разрез А—В Ромханьской глыбы. — Составил 
Дюла Варю.
Легенда: 1.плейстоцен. Верхний олигоцен: 2. песчаник. Средний олигоцен: 3. кровель- 
ная глина; 4. горизонты огнеупорной глины. Толща песчаников типа Харшхедь (нижний 
олигоцен): 5. жирная глина; 6. тощая глина; 7. песчаная глина; 8. глинистый песчаник; 
9. твердый песчаник. Нижний олигоцен: 10. подошвенный мергель. Верхний триас:
7 7. белый, плотный известняк. — 12. Механические бурения, 13. сброс, 14. предполо
женный сброс.
Приложение J\fg XXVII. Разрез бурения № 81, пройденного на территории 
Ромханьской глыбы. — Составил Дюла Варю.
Легенда: 7. Голоцен. 2. Плейстоцен. Толща песчаников типа Харшхедь (нижний олиго
цен): 3. жирная глина; 4. тощая глина; 5. глина, загрязненная песком; 6. песчаная 
глина; 7. глинистый песок; 8. раскрошающийся песчаник; 9. твердый песчаник; 10. ок- 
ремнелый песчаник; 7 7. тонкозернистый песок; 72. грубозернистый песок; 13. гравий; 
14. конгломерат, 15. тонкий пласт каменного угля. Нижний олигоцен: 16. подошвенный 
мергель, песчаник. Верхний триас: 77. белый, плотный известняк.





TOLCSVA KÖRNYÉKI FÖLDTANI TÉRKÉPEZÉS
( X X V I I I . ,  X X I X . ,  X X X . ,  X X X I .  sz. melléklettel) 

ír ta : V ar jú  Gy u l a

1956-ban három hónapos időtartammal földtani térképezést foly
ta ttam  Tolcsva, Olaszliszka és Vámosújfalu térségében. Területemhez a 
következő tájrészlegek tartoztak: Csetőhegy, Serédi, Szentvér, Szőlőhegy, 
Nyakvágó, valamint az ezektől D-re eső terület a vasútvonalig. Meg
figyeléseket a területen kívül is végeztem, és ezek eredményeit jelentésembe 
bedolgoztam.

FELSZÍN I FORMÁK

A riolittufa-terület felszíni formái a peremi részeken egyhangúak, a 
Térhegy lábánál viszont változatos képet nyújtanak, ami egyrészt a 
kovásodás, másrészt pedig az erős lepusztulás eredménye. Fúrásaink 
feltárták, hogy a nyirok alatti tufafelszín igen egyenetlen. Erősen lepusztult 
gerincek és mély árkok húzódnak meg alatta.

Kovasavval átita to tt tufa képezi a kiemelkedő hátakat, mivel ezek 
az eróziónak jobban ellenálltak.

A kovásodás részben zónásan, részben pedig gócosan ment végbe. 
Ennek következtében halmok vagy kiemelkedő hátak keletkeztek. A ki
emelkedő kovás térszíni formák egymás mellett párhuzamos helyzetben is 
megtalálhatók, ami a csapatosan megjelenő egyirányú törésekre vezethető 
vissza (1. ábra).

A kovásodással rendszerint kaolinosodás is jár. Ez a puha kőzet 
nagyobb denudációs hajlama miatt ugyancsak erős felszínt meghatározó 
tényező.

Területem egy nagy ÉNy—DK-i irányú törési övbe esik, ami a 
felszín alakulásának minden egyéb tényezőjét meghatározza. Ezekben az 
irányokban sorakoznak fel a kitörési központok, ezt a csapást követi a 
Szőlőhegy hasadékvulkánja és ez a Térhegy D-i oldalán lefutó mély árkok 
fő iránya is.

A hegységre ugyancsak jellemző É —D-i és К —Ny-i törések nyomai 
területemen csak helyileg ismerhetők fel.
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1. ábra. Jelmagyarázat: 1. riolittufa, kovás rio littufa, törés
Fiq. 1. Légende: 1. tu f rhyolitique, 2. tu f rhyolitique siliceux, 3. fracture

Рис. 1.Легенда: 1. риолитовый туф, 2. кремнистый риолитовый туф, 3. нарушение

Riolittufák
Tolcsva környékén a riolitvulkánosság lefolyását és az egyes képződ

mények időrendjét jól tanulmányozhatjuk.
Az elvi riolitszelvényt a 2. ábrán láthatjuk.
A területen lemélyített legmélyebb térképező fúrás, а V—26. sz. fúrás,, 

а II. sz. tufasorozat alsó részében, a biotitos-horzsaköves riolittufában 
leállt, ezért az I. sz. tufitos, vízi kifejlődésű tufasorozat jelenlétére csak 
következtethetünk. A feltételezés alapjául az szolgál, hogy az Olaszliszka 
községben lemélyített vízkutató fúrások rétegsoraiban tufitot jeleztek. 
Valószínű, hogy ezeket a tutitokat érte el Schréter  Z. a Füzérradvány 
környékén lemélyített fúrásban is.

А II. sz. tufasorozat anyaga kézzel könnyen morzsolható, és a fúrások
ból mint kőpor került ki. E sorozat tufája egyenletes alkotású, ami nagy 
vastagságát figyelembe véve arra enged következtetni, hogy hirtelen 
nagy mennyiségű törmelék hullott. Ez erősen feltöltötte a térszínt, és 
ezzel a tengert véglegesen kiszorította. A tufa jól osztályozott, ennek 
alapján távoli, esetleg a jelenlegi hegységen kívüli kitörési központból 
származtathat] uk.

Anyagát tekintve horzsaköves riolittufa, amelyben zömmel apró 
horzsakő-törmelékeket találunk. Egyes rétegekben az idegen anyag 
mennyisége olyan csekély, hogy a kőzet horzsakőtufának nevezhető.
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Színe világos, fehér vagy galambszürke. Másodlagos szennyezés nem 
ismerhető fel rajta.

2. ábra. Jelmagyarázat: 1. szárazföldi tu fa, 2. vízbehullott réteges tu fa, tu fit, 3. 
szürke agyag, 4. biotitos, horzsaköves riolittufa, ő. horzsaköves kőportufa, 6. perlit 
és obszidiánlapillis riolittufa, 7. riolittufaszint, 8. riolitláva, 9. riolitömlés, 10. kö

vület. C =  szén, В  — bentonit, K f =  kovaföld
Fig. 2. Légende: 1. tu f terrestre, 2. tu f stratifié, déposé dans Геаи, tuffite, 3. argile 
grise, 4. tu f rhyolitique á ponce e t b iotite, 5. tu f sablonneux ä ponce, 6. tu f rhyolitique 
á lapillis de perlite et d ’obsidiane, 7. horizon á tu f rhyolitique, 8. lave rhyolitique, 

9. effusion de rhyolite, 10. fossile. C =  houille, В  — bentonite, K f  =  diatom ite
Рас. 2. Легенда: 1. террестрический туф, 2. наслоенный туф, выпавший в воду, туффит,
3. серая глина, 4. биотитовый пемзовый риолитовый туф, 5. пемзовый песчаный туф, 
6. риолитовый туф с лапилли перлита и обсидиана, 7. горизонт риолитового туфа, 8. рио
литовая лава, 9. риолитовый поток, 10. окаменелости. С=уголь, £  =  бентонит, K f=  диа

томит

Csiszolataikban az izotróp vulkáni üvegen kívül csak porfiros szaniclin 
ismerhető fel. Utóbbi mennyisége igen változó. Kvarcot nem találtam 
benne.
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A II. sz. tufasorozat három szintre tagolódik:

1. biotitos horzsakőtufa;
2. kőporos horzsakőtufa;
3. perlit- és obszidiánlapillis horzsakőtufa.

A biotios horzsakőtufa biotittartalma igen tekintélyes (10—20%). 
A hiotit a fedő felé fokozatosan fogy, és éles határ nélkül tűnik el. A biotit 
ép, szélei erősen töredezettek.

A II. sz. tufasorozat középső szintjében előforduló kőporos horzsakő
tufa szinte kizárólag homokszemcse nagyságú (0,5—3 mm) horzsakő
törmelékből áll. Kőzettanilag és földtani helyzetét tekintve a szegilongi 
kőportufával azonosítható. A Tolcsva környéki anyagban azonban nincs 
kaolin.

A kőporos horzsakőtufa felett elhelyezkedő perlit- és obszidiánlapillis 
tufát a lapillik nagy mennyisége jellemzi.

A III. sz. tufasorozat már nagy kőzettani változatossággal tűnik ki. 
Jó feltárásokban tanulmányozhatjuk a Tolcsvától Ny-ra levő időszakosan 
művelt tufabányákban. AK-i tufabánya jó alkalmat nyújt a vízbehullott 
tufa ülepedésének és elkülönülésének megfigyelésére. Érdeklődésre tarthat 
számot ez a feltárás azért is, mert itt keresztrétegzést is találunk, amelynek 
dőlése 185/13°.

A III. tufasorozat 0,5—3 m vastag padokból áll. Felső részén a padok 
vastagabbak.

Ebben a sorozatban a horzsaköves riolittufa több típusát különít
hetjük el. Ezek anyaga különböző származású és eltérő üledékképződési 
körülmények között keletkezett. Közülük három fő típust vizsgáltunk meg:

1. horzsakőbreccsa,
2. homokkőszerű tufa,
3. horzsakőlapillis tufa,

A horzsakőbreccsa keletkezését úgy magyarázhatjuk, hogy a sokszor 
forint nagyságot elérő horzsakő vízbe hullása után hosszú ideig lebegett, 
és így elvált a nehezebb törmeléktől. Később önmagában ülepedett le. 
Ezen rétegek legnagyobb vastagsága 0,4 m. A horzsakőszemek zömmel 
hossztengelyükkel vízszintesen íeküsznek.

Az üledékképződési szétkülönülés terméke a homokkőre emlékeztető 
tufa is, amely 0,2—1,2 m vastag padokat alkot.

A vízbe hullott tufákból abban az esetben, ha a víz nagyobb mérték
ben lúgos, és a vulkáni üveg gőzök és gázok hatására jól feltáródik, 
nagyobb mennyiségű Si02 kerül az oldatba. Az oldott kovasav telítettség 
esetén vagy elektrolitok hatására kicsapódik. A kicsapódott kovasav 
önálló rétegben vagy a tufa kötőanyagaként jelenik meg.

A Tolcsva környéki tufabányák ritmusos kovasavkiválásról tanúskod
nak. A kovasavas rétegek határa a íekü felé lehet fokozatos, a fedő felé 
viszont mindig éles. Ez a kovasavkiválás eltérő gyorsaságára utal.
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Találunk olyan kőzeteket is, amelyek arról tanúskodnak, hogy a 
vízbe hullott horzsaköves tufa homokos része vízbe érve nyomban ülepe
dett, és ezzel egyidejűleg volt a kovasavkiválás. Az így keletkezett 
kőzet a kovakötésű homokkőhöz nagyon hasonló. A kötés egyes rétegek
ben igen erős.

Ebben a sorozatban pizolitos tufát is találunk. Zirkel F. Lehrbuch 
der Petrographie c. munkájában írja, hogy pizolitos tufa akkor keletkezik, 
ha rendkívül finom tufaszórás idején csapadék hullott. Az angol szakiroda- 
lom ezeket a konkréciókat „mudballs^-nak hívja.

A pizolitos tufát tartalmazó feltárás szelvénye a 3. ábrán látható.

3. ábra. Jelmagyarázat: 1. nyirok, 2. kilúgzott tufa, 3. kovasavas tufa, 4. pizolitos
tufa

Fig. 3. Légende: 1. limon, 2. tu f lavé, 3. tu f silicifié, 4. tu f pisolitique
Рас. 3. Легенда: 1. саман, 2. выщелоченный туф, 3. кремнекислый туф, 4. пизолитовый

туф

А 2. réteg tufája annyira könnyű, hogy első tekintetre kovaföldnek 
tűnt. A mikropaleontológiai vizsgálat során azonban negatívnak bizonyult. 
Később kitűnt, hogy erősen kilúgzott tufával állunk szemben. A kilúgzást 
lúgos vizek kovasavoldó hatásával magyarázom. Az anyag erősen likacsos.

A 3. rétegben a kovasav kicsapódott, aminek következtében itt 
kemény tufa képződött.

A 4. rétegben kovásodott nádszálakat találunk. Ez kétségtelen bizo
nyítéka annak, hogy a tufa vízbe hullott. Pizolitok is ebben a rétegben 
fordulnak elő. A 4. réteg tufájának DTA-vizsgálata kevés montmorillonitról 
tanúskodik.

А III. tufasorozatban kovaföldet eddigi ismereteink szerint három al- 
szintben találunk. Tolcsva környékén fúrásaink tanúsága szerint azonban 
csak egy kovaföldszintre számíthatunk. Egyes rétegeiben gazdag fito- 
paleontológiai leletek vannak. Leveleken, sásokon, tengeri füveken kívül 
nagyobb fadarabok is előfordultak. Tokaj hegyalj a más területén ebben a 
tufaszintben kisebb kőszénképződés is ismeretes.

A tufasorozat részletes kőzettani feldolgozását nem végezhettem el, 
mindössze a következő minták kerültek feldolgozásra.

A sorozat alsó részéből származó világosdrapp, finomszemű, közepesen 
kötött, kisebb méretű horzsakőszemeket tartalmazó tufa. Az anyag
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nagyobb likacsosságára utal az, hogy a vizet gyorsan szívja magába. 
Vékonycsiszolatában az izotróp vulkáni üveg mellett több porfíros szanidint 
és kevés plagioklászt találtam. Kvarc itt sem fordul elő.

A tufa szemcseösszetételi vizsgálatát a Földtani Intézet üledékes 
kőzettani laboratóriuma végezte.

Meg kell jegyeznem, hogy a szemcsék fellazítása még nagy nehézséget 
okoz, így az alábbi adatokat csak tájékoztatásra lehet felhasználni. Szemcse- 
nagyságösszetétel súlyszázalékban: 0,000-0,002 mm 2,6% ; 0,002-0,005 mm 
2,0%; 0,005—0,01 mm 3,1%; 0,01—0,02 mm 3,7%; 0,02—0,05 mm 14,3%; 
0,05—0,1 mm 18,3%; 0,1—0,2mm 23,0%; 0,2—0,5mm 25,1%; 0,5mm-nél 
nagyobb 2,2%; összesen 94,3%.

A Földtani Intézet vegyi laboratóriumában Simó В. a tufa teljes 
elemzését végezte el.

S i0 2 ................................................
T iO , ..................................................
ai2ó3 .....................................
Fe20 3 ................................................
FeÖ .......................................
MnO ................................................
Mgo .....................................
CaO ................................................
Na20  ..............................................
KoO ................................................
h 2o + ............................ ...............
h 2o -  ............................................
K O , ..............................................co2 .........................................
SO., ................................................

Összesen:

A 111. sz. tufasorozat középső részén alakultak ki a tolcsvai tufa- 
íejtők. Ezekben igen változatos szemcsézetű és típusú tufákat találunk 
feltárva. Az egyik minta (világosszürke színű apró horzsakőlapillis riolit- 
tufa) vegyi összetétele Simó B. elemzése szerint a következő:

A harmadik megelemzett riolittufa-minta (fehéresszürke, aprószemű, 
kőporszerű, igen kevés horzsakőlapillit tartalmazó riolittufa) a sorozat
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felső részéből, a tolcsvai Szentvér-dűlőből származik. Ennek a tufának 
kovasavas változatáról is készült elemzés, hogy a vegyi alkat kovásodás 
alkalmával végbemenő változásait megállapíthassam.

A két minta vegyi összetétele GuzvK.-né elemzése szerint a következő:

Az összehasonlításból kiderül, hogy a kovásodással a Si02 növekedése 
mellett a többi alkotók erős kimosódása jár. A MgO és a T i02 kismértékű 
növekedése andezit közelségére utal.

Ennek az összletnek tufarétegei egyes esetekben bentonitosodtak, sőt 
nagy montmorillonittartalmú agyagkőzetek is keletkeztek. A bentoni- 
tosodás hidrolízis útján ment végbe, amikor a tufa a szarmata tenger 
vizében leülepedett.

Több minta vékonycsiszolata azt mutatja, hogy ülepedéskor vagy 
azután történt behatásra a tufa üveges anyaga devitriíikálódott. Az 
üvegtelenedett rész szferolitos csomókat alkot avagy felzites megjelenésű. 
Egyes minták likacsait klorit és limonit vonta be.

A IV. sz. riolittuía-sorozat szárazföldre hullott vulkáni törmelék. 
Ezen belül alulról felfelé haladva a következő típusokat lehet megkülön
böztetni :

1. igen sok és durva riolitlapillit tartalmazó riolittuía;
2. vasas, horzsakő vés riolittufa;
3. nagy horzsaköves kőportufa.

E típusok térképszerű ábrázolását is megkíséreltem. Evégett a Tér
hegy D-i lejtőjén párhuzamos szelvényeket fektettem le kutatóaknákkal és 
kézifúrásokkal. Törekvésem nem járt sikerrel, mert a vastagabb nyirok 
átharántolása erőnket felülmúlta. Megállapítható volt azonban, hogy 
ezek a rétegek (tufatípusok) jól követhetők, és DK-i dőléssel települnek 
egymásra.



Az igen sok és durva riolitlapillit tartalmazó tufa két fajtáját m utatja 
be a 4. és 5. ábra.

A riolitlapillik vörös színűek, erősen hematitosak. Ezt a riolittípust 
felszínen nem ismerjük.

A tufa kötőanyaga a szögkövek mennyisége mellett sokszor háttérbe 
szorul. Ez az anyag arról tanúskodik, hogy a IV. sz. tufaszórás igen nagy 
erővel indult meg.

A IV. sz. tufasorozat következő tagja a limonitos tufa, amely helyen
ként tekintélyes mértékben vasas. A limonitosodás másodlagos.

A tolcsvai Szentvér-dűlő felett levő árok kőportufájában 5—8 cm 
széles KNy-i csapást követő, erősen vasas telérek helyezkednek el. Ennek 
anyaga 34,58% vastartalmúnak bizonyult.

А IV. sz. tufasorozat legfelső tagja sokszor gyermekfejnagyságú 
horzsakövet is tartalmazó, kőporszerűen széteső, osztályozatlan riolittufa, 
amelyben — különösen a fedőben levő riolithoz közel — perlitlapillit is 
lehet találni. E tufa jó feltárásai már Lengyel E. területére esnek.

A tufa szemcseösszetételi vizsgálata a következő eredményt adta:
Szemcsenagyságösszetétel súlyszázalékban: 0,000—0,002mm-ig 0,8%; 

0,002—0,005 mm 1,2%; 0,005—0,01 mm 1,8%; 0,01—0,02 mm 7,2%; 
0,02—0,05 mm 17.2%; 0,05—0,1 mm 23,4%; 0,1—0,2 mm 18,2%; 
0,2—0,5 mm 21,2%; 0,5 mm-nél nagyobb 9,8%; összesen 100,8%.

A zárványként jelentkező horzsakő erősen likacsos. A pórusok válasz
falai annyira vékonyak, hogy már gyenge nyomásra összeroppannak. 
Ez a rendkívül könnyű kőzet a vizen úszik.

Morfológia alapján megkülönböztetünk: 1. hamutufákat; 2. por
tufákat.

A hamutufák lapos, egy vagy két dimenzióban megnyúlt szemcsék, 
ezzel szemben a portufák megközelítően gömbszerű alakot mutatnak.

E típusok kialakulása a láva viszkozitására és hőmérsékletére vezet
hető vissza. Nagyobb viszkozitás és alacsony hőmérséklet esetén szilánkos 
hamutufák keletkeznek, viszont abban az esetben, hanagyobb a hőmér
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séklet vagy kisebb a viszkozitás, portufák jönnek létre. Az utóbbi 
magyarázata abban található, hogy kisebb viszkozitás esetén nagy a 
cseppképződési hajlam.

A tokajhegyaljai riolittufák általában alacsony hőmérsékletű, viszony
lag nagy viszkozitású lávából keletkeztek. Területemen portufát nem 
találtam.

A II. és a III., valamint a III. és IV. riolittufa-sorozatok érintkezését 
kutatva, egy előfordulást sem találtam, ahol diszkordancia lett volna 
megállapítható és mivel eddig ilyent sehol sem sikerült Tokajhegyalján 
kimutatnunk, úgy vélem, hogy a folytonos tufafelhalmozódás határozott
sággal állítható. Schréter Z. füzérradványi fúrásában a tortónai tufit és a 
szarmata riolittuía is egyezően települ. Ez egyezik azzal a felfogásommal, 
hogy a vulkáni működés a Tokajhegyalján viszonylag gyorsan zajlott le.

A hegység területén kívüli és a hegységből származó riolittufaanyag 
a kövületes III. sz. tufasorozatban ölelkezik, és ez a peremi és központi 
vulkanizmus egymásba olvadó működésére is utal. Az anyag egynemű 
volta, osztályozottsága és a rétegek nagy területű kiterjedése m iatt úgy 
tűnik, hogy az I. és II. sz. tufasorozat a hegységen kívüli területről kapta 
az anyagát. A hegységen belüli vulkáni működés a réteges tufákkal 
(III. sz. tufasorozat) indult meg. Ebben a szintben igen változatos tufa
anyagot kapunk, aminek alapján úgy vélem, hogy itt már mind a kétféle 
tufa megtalálható.

A riolittufák települési helyzete és alkália-, valamint földalkália- 
tartalma szabályszerű összefüggést mutat. Általában a legalsó tagok a 
legnagyobb káliumtartalmúak és erősen horzsakövesek. Fokozatosan 
emelkedik az Na20  mennyisége. Megközelítően egyenlő vagy kis kálium
többletnél sok helyütt megjelenik a perlit és az obszidiánlapilli. A perlit 
és obszidiánlapillis riolittufáknál általában a CaO értéke 1—1,5% körül 
van, ami riolittufában nagy értéket jelent. A III. sz. tufasorozatban a 
riolittufa mellett vegyes- és andezittufa is található, ami az idősebb 
andezitműködéssel hozható kapcsolatba. Erre a nagyobb MgO-tartalom 
s ennek következtében beálló bentonitosodás jellemző.

A fent leírt sor tulajdonképpen a magmatűzhelyben viszkozitás 
alapján kialakult anyag-differenciációt m utatja azzal a különbséggel, 
hogy itt fordított sorrendet találunk.

Természetesen ez a sor nem mindig teljes, és kitörési szakaszok 
szerint, különösen nagyobb nyugalmi időszakok esetén ismétlődhet, 
máskor pedig megszakad, avagy több magmatartó eltérő anyaga ölelkez
het. Egy szakasz esetén azonban a szabályszerűség szembeötlő.

R i o l i t o k

Alkalmam volt a tolcsvai Szőlőhegyen egy riolit hasadékvulkánt, a 
Térhegyen pedig riolit]ávaárakat (lávatakarót) tanulmányozni. E kétféle 
genetikai típus már a kőzetek egyszerű felületi csiszolata vagy terepen 
történő megfigyelés alapján is jól elkülöníthető.
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A Szőlőhegy hasadékvulkánjának kőzetéről készült felületi csiszolatot 
m utatja a 6. ábra, a Térhegy íolyásos riolitlávájának felületi esiszolatát 
pedig a 7. ábra.

6. ábra. — Fig. 6. — Рас. 6.

A TérhegyenTplagioklászriolitot, a Szőlőhegyen pedig, kisebb mérték
ben plagioklász- és nagyobb mértékben ortoklászriolitot találunk.

7. ábra. — Fig. 7. — Рас. 7.

Az ún. kálitrachit képezi a legfiatalabb lávaömlést. Ez a 8—12% K 20- 
tartalm ú kőzet nemcsak Telkibánya környékén található, hanem a hegység 
D-i és DNy-i szegélyén több helyen, így Tolcsva környékén is. A káli- 
trachitok részben hasadékvulkánok, részben pedig vulkáni kúpok formájá
ban jelentkeznek.



A szőlőhegyi hasadékvulkán három riolittípusának vegyi összetétele 
G uzy  К.-né elemzése szerint a következő:

A káliumdús riolit véleményem szerint úgy jött létre, hogy a 
magma gázfázisa hatott a még nem kristályosodott folyós fázisra.

A kálitrachit-képződés pneumatolízis eredménye, de megvan ennek a 
folyamatnak hidrotermális folytatása is. Ez utóbbi jelenség Tolcsva 
környékén a piroxénandezitet metaszomatózis útján riolitszerű kőzetté 
alakította át (35% szanidin, 42% kvarc és a többi alumíniumhidroszilikát). 
E jelenség részletes leírásával külön dolgozatban foglalkozom.

A Szőlőhegy fiatalabb anyaga az idősebbet nagyrészt magába olvasz
to tta , másutt pedig lávabreccsa keletkezéséhez vezetett (8. ábra).
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A Szőlőhegy hasadékvulkánja közepén vitrofírosan porfíros, a szélén 
pedig vitrofíros riolitból áll. A lávatest egyes részein mikroszferolitos

szélén az 0 —14 sz. fúrás vulkáni 
üveget tá rt fel.

A fentiek alapján a 9. ábrán 
látható szelvény adódik. A megis
métlődő kitörések ezeket az öve
ket helyenként összezavarták.

A lávatest központi részén 
nagy, több cm-es porfíros íöldpá- 
tokat (szanidineket) találni, ame
lyek magasabb hőmérsékleten, 
nagy nyomás alatt bőséges gáz- 
mennyiség jelenlétében keletkez
tek. Mivel ezek a lávatömeg bel
sejében vannak, feltételezhető, 
hogy a felnyomulás alatt és után 
lassú lehűlés közben még tovább 
növekedtek. A nagy szanidineket 
hipokristályos alapanyag veszi kö
rül.

A Szőlőhegy riolitjában porfí
ros kvarcot nem találni. Ez azt bi
zonyítja, hogy az alapanyag a föld- 
pátkiválás után azonnal megmere
vedett.

A tolcsvai Térhegy egyes lávaárain a folyás irányában a kőzet szövet- 
jellege alapján típusokat lehet megkülönböztetni. Ez a sorrend annyira 
szabályszerű, hogy jól felhasználhatjuk a térképezésnél, valamint a 
nyersanyagkutatásnál egyaránt.

9. ábra. Jelmagyarázat: 1. vitrofírosan és 
hipokristályosan porfíros riolit, 2. vitrofi- 
ros riolit, 3. mikroszferolitos riolit, 4. üve

ges riolit, 5. riolittufa
Fig. 9. Légende: 1. rhyolite porphyrique, 
vitrophyrique et hypocristalline, 2. rhyo
lite vitrophyrique, 3. rhyolite microsphé- 
rolitique, 4. rhyolite vitreuse, ő. tu f rhyoli- 

tique
Puc. 9. Легенда: 1. витрофировый и гипок- 
ристаллический порфировый риолит, 2. вит
рофировый риолит, 3. микросферолитовый 
риолит, 4. стекловатый риолит, 5. риоли

товый туф

10. ábra. — Fig. 10. — Рис. 10.

A riolitlávaárak szövetkőzettani szelvényét а 10. ábra szemlélteti. 
Ez a helyzet a vékony lávaáraknál. Abban az esetben, ha a lávatakaró 
vastag, függőleges elkülönülés állapítható meg. Ennek szelvénye a l l .  ábrán 
látható. A sző vet jelleget nemcsak a lehűlés alkalmával fennálló hőmér
séklet szabta meg, hanem az anyagnak a magmatartóban és a folyás alatt 
történő elkülönülése is.



i

Nyilvánvaló, hogy a legfelső lávarész kerül a felszínre először, s mivel 
ez a legkevésbé viszkózus, ez folyik legmesszebb. A vulkanizmus tovább
haladásával mindig nagyobb Si02- és kisebb 4- H20-tartalm ú anyag 
ömlik ki.

A Térhegy D-i részén a lávaárak szegélyíácieseként perlitelőfordulások 
helyezkednek el. Ezek a perlitek 
világos és sötétszürke színűek, s 
jól kifejlett gömbhéjas (hagymás) 
szerkezetűek.

Tolcsva környékén igen sok
szor találkozunk az ún. salakos 
perlittel. A Térhegy D-i részén 
megfigyelhetjük: a perlit salakoso- 
dása úgy áll elő, hogy a kiömlő 
láva idegen anyagot, itt riolittufát 
gyűrt, olvasztott magába. A Szőlő
hegy É-i részén a salakosság kez
dődő devitrifikáció útján állt elő. A vulkáni üvegek részleges üvegtelene- 
dését az is okozhatja, hogy a vulkáni gázok buborékok formájában fogva 
maradnak. Ezek indítják azután meg és katalizálják a kristályosodást.

így keletkeztek az olyan á t
meneti kőzetek, amelyek lito- 
fízás, üveges, sőt még szfero- 
litos részekből is állnak. Kü
lönösen rövid lávafolyásoknál 
találkozunk nagy tömegben 
ilyen átmeneti kőzettel.

A 12. ábra a tolcsvai 
Térhegyről származó salakos 
perlitet mutatja be. Ennek 
a kőzetnek a salakosodása 
olyan nagy méretű, hogy 
gyakorlati értéke már nincs.

A 13. ábra az О —14. sz. 
fúrásban jelentkező vulkáni 
üveg felületi csiszolatát tárja 
elénk. A sötétebb gócok és a 
világosabb részek -)-H20- 

tartalmában lényeges különbség adódik. Egyébként kőzettani alkotása és 
vegyi összetétele azonos.

A perlitüveg általában, mintánkon pedig különös mértékben inho
mogén. Főleg a -j-H20-változás meglepő, az egyes gócokat és színező
déseket alapul véve. A színes alkotók kezdeti koncentrálódása figyel
hető meg. Ezek víztartalma lényegesen kisebb a köztes anyagként 
jelentkező világos színű résznél. Már kisebb méretű mállás a víztartalmú 
részek üvegtelenedését eredményezi. Ez addig fokozódhatik, míg mont-
25* — 27

12. ábra. Salakos perlit. A világos részek devit
rifikáció ú tján  salakosodtak

Fig. 12. Perlite scoriacée. Les scories claires 
furent forinées par devitrification

Рис. 12. Шлаковатый перлит. Светлые участки 
шлаковались путем девитрификации
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morillonit képződik belőle. Ilyenkor a fekete, ún. szögkövek kimállanak. 
A lávafolyások előtt Tolcsva környékén általában nagyobb mennyiségű

ilyen ,,obszidiándarab” található. Ezek jellegzetes alakja kétségtelenné 
teszi, hogy itt nem típusos obszidiánnal, hanem a fent leírt módon kelet
kezett marekanittal állunk szemben (14. ábra).

Riolitbreccsa nagyobb kiterjedésben fordul elő a Csetőtől D-re, a 
Nyakvágó-dűlő É-i részén. Színük szürke, sárga, vörös vagy barna, a 
breccsa kötőanyaga pedig sötét.

A durva törmelék a környék riolitjaival megegyező íolyásos szer
kezetű. Kisebb mennyiségben riolittufát is találunk benne, amely leg
többször kvarcosodott. A kötőanyag kovasav és vashidroxid. A riolit- 
breccsapad vastagsága 10—15 m. P á l f y  M. leírása szerint az Erdélyi 
Érchegységben is igen gyakoriak a riolitbreccsák az eruptívumokban és 
azok szélén. Szerinte ezek úgy keletkeztek, hogy az erősen vitroííros kőzet 
fizikai mállás útján aprózódott, majd hidrotermák vagy felszíni vizek 
cementálták.

Valószínű, hogy a Nyakvágó É-i részén levő riolitbreccsa a Térhegy 
lávaárának D-i szegélyét jelzi.

A T. 17. sz. gépi fúrásban hintve pirit található. A leiszapolt pirit 
kvarcspektrográf-vizsgálattal 6—8 g/t aranyat tartalmazott.

A Szőlőhegyen feltűnő mennyiségben találunk hidrotermálisán kelet
kezett riolitbreccsát. Az ebben levő durva törmelék tektonikusán aprózó-

Riolitbreccsa
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dott, később kovasavas hidrotermák kötötték meg. A kovasodással egy
idejűleg a riolit helyenként elkaolinosodott. Ennek eredményeképpen a 
kovavázban nagyobb kaolinfészkek ülnek. Ebből a kőzetből a felszínhez 
közel a kaolin kioldódott, így képződött a 15. és 16. ábrán látható sejtes 
kőzet.

15. ábra. — Fig. 15. — Рас. 75. 16. ábra. — Fig. 16. — {Pac. 76.

Andezitek

Területemen andezit csak a Csetőn fordul elő. Az andezit helyzetének 
és tokajhegyaljai szerepének megismerése végett bejártam a Tolcsva és 
Komlóska között levő andezitterületet is. Ennek során a következő kép 
alakult ki bennem.

A Tolcsva környéki andezitek elvi szelvényét a 17. ábra mutatja 
be. A szelvény szerint két andezit különíthető el: egyidősebb és egy 
fiatalabb. Ezek azonban helyenként egymásra következnek, s egysé
ges vastag andezittakarót alkotnak. A Csető az idősebb andezithez tar
tozik.

Az idősebb andezit Tolcsva környéken kőzettanilag kétféle típusú:
1. üveges hipersztén-andezit, 2. hiperszténes augitandezit.

A hiperszténandezit az andezitlávaömlés első terméke. Ez a kőzet 
sokszor erősen üveges. Területemen szálban nem ismeretes, csupán tör
melékét találni meg.

A Csető andezitje a hiperszténaugitandezit, amelyben az augit ural
kodik. Az augit mennyisége helyileg annyira feldúsul, hogy a kőzet feketébe 
hajló, sőt hollófekete lesz. Ez a kőzet általában sötétszürke, finomszemű 
és porfíros. Az augit diopszidos. A földpát oligoklász és andezin változó 
arányban van meg benne. A karlsbadi és albitikrek igen gyakoriak. A csi
szolatokban kevés magnetit jelentkezik.
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A színes ásványok és az ércek a Csető andezitjében többé-kavésbé 
mindig mállottak. Az alapanyag sötét színű üveg, amiben üvegtelenedett 
és mikrokristályos részeket ismerhetünk fel. Járulékos ásványként elő
fordul még apatit, másodlagos ásványként pedig kalcit, amorf kovasav 
és kvarc.

Fig. 17. Legende: 2. andésite ancienne, 2. agglomérat andésitique, 3. tu f mélangé 
(tu f vert), 4. andésite jeune, 5. tu f rhyolitique déposé dans l ’eau, 6. tu f rhyolitique 

déposé sur térré, 7. argile grise, 8. horizons á tu f rhyolitique

Pnc. /7. Легенда: 7. древний андезит, 2. андезитовый аггломерат, 3. смешанный туф 
(зеленый туф), 4. молодой андезит, 5. риолитовый туф, выпавший в воду, 6. риоли

товый туф, выпавший на землю, 7. серая глина, 8. горизонты риолитового туфа
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A  Csető andezitjének vegyi összetétele G u zy  К .-né elemzése szerint 
a következő:

A Csető É-i részén a kőzet erősen bontott. Az itt elhelyezkedő kovás 
övék és kvarcitok mellett erős agyagosodást is találunk.

A Csető É-i részéről vett fehér színű, szabad szemmel kovás kaolinnak 
látszó kőzet vegyi összetétele G u zy  К .-né elemzése szerint a következő:

Az elemzés adatai nagy meglepetést okoztak. Mindenekelőtt a magas 
K 20- és az alacsony CaO- és MgO-tartalom tűnik fel.

Az ásványos összetétel tisztázására a gyűjtött mintából Nagy K. 
röntgenfelvételt készített. Ennek eredménye 35% földpát, 42% kvarc, 
15—20% montmorillonit. Koblencz V. DTA-vizsgálata igen kevés 
montmorillonitot m utatott ki. Ezek szerint a Csető piroxénandezitje 
hidrotermális hatásra riolitszerű kőzetté alakult ki.

A meglepetés teljes volt, mikor a bontott piroxénandezit elemzési 
adatait a kálitrachitokéval vetettem össze. (L. 392. oldalon.)

A Csető piroxénandezitjének káliumdús kőzetté alakulása arra enged 
következtetni, hogy a kálitrachitot létrehozó folyamatban hidrotermális
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hatásoknak is van szerepük. Ez összhangban áll azzal a felfogásommal,, 
hogy az idős andezit már megvolt, mikor a riolitömlések megindultak. 
Ezért hatott a Szőlőhegy káliumdús hidrotermája a Csető andezitjére.

Az idős andezit igen változatos formában jelentkezik. Gyakori a 
lakkolit; néhányat belőlük az erózió már többé-kevésbé kipreparált.. 
Máskor viszont lávaárakkal találkozunk.

A Csető andezitje alatt a hegy D-i részén a T-7. sz. fúrás bentonitos 
riolittufát tá rt fel. Tehát itt az andezit a riolittufára ömlött. Ennek a 
kőzetnek erős bontottsága és helyenként fellépő kisebb mértékű zöld
kövese dése arra utal, hogy a láva, főleg a hegy ÉK-i részén vízbe ömlött.

A Csető andezitje a hegytől D-re a felszín alatt nagyobb területen 
nyomozható. A T-20. sz. fúrás Tolcsváról Olaszliszkára vivő műút mellett 
tárta fel az idős andezittakarót.

A fúrómag kémiai elemzése (G u zy  К .-né szerint) a következő ered
ményt adta:
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Összehasonlítva ezeket az értékeket a Csető andezitjének összetételé
vel, meglepő az oxidációs fokban való eltérés.

Az erősen oxidált andezitek nem ritkák Tokajhegyalján. A magas 
oxidáltság korántsem jelent nagyobb mérvű mállást (1. a + H 20  értékeket).

18. ábra. A komlóskai bentonitbánya idealizált földtani helyzete. J elmagyarázai:
1. idős andezit, 2. III. sz. réteges riolittufa, 3. kovásodás, 4. fiatal andezit, *5. riolit- 

bentonit, 6. andezit-bentonit, 7. törés kvarctelérekkel 
Fig. 18. S ituation geologiquc schem atique de la mine de bentonite de Konilóska. 
Légende: 1. andésite ancienne, 2. tu f rhyolitique stratifié  №  III, 3. silicification,
4. andésite jeune, ő. bentonite formée de rhyolite, 6. bentonite formée d ’andésite, 

7. fracture á filons quartziféres
Рас. 18. Идеализированное геологическое расположение Бентонитового карьера района 
с. Комлошка. Л е ге н д а : 1. древний андезит, 2. наслоенный риолитовый туф № III. 
3. окремнение, 4. молодой андезит, 5. бентонит, образовавшийся из риолита, б. бе гонит, 

образовавшийся из андезита, 7. разрыв, заполненный кварценосными жилами
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Ez a két elemzés továbbá arról is tanúskodik, hogy egy képződményen 
belül is nagyobb kemizmusbeli eltérés van.

Komlóska környékén az idős andezittel mint hasadékvulkáni képződ
ménnyel találkozunk. A bentonitbánya környékén ez az anyag egy íőhasa- 
dék mellett tört fel, és ennek környékén számos dykot képezett. Az erősen 
összerepedezett tufa hasadékait kitöltő andezit különböző nagyságú 
tufatömegeket zárt közre. Ezek közül egyesek részben érintkezés, részben 
pedig hidrotermális hatásra ipari szempontból is értékes bentonittelepekké 
alakultak át. A bentonit Komlóskán tehát zsákokban fordul elő. A Kom
lóska környéki helyzetet egy vázlatos térkép és típusszelvény tünteti fel 
(18., 19. ábra).

19. ábra. Komlóskai bentonitbánya típusszelvénye. Jelmagyarázat: 1. réteges 
rio littu fa , 2. idős andezit, 3. fiatal andezit, 4. negyedkori képződmények, 5. riolit- 
bentonit, 6. andezit-bentonit, 7. kovásodás, 8. bentonitosán b o n to tt riolittufa, ,9.

törés, kvarcittelér
Fig. 19. Coupe schématique de la mine de bentonite de Komlóska. Légende: 1. tuf 
rhyolitique stratifié, 2. andésite ancienne, 3. andésite jeune, 4. formations quetar- 
naires, 5. bentonite formée de rhyolite, 6. bentonite formée d ’andésite, 7. silicification,

8. tu f  rhyolitique montmorillonitisé, 9. fracture, fiion de quartzite
Р ас. 19. Схематический разрез бентонитового карьера с. Комлошка. Легенда: 1. наслоен
ный риолитовый туф, 2. древний андезит, 3. молодой андезит, 4. четвертичные обра
зования, 5. бентонит, образовавшийся из риолита, 6. бентонит, образовавшийся из 
андезита, 7. окремнение, 8. риолитовый туф, преобразовавшийся в бентонит, 9. разрыв,

кварцевая жила

Tokajhegyalja geológiájának egyik legjobban vitatott kérdése, hogy 
az andezit vagy a riolit idősebb-e. A 2. és 17. ábrák szerint a riolit és az 
andezit ölelkezik. Ezzel magyarázható, hogy a hegység D-i részén, ahol az 
idősebb szarmata tagok nagy kiterjedésben vannak felszínen, a riolittufa
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látszik idősebbnek, a hegység É-i részén pedig az andeziten találjuk a
III. és IV. tufasorozatot.

*

TOLCSVA K Ö R N Y É K É N E K  ÁLTALÁNOS RÉTEGSORA

Fiatal andezitek
Riolitlávák (perlit)

Horzsakő- és perlitlapillis riolittufa, helyenként kőpor- 
tufa

Réteges riolittufa, horzsakőlapillis finomszemű horzsakő
tufa, kristály tufa szingenetikusan. K ovásodott tufák, 
kovaföld, bentonit (hidrolízis ú tján  keletkezett), 
kőszénnyomok 

) M adra-kövületes szint 
j Vegyes tufák (riolit-andezit)? (zöldtufák)
I Andezitagglomerátum 
I Idős andezit 
I Réteges riolittufa 
( Szürke agyag

( Perlit- és obszidiánlapillis horzsaköves riolittufa 
j Horzsaköves kőportufa 
( Biotitos-horzsaköves riolittufa

í Réteges riolittufa, tu fit 
l Agyag (?)

Hidrokvarcítok

Tolcsva környékén fehéresszürke és színes kvarcittelérek nagy szám
ban találhatók. Településükre jellemző, hogy csapásuk ritkán nyomozható 
hosszan. Sokszor meredeken álló lencséket alkotnak. A kvarcittelérek 
anyaga hidrotermális folyamatok eredményei. Helyzetüket nemcsak 
regionális erőhatások, hanem a láva kihűlése folytán előálló helyi erők 
határozták meg. A kvarcittelérek fő csapásirányai: 340°. 360°, 316°, 
90° és 60°. A kvarcittelérek iránya sokszor a fő tektonikai irányokkal 
megegyező, s ennek ellenére a kihűlési repedésekkel állnak összefüggésben. 
Az elkülönítésnek egyik szempontja, hogy a kihűlési repedések mentén az 
anyakőzet nem változott el jelentősen.

A riolittuíában a Térhegytől D-re párhuzamosan szaladó telérrajokat 
találtam, amelyeknek csapásai 340° körül vannak. Ezek kétségtelenül 
tektonikusak. A kvarcitok ezen a területen általában világos színűek. 
Nagyobb kiterjedésű a kovásodás a Csető Ny-i részében, bár itt kvarcit 
csak törmelékben található.

A kvarcit vékonycsiszolatai szerint a Csetőn igen finomszemű, 2—10 
mikronos kristályból álló kőzet alakult ki. Nagyobb, 10—20 mikronos 
kristályok a csiszolaton csak gócokban ismerhetők fel. A kőzet rendkívül
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tömör mikrokristályos hidrokvarcit. Kémiai összetétele G u z y  K.-né 
elemzése szerint a következő:

Tokaj hegy alján kürtös és hasadékmenti kovásodás figyelhető meg. 
Az első törésvonalak kereszteződésénél a második hasadékok, törések,

hidrotermális járatai men
tén jelentkezik. A hasa
dékmenti kovásodások az 
esetek zömében ÉNy-i 
csapással tűnnek elő.

Tolcsva környékén az 
andezitek kovásodása egy
részt a lávák kihűlése köz
ben keletkezett réseken 
ment végbe. Ezek közül 
a húzóerő hatására létre
jött repedések számíta
nak, melyek a folyási 
irányra merőlegesen ala
kultak ki.

Minden hasadékvul- 
kán esetében, mint a 
Tolcsvapatak K-i oldalán, 
a 20. ábrán látható kép 
tárul elénk. Az andezitek 
réseit színes kvarcit tölti 
ki. A kvarcittelérek csapá
sainak hossza igen változó, 
többször néhány száz mé

ter, szélességük pedig pár cm-től 1—2 m-ig terjed. Minthogy a hasa- 
dékvulkánnál a lávafolyás iránya meglehetősen állandó, a kvarcittelé:*ek 
legtöbbször párhuzamosan helyezkednek el.

Fig. 20. Legende: 1. fissure d ’éruption volcanique, 
2. direction de fluidité, 3. fissures a d ilatation  et 

quartzites
Р ис. 20. Л егенд а : 1. трещина, по которой поднялась 
лава, 2. направление течения, 3. Iдилатационные 

трещины в породе и кварциты



21. ábra. Jelkulcs: 1. vulkáni kürtő, 2. folyási 
irány, 3. húzott kőzet rések, к varéit ok

Fig. 21. Legende: 1. cheminée volcanique,
2. direction de fluidité, 3. fissures á dilatation, 

quartzites

Рис. 27. Легенда: 1. вулканическое жерло,
2. направление течения, 3. дилатационные 

трещины в породе и кварциты

A vulkáni kúpoknál egészen más a helyzet. Itt a kőzetrések 
ugyancsak a folyási irányra merőlegesen alakultak ki, de a vulkáni 
kürtők körül körkörösen. Ennek megfelelő a kvarcittelérek elhelyezkedése 
is (21. ábra).

Negyedkori képződmények

A Nagytanya és a Nyakvágó Ny-i részén húzódó mély árokban 
megfigyelhető, hogy a nyirokösszletben több durva törmelékes szint van. 
Az árokban jelenleg három, főleg riolitból és riolittufából álló törmelék- 
réteg figyelhető meg 1—1,2 m vastagságban.

Tokaj hegy alján problémát jelent a nyirok és a lösz szétválasztása. 
Ezek átmennek egymásba, és így hol löszös nyirok, hol pedig nyirokkal 
kevert lösz található. Területemen típusos lösz nincsen. A nyirok a Nagy
tanya környékén erősen löszös. Ezt bizonyítja a kőzet lyukacsos meg
jelenésén kívül szemcsemegoszlása is.

Szemcsenagyságösszetétel súlyszázalékban: 0,000—0,002 mm 4,9%; 
0,002—0,005 mm 5,9%; 0,005—0,01 mm 9,6%; 0,01—0,02 mm 26,9%; 
0,02—0,05 mm 38,6%; 0,05—0,1 mm 10,1%; 0,1—0,2 mm 2,0%; 0,2— 
0,5 mm 0,8%; 0,5-nél nagyobb 0,3%; összesen 99,19%. Ezt az anyagot 
tulajdonképpen homokos löszös nyiroknak nevezhetjük.

TEK TO N IK A

St i l l e  erősen hangsúlyozza a tektonizmus és a vulkanizmus szoros 
összefüggését. Tokaj hegy alján ennek különös jelentősége van. A tektoniz
mus szabja meg a nyersanyagkutatás fő irányait is. A törések nem nagy 
mélységűek. Nagyobb vető is csak a hegység peremén van. A 22. és 23. ábra 
a terület szerkezeti helyzetéről kíván tájékoztatást adni.

A Szőlőhegyet megközelítően 340°-os csapású törések rajokban és 
egymással párhuzamosan szelik át. A törések részben magmajáratok, 
részben pedig kovásodást és kaolinosodást eredményező hidrotermális 
működések helyei.
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22. ábra. Jelmagyarázat: 1. víz
behullott, réteges riolittufasoro- 
zat, 2. kovásodott riolittufa,
3. |m bentonitosodott riolittufa,
4. riolit negyedkori fedő ala tt,

ő. andezit

Fig. 22. Legende: 1. série de tu f 
rhyolitique stratifié, déposé dans 
Геаи, 2. tu f  rhyolitique silicifié,
3. tu f rhyolitique bentonitosé.
4. rhyolite recouvert par un tó it

quaternaire, 5. andésite

Puc. 22. Легенда: 7. серия наслоен
ных риолитовых туфов, выпавших 
в воду, 2. окремнелый риолитовый 
туф, 3. бентонитизированный рио
литовый туф, 4. риолит под чет
вертичной кровлей, 5. андезит

A Csető Ny-i oldalán halad az 1956-ban térképezett terület leg
nagyobb termális vonala. A bentonitos indikációkból ítélve ez a törés 
D felé a Nagytanyáig követhető, É felé pedig kb. 4—5 km hosszon nyomoz
ható. Sz. H a jó s  M. Erdőhorváti területén több bentonitelőfordulást 
talált ebben a csapásban.

D

23. ábra. Jelkulcs: 1. tu fit, 2. pannon, 3. riolitláva, 4. száraz
földi tufa, 5. vízbe hullo tt tu fa , 6. negyedkori törm elék; 

I— IV. tufaszint

Fig. 23. Legende: 1. tuffite, 2. pannonién, 3. lave rhyolitique, 
4. tu f terrestre* 5. tu f déposé dans Геаи, 6. détritus quater

naire; I— IV. horizons de tu f

Pnc. 23. Л егенда: 1. туффит, 2. паннон, 3. риолитовая лава, 
4. террестрический туф, 5. туф, выпавший в воду, 6. четвер

тичные обломки; I—IV. туфовые горизонты
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A III. sz. riolittufa-sorozatba mélyített fúrások által feltárt kövület
társaság Sc h r é t e r  Z. és B o d a  J. szíves meghatározása alapján a szarmata 
középső szintjét jelenti.

A IV. sz. kőportufában, valamint a tolcsvai tufabányák III. sz. 
riolittufájában kisebb-nagyobb, sokszor tyúktojás nagyságú agyag
zárványokat találtam. Ezek már makroszkóposán is nagyon hasonlítanak 
a hegység más részéről, így Erdőbényéről is ismert szürke szarmata 
agyaghoz. Az azonosságot a DTA-, valamint a nyomelemvizsgálatok 
megerősítették.

Az erdőbényei agyagot hasonlítottuk össze az agyagzárványokkaL 
Mindkét agyag zömmel montmorillonitot és kevés kaolinitet tartalmaz. 
Az agyagásvány mellett tekintélyes mennyiségben termikus reakciót nem 
adó anyag, valószínűleg üvegtufa van jelen. Eszerint a Térhegy alatt 
elterülő szárazföldi IV. sz. horzsakőtufa- és ennek feküjében levő III. sz. 
riolittufa a szürke szarmata agyagnál fiatalabb.

A szürke agyag bizonyító erejű az idősebb andezit felnyomulási ideje 
tekintetében is. Az erdőbényei andezitbányában azt látjuk, hogy a fel
nyomuló andezit a szürke agyagot és a fölötte levő réteget (III. sz. riolit- 
tufát) megemelte, tehát ezeknél fiatalabb. Az erdőbényei andezit is hiper- 
szténes augitandezit, és megegyezik a Csető andezitjével.

A Csető andezitje alatt a T-7. sz. fúrás bentonitos riolittufát harántol. 
F r it s  J. területén pedig a Csető andezitjével megegyező andezit fölött 
réteges riolittufa van.

Az idősebb andezit jelenléte a komlóskai bentonitbányában és annak 
környékén is bizonyított. I t t  réteges (III. sz.) riolittufa települt az ande
zitre, ill. az andezit ebbe nyomult bele. Idősebb, azaz hiperszténaugit- 
andezitek magasabb tufaszinteken, így a IV. sz. sorozatban már nem 
ismeretesek. Az idős andezitkitörés tehát a III. sz. réteges tufa lerakódásá
nak idejére esik.

A Szőlőhegy D-i részén az olaszliszkai vasútállomás mellett lemélyített 
fúrás érte el a térképezett terület legmélyebb képződményét. Ez száraz
földre hullott, erősen biotitos horzsaköves riolittufa.

A tengeri tortónai képződmények fokozatosan mennek át a 
szarmata riolittufába. A nagy mennyiségű tufafelhalmozódással foko
zatosan szorult ki hegységünkből a tortónai tenger. Ilyen viszonyok 
között sem kőzettani, sem pedig őslénytani vonatkozásban éles kor
határt vonni nem lehet. Nem lehetetlen azonban az sem, hogy az 
idősebb szarmata transzgresszió tengeri üledékeiből történik a fokozatos 
átmenet. Ez azonban nem egyeztethető össze Sc h r é t e r  Z. füzérradványi 
fúrásának megállapításaival.

Többen tortónai andezitről írnak. Ezzel a kérdéssel kapcsolatban 
megjegyezni kívánom:

1. tortónai tufitot kövületekkel valószínűsítve, de nem perdöntőén
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bizonyítva csak Sc h r é t e r  Z. irt le. Ennek a képződménynek feküjében, s 
benne sem ismeretes andezit.

2. a tortónai andezitek a III. sz. réteges tufasorozatban vannak. 
A II. sz. tufasorozatban még nem ismerünk andezitet, bár lakkolit jelenléte 
nincs kizárva.

3. Az idősebb andezitet azért vették tortónainak, mert nem ismerték, 
hogy mi van alatta, és nem ismerték a riolittufaszinteket.

A fentiek egyértelműen arra utalnak, hogy Tokaj hegy alján nincs 
tortónai andezit, ennek jelenléte itt nem is valószínű.

Sokkal nagyobb bizonytalanságban vagyunk azonban a pannon 
határkérdés tekintetében. Többek között azért is, mert időben nagyon 
nehéz a pannon alsó határát kijelölni, mivel felső-szarmata tengeri 
képződményeink nincsenek. A fentiek szerint csak az állítható, hogy 
Tolcsva környékén szarmatakori magmás képződmények vannak. Sem a 
tortónai, sem pedig a pannóniai korra utaló alapos bizonyíték nem áll 
rendelkezésünkre.

A Tolcsva környéki magmatömegek felhalmozódása nagyon könnyen 
elképzelhető egyetlen földtani kor, sőt még rövidebb idő alatt is.

Riolit-, andezitláva, 
szárazföldi tufa
Réteges vízbehullott tufa, 
tu fit, agyag. Macira sp.

A kövületes tufapadok jellegzetes ősmaradványa a Macira. Ennek 
sztratigráfiai helyzete is megegyezik a Bécsi-medencéével.

A fiatal szarmatát minden bizonnyal erősebb tektonizmus vezette be, 
ami megélénkítette a vulkanizmust, ill. elindította Tokajhegyalja helyi 
vulkáni működését. A réteges tufák között jelenlevő andezit is erről 
tanúskodik.

A Magyar-medence süllyedése a középső-miocénben indult meg, a 
pannonban érte el tetőfokát. Tehát az infraszarmata mozgások ennek 
egyik szakaszát jelentik.

LÉVÉ GÉOLOGIQUE DANS LES ENVIRONS DE TOLCSVA
Par Gy . Varjú

Les environs de Tolcsva sont bien favorables quant a Г étude de la 
constitution du complexe rhyolitique de la Montagne de Tokaj. La série 
commence par des tuffites, suivies d’un horizon de tufs terrestres bien 
subdivisibles, puis on observe de Pargile grise indiquant la grande trans-
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gression sarmatienne moyenne et le commencement (Tun autre horizon 
á tuf et tuffite, déposés dans Team Dans ceux-ci, existent des gisements de 
diatomite et bentonite. La déposition de la tuffite fut accompagnée d'une 
cimentation á acide silicique. Dans cet horizon, on trouve encore de la 
bréche ä ponce et du tuf pisolitique. Le dernier membre de la série á tuf, 
c’est une formation terrestre ou le tuf sablonneux, friable est dominant.

Le jet de tufs fut suivi par la pénétration et l’épanchement des laves 
rhyolitiques. La substance des rhyolites épanchées les unes aprés autres 
indique Tenrichissement croissant en potasse. Les masses dites trachytes 
potassiques étaient produites par les derniéres coulées de lave. Au cours 
du lévé de 1956, on a reconnu leur occurrence dans la partié du S de la 
montagne. L ’auteur explique cette formation de trachyte potassique 
par un processus autométamorphique. Celui-ci avait une phase hydrother
male avec laquelle la formation des occurrences dlllite est en connexion, 
en outre, c’était le merne processus par lequel Fandésite pyroxénique du 
N du Csető fut altérée en une roche semblable á la rhyolite.

Quant ä Г arrangement des divers facies (massif, lamellaire, á litophyse, 
spéhrolitique, perlitique, á ponce) on peut observer une certaine régularité 
dans les coupes des rhyolites des environs de Tolcsva. Leur formation est 
beaucoup plus explicable par des propriétés matérielles que par des facteurs 
physiques extérieurs. Dans la formation des rhyolites vitreuses, comme 
dans celle de la perlite — qui a une valeur considérable du point de vue 
pratique — la différentiation due á la viscosité du magma joue un role 
trés important.

Farmi les andésites, on distingue les andésites ancienne et jeune, 
ce qui n ’indique pas de difference d’äge géologique. L’auteur met en doute 
l ’existence de Tandésite tortonienne et il est mérne d’avis que la présence 
de Tandésite pannonienne n’est point probable dans les environs de Tolcsva.

II est apparent que les andésites trés oxydées sont bien abondantes 
dans la Montagne de Tokaj. La chloritisation des tufs rhyolitiques (forma
tion des tufs verts) indique la présence des andésites dans le mur. Dans 
les environs de Tolcsva, la propylitisation hydrothermale est trés répandue.

La silicification á répartition linéaire ou concentrique trés commune 
dans la Montagne de Tokaj, est aussi bien observable dans les environs de 
Tolcsva. On peut distinguer les quartzites des fissures tectoniques et de 
eelles dues au refroidissement. Les rhyolites sont indiquées par les 
quartzites claires et incolores, les andésites par les quartzites íoncées et 
colorées.

Quant á la tectonique de la Montagne de Tokaj, il faut souligner 
Timportance des fractures de NW—SE. (Test avec celles-ci que les processus 
hydrothermaux les plus intenses sont en connexion, et c’est prés des 
memes que Гоп trouve les occurrence^ de kaolin, bentonite et quartzite, 
les plus importantes du point de vue pratique.

Planche XXVIII. Carte géologique du territoire situé au SW de Tolcsva. 
— Par G y . V a r j ú .
2 6  Földtani Intézet É vi Jelentése — 10
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Légertde: 1. formations quaternaires ä beaucoup de détritus rhyolitique, 2. série 
de tu f rhyolitique stratifié, deposé dans l ’eau, 3. série de tn f sablonneux terrestre, 
4. tu f ä lapillis rhyolitiques, 5. tu f rhyolitique silicifié, 0. tu f rhyolitique chloritisé, 
7. tu f rhyolitique bentonitisé, 8. limité supposée du tu f rhyolitique bentonitisé au- 
dessous de l ’andésite, 9. rhyolite en affleurement, 10. rhyolite recouverte de forma
tions quaternaires, 11. perlite, 12. breche rhyolitique, 13. andésite, 14. agglomérat 
andésitique, 15. coupe du forage mécanique, 16. fracture, ligne therm ale, 17. forage 
fossilifere 18. forage de prospection de pyrite, 19. source, 20. forage mécanique, 
21. forage á main, 22. puits de recherche, 23. coupe géologique, 24. contours des 
carrieres.

Planche XXIX., Cotipe A—A ä travers le territoire situé au SW de 
Tolcsva. — Par G y . V a r j ú .
(V. la légen de de la carte)

Planche XXX. Coupe В —В á travers le territoire situé au SW de 
Tolcsva. — Par G y . V a r j ú .
(V. la légende de la carte)

Planche XXXI. Coupe C—C á travers le territoire situé au SW de 
Tolcsva. — Par G y . V a r j ú .
(У. la légende de la carte)

ГЕОЛОГИЧЕСКАЯ СЪЕМКА ОКРЕСТНОСТИ С. ТОЛЧВА
ДЮЛА ВАРЮ

Разрез риолитового вулканизма Токайского подгорья в окрестности 
с. Толчва является хорошо изучаемым. Толща начинается туффитами и 
продолжается хорошо расчленимым туфовым горизонтом континентального 
происхождения, а затем, указывая на большую средне-сарматскую транс
грессию, появляется серая глина, вводящая новый горизонт осаждив- 
шихся в воде туфов и туффитов, в которых встречаются залежи кизель
гура и бентонита. Одновременно с отложением туффитов пройзошла крем
некислая цементация. В этом горизонте встречаются также пемзовая 
брекчия и пизолитовые туфы. Последним членом туфовой толщи является 
террестрическое образование, в котором очень часто встречаются легко 
крошающие пылевые туфы.

За выбросом обломков последовало поднятие и излияние риолитовых 
лав. Попавший на поверхность риолитовый материал отмечает повышаю
щееся обогащение калием. Так называемые калитрахиты предоставлялись 
последними излияниями лавы. Присутствие этих пород в течение съемки 
1956 года было установлено и в южной части гор. Автор объясняет обра
зование калитрахита процессом автометаморфизма. В указанном процессе 
имеется и гидротермальная фаза, с которой связаны месторождения ил- 
лита. Таким путем пироксенандезит северной части горы Четё преобра
зовался в риолитовидную породу.

В разрезах риолитов окрестности с. Толчва в распределении различ
ных фаций пород (массовой, пластинчатой, литофизовой, сферолитовой, 
перлитовой и пемзовой) обнаруживаются определенные закономерности. 
Сформирование этих фаций скорее может быть объяснено вещественными



особенностями, чем внешними физическими факторами. Таким образом 
в образовании стекляного риолита решающую роль играет дифферен
циация магмы на основании вязкости, значительная и в образовании 
перлита, имеющего большое практическое значение.

Среди андезитов можно различать древние и молодые андезиты, 
однако это не отмечает различия по геологическим возрастам. Сущест
вование тортонского андезита автором отрицается и он считает, что при
сутствие андезитов паннонского возраста в окрестности с. Толчва также 
не является вероятным.

Увидительным является то обстоятельство, что в Токайском под
горье очень часто встречаются сильно окисленные андезиты. Хлоритиза- 
ция риолитовых туфов (образование зеленых туфов) свидетельствует о 
наличии андезитов, застрявшихся в подошве. В районе с. Толчва на многих 
местах встречается гидротермальная пропилитизация.

Общераспространенное в Токайском предгорье окремнение, являю
щееся отчасти линеарной, а отчасти гнездным, в окрестности с. Толчва 
также бросается в глаза. Можно различать кварциты щелей, возникших 
под действием тектонических сил и вследствие застывания магмы. На 
риолиты указывают светлые и бесцветные, а на андезиты темные и цветные 
кварциты.

В связи с тектоникой Токайского подгорья следует подчеркнуть 
значение нарушений СЗ—ЮВ-ного направления. С этими нарушениями 
связаны наиболее интенсивные гидротермальные процессы и в их близости 
встречаются самые ценные и с практической точки зрения каолиновые, 
бентонитовые и кварцитовые месторождения.
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Приложение № XXVIII. Геологическая карта территории, располагаю
щейся к югозападу от с. Толчва. — Картировал Дюла Варю.
Легенда: 1. четвертичные образования с многими обломками риолитов, 2. толща рио
литовых туфов, отложившихся в воде, 3. толща туфов каменной пыли континенталь
ного происхождения, 4. туф с лапилли риолита, 5. окремнелый риолитовый туф, 6. хло- 
ритизированный риолитовый туф, 7. бентонитизированный риолитовый туф, 8. пред
положенная граница бентонитового риолитового туфа под андезитом, 9. риолит на 
поверхности, 10. риолит под четвервичным покровом, 11. перлит, 12. риолитовая 
брекчия, 13. андезит, 14. андезитовый аггломерат, 15. толща механического бурения 
16. парушение, термальная линия, 17. бурение, вскрывающее окаменелости, 18. бурение, 
вскрывающее пирит, 19. источник, 20. механическое бурение, 21. ручное бурение, 
22. шурф, 23. геологический разрез, 24. измеренные контуры карьеров.

Приложение N§ XXIX. Разрез А—А на территории, располагающейся 
к югозападу от с. Толчва. — Составил Дюла Варю.
(Легенда идентична с таковой карты)

Приложение № XXX. Разрез В—В на территории, располагающейся 
к югозападу от с. Толчва. — Составил Дюла Варю.
(Легенда идентична с таковой карты)

Приложение JVg XXXI. Разрез С—С на территории, располагающейся к 
югозападу от с. Толчва. — Составил Дюла Варю.
Легенда идентична с таковой карты)

2 6 *  —  21





A KELETI MECSEKHEGYSÉG HELVÉTI KÉPZŐDMÉNYEINEK
ÜLEDÉKFÖLDTANA
( X X X I I .  s z . m e l l é k l e t t e l )  

írta: V égh  Sán do r

A Mecsekhegység földtani újratérképezésével párhuzamosan a helvéti 
képződmények fő szelvényeinek üledékvizsgálatát végeztem el, s igyekez
tem azokat más feltárások adataival is kiegészíteni (1. táblázat).

1. A Mecsekhegység ÉK-i részén, a mezozóos pikkelyvonulattól D-re 
fekvő területen a helvéti üledéksor durvakavicsos-tömbös konglomerátum
mal kezdődik, amely diszkordanciával közvetlenül a júra rétegekre települ.

Szászvár, Máza és Tolnaváralja környékén e konglomerátumban fej
nagyságú, sőt még nagyobb görgetegek uralkodnak. Ezek összetétele fel
tárásonként igen különböző. A mázai fővölgyben vizsgált feltárások 
trachidolerit (40—100%), szürke középső-triász mészkő (0—5%), szürke 
júra mészkőkavies (0—35%), liász homokkő (0—8%), gránit (0—13%) 
és kvarcit (0—12%) törmelékeit tartalmazzák változó mennyiségben. 
Összetétel alapján jellegzetes szintek megkülönböztetése nem lehetséges. 
Jellemző a miocén előtti térszín kőzetfelépítésére, hogy Ny-i irányban, 
Kárász—Vékény felé a trachidolerit mennyisége nő és mindig jelentős, 
K-ebbre Tornaváralja környékén ellenben már jóval kevesebb, gyakran ki 
is marad. A tolnaváraljai Kurucgödör környékén legtöbb a kvarcporfír 
(7—33%), az arkóza- (0—37%), trachidolerit- (0—9%) meg szarukőkavics 
(0—5%) és néhány feltárásban a szferoszideritgumó (15%-ig). A gránit
kavics mennyisége elenyésző.

A rétegekből kiszedett kvarckavicsok cpv-görgetettségi foka eléggé 
nagy, ezzel szemben a jóval puhább egyéb kavicsok kevésbé görgetettek. 
A különböző szállítottságú törmelék keverékében a kevésbé koptatott 
anyag helyi felhalmozódására következtethetünk.

Az Ó bányai-völgy tői É-ra levő vízmosások alapkonglomerátuma ismét 
más kőzetösszetételü. Anyagában a középső-liász márga és homokkő 
törmeléke uralkodik (13—33, ill. 23—72%). Mellettük változó mennyiségű 
gránit, trachidolerit és kvarcit törmeléke található.

E rétegek fekvője általában középső-liász, s csak egy esetben trachi
dolerit, egy másik esetben felső-liász márga.

Mázától közvetlenül D-re, a miocén medence É-i peremén uralkodóan 
dió- és fejnagyságú kavicsokból álló konglomerátum található. A mázai
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A Keleti Mecsek főbb területrészeinek
(elyi szel-

bányaépület melletti feltárás alapján levő durvakavicsos réteg fölfelé fino
mabbá válik, és 20—30 cm vastag, áthalmazott, homokos trachidolerit— 
tufitcsíkot tartalmaz. Legfelül ismét tömbös konglomerátum következik: 
darabjainak kerekdedsége nem annyira kopásból, hanem inkább mállás
ból származik.

A kavicsos—konglomerátumos rétegek az egész mázai területrészre 
jellemző módon zöldesszürke és rozsdabarna színű folyóvízi agyagos 
homokkal és homokkővel, valamint állóvízi halpikkelyes homokos agyaggal 
és kongériás homokos mészkővel, meszes-agyagos homokkővel váltakoz-
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1. táblázat
összevont li elvéti rétegsorai
vények)

nak (1. ábra). A folyóvízi homokban faunát nem találtam, anyagának 
szemcsenagysági és koptatottsági, alaki sajátságaiból kis távolságú folyó
vízi szállításra következtethetünk. Helyenként keresztrétegzett. Ásványos 
összetételében általában a biotit, limonit és kvarc uralkodik, eléggé bőven 
van apatit, kevés amfibol, cirkon és titanit mellett. Váltakozó rétegei 
között nincs lényeges összetételbeli különbség.

A kongériás homokos mészkő- agyagos homokkő- és halpikkelyes 
homokos agyag-közbetelepülések legjobban a mázai fővölgyben és az 
ördögnyergi patak völgyében figyelhetők meg. Kongériák szürke és sárga
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( В : M = 4:2 )
1. ábra. Szelvény vázlat a mázai Ördögnyergi-patak völgyétől a mezozóos pikkely
vonulat felé. Jelmagyarázat: Alsó-liász: 1. m árga, mészkő. Alsó-kréta: 2. tracbido- 
lerit agglom erátum -tufa. H elvéti: 3. rio littufa; 4. durva konglomerátum kavics

rétegek; 5. kongériás mészkő; 6. halpikkelyes agyag. — 7. Rátolódás 
Fig. 1. Coupe esquissée de la vallée du ruisseau Ö rdögpatak de Máza vers la chaine 
des éeailles mésozoiques. Légende: Liassique inférieur: 1. m arne, calcaire. Crétacé 
inférieur: 2. agglomérat et tu f de trachydolérite. H elvétien: 3. tu f  rhyolitique, 
4. couches de gravier conglomératique grossier, 5. calcaire á Congeria, 6. argile á 

éeailles de poisson. — 7. Chevauchement
Рас. 1. Схематический разрез от долины ручья Эрдёгнерги района с. Маза в направ
лении мезозойского чешуеобразного массива. Легенда: Нижний лейас: 1. мергель, 
известняк. Нижний мел: 2, трахидолеритовый аггломерат и туф. Гельветский ярус: 
3. риолитовый туф, 4. слои грубого, конгломератового гравия, 5. конгериевый извест

няк, 6. глина с чешуями рыб. — 7. Надвигание

homokkőben, homokos és tiszta mészkőben találhatók. Mázától DNy-ra 
a sújtóléges táró melletti feltárás egyik rétegében a kongériák kőzetalkotó 
mennyiségben láthatók. Ugyanitt szürkésbarna-kékesszürke, homokos, 
gyakran mészcsíkoktól finoman rétegzett, néhol gömbös elválású halpik
kelyes agyag is található. Sávos márgaváltozata is van. Halpikkelyeken 
kívül egyes rétegeiben növényi maradványok vagy lenyomatok is vannak.

A kongériás-halpikkelyes rétegek kétségkívül partközeli fáciesűek. 
Vastagságuk néhány dm-től több m-ig változik. Faunájuk: Congeria 
böckhi W e n z , Unió sp., Bulimus vadászi W e n z , Brotia (Melania) escheri 
B r o n g ., halfogak, -pikkelyek és -csigolyadarabkák.

Mindezek a képződmények igazolják, hogy a helvéti emelet kezdetén 
a térszín rendkívüli mértékű lepusztulása folyt. A neogén tengerből sziget
szerűen kiemelkedő Mecsekhegység térszínileg magasabb pontjai felől 
lezúduló állandó és időszakos vízfolyások hatalmas mennyiségű törmelék- 
anyagot szállítottak, xdzükkel pedig a peremeken kialakult sekély álló
vizeket táplálták. Ez utóbbiak néhol, mint arról később szó lesz, határo
zottan csökkentsósvízi jellegűek. Az állóvíz szintjének ingadozása okoz
hatta  a folyóvízi durvatörmelékes rétegeknek parti és sekélyvízi képződ
ményekkel való váltakozását.

Az alsó-helvéti erőteljes vulkáni működést a Tóinaváraljától Mázán 
és Szászváron át Magyaregregyig, határozott szintben, az alapkonglome
rátum alsó részén azonos kőzet jelleggel nyomozható riolittufa bizonyítja. 
Átlagvastagsága 5—10 m. Legjobb feltárásai szerkezeti vonalak mentén
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találhatók, így a Váralja-hegyen (itt tektonikusán középső-liász a fekvő), a 
mázai ővölgyhen, azonkívül a szászvári bányavölgyben és a Csiszár-tetőn, 
valamint Magyaregregyen a Bükkös vízmosásában. Helyzetét már V adász  
E. pontosan rögzítette (4), de anyagát alapos vizsgálat hiányában dácit- 
tufának tartották. Eddigi megfigyeléseim szerint ilyen tiszta anyagú, 
durvaszemű, szinttartó riolittufa a helvéti emelet magasabb szintjeiben 
nincs, a tortónai emeletbeli tufák pedig egészen más alkatúnk.

A szászvári bányavölgy csaknem teljesnek mondható alsó-helvéti 
sorozatában (durva konglomerátum, riolittufa, halpikkelyes agyag, kon- 
gériás mészkő és homok, homokkő) a riolittufa megismétlődik. A két 
„szint” kőzetanyaga között nincs lényeges különbség, szín, keménység 
vagy az ásványszemcsék nagysága egy feltáráson belül is változhatik. 
Mivel más szelvényekben a jellegzetes alsó-riolittufa magasabb szintben 
való megismétlődését eddig nem tapasztalták (vagy igazolni nem tudták), 
a szerkezeti ismétlődést tartom valószínűnek. A kérdés még további adat
gyűjtést, jobb feltárásokat és részletvizsgálatokat igényel.

A rátolódási övezetben feltárt riolittufa általában fakultabb, morzsalé- 
kosabb szerkezetű (Ördögnyeregvölgy feletti feltárás), míg az attól távo
labbi sokszor épebb (mázai fővölgy tufafejtői). Ennek oka a szerkezeti 
igénybevételben keresendő.

A Kurucgödörben, majd különösen a Sárkányjárás feltárásaiban a 
helvéti bázisrétegekre zöldagyagos, kavicsos homok, majd tarkaagyag követ
kezik, ami már a középső-helvétibe tartozhatik. Ezt az összletet a tolna
váraljai vadászháztól К -re húzódó vízmosásokban sárga, homokos, kavi
csos rétegek tarkítják (kavicsanyag: gránit 0—25%; trachidolerit 10—38%; 
kvarcit9—38%; kvarcporfír8—38%; júra mészkőkavics 0—17%; márga 
0—16%; júra homokkő 0—40%; szarukő0—13%). Az alapkonglomerá
tummal szemben ebben a szintben megnő a trachidolerit-, és helyenként 
jelentőssé válik a gránittörmelék mennyisége.

Néhány helvéti homokminta nehézásvány-tartalma %-ban:
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A viszonylag nagyobb területre terjedő, eléggé szinttartó, néhol 200 
m vastag, színéről jól felismerhető agyagos—kavicsos homokréteg (nedves 
állapotban csillogó zöld), helyenként bentonit-közbetelepüléseket tartal
maz. A feltárásokban faunát nem találtam. Ez a rétegcsoport, benne a 
tarka agyagfélékkel (sárga, rozsdabarna, zöld, vörös) a durvatörmelékes 
anyagszolgáltatás időleges kimaradására utal.

A Sárkányjárás környékén, К  felé, az agyagos rétegekre ismét durva, 
helyenként tömbös konglomerátum, kavicsrétegek, valamint sárga homok 
és homokkő következik. A kavicsok anyaga: gránit 53—55%; kvarcit 
8—12%; kristályos, durvaszemcsés júra mészkőkavics 0—20%; márga 
0—30%; liász homokkő 6—23%; egy feltárásban 3% augitit-törmelék. — 
Az itteni kvarcitkavicsok erős koptatottsága nem hosszú szállítási távol
sággal, hanem inkább az anyag többszöri szárazföldi áthalmozódásával 
magyarázható. így a törmelékanyag lekopott anélkül, hogy kialakulási 
helyétől messze eltávolodott volna. Ugyanezzel magyarázható a homok
rétegek kvarcszemcséinek fokozott koptatottsága és szemcsenagyságbeli 
osztályozatlansága is.

A rétegre jellemző az összekulcsolt ujjakhoz hasonlóan fogazott, ékelt 
település. A Sárkányjárás vízmosásaitól ÉÉK-re halpikkelyes agyag 
bukkan a felszínre. Az északi medenceperemen a halpikkelyes agyag néhány 
m-es közbetelepülések formájában, kongériás padokkal együtt a durva
törmelékes alaprétegek között mutatkozik. Itteni, látszólagosan a bázis- 
rétegek feletti helyzete tehát újabb szintet jelentene. A szerkezeti viszo
nyok részletesebb elemzése alapján azonban inkább a mélyebb szint fel
színre bukkanásával számolhatunk.

Az alsóbb helyzetű törmelékrétegek ui. a mázai Farkasároktól kezdve 
egészen a Sárkányjárás—Bánszállás vonaláig aránylag nyugodt település
ben követik az alaphegység peremét, innen К -re azonban félboltozatot 
formálnak. Ennek következtében a Kecskehát árokrendszerében a leg
mélyebb rétegtagok bukkannak a felszínre konglomerátum, homok, 
homokkő formájában. A boltozat K-i folytatását a mecseknádasdi faluvég, 
és a műút hajtükanyara irányában húzódó diszlokációs sáv szünteti 
meg.

Innen É-ra, a mezozóos pikkelyek öve felé, a pannóniai mozgások 
következtében egyre jobban meggyűrt helvéti rétegeknek egyre idősebi) 
tagjai kerülnek felszínre. így Szászvártól Kismányokig sok helyen találunk 
kongériás-halpikkelyes képződményt, durva konglomerátumot és riolit- 
tufát is a rátolódási vonal közvetlen szomszédságában. A mezozóos pikkely 
fölött azután ismét helvéti rétegek, Hidas irányában pedig tortónai- 
pannóniai üledékek következnek.

A nagymányoki bányatelep alatti Melegoldalban feltárt halpikkelyes, 
homokos agyagrétegek helyenként montmorillonitos bentonitot és áthal
mozott anyagú, növénytörmelékes tufitbetelepüléseket tartalmaznak.

Kongériás, homokos mészkőfeltárások vannak a tolnaváraljai nagy 
kőfejtőtől D-re és a Hidasra vezető út mentén is. Legnagyobb vastagsága 
itt 3 m. A halpikkelyes agyag heterópikus fáciese lehet a Pocsétásárok
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szürkészöld-kékeszöld színű agyagja, amely néhány cm-es fás barnakő
széncsíkot is tartalmaz.

A Melegoldal környékének tavi üledékei D-i irányban a már ismerte
te tt folyóvízi rétegekbe mennek át. E rétegek fölött ÉK-i irányban szürke- 
és sárgahomokos, apróbb kavicsos laza képződményt találunk, amely a 
helvéti rétegsor tetejéhez tartozik, és Hidas felé tortónai emeletbeli tengeri 
rétegekbe megy át.

2. A Vasas, Hosszúhetémj és Pécsvárad körüli feltárásokban a helvéti 
emelet durvakavicsos-konglomerátumos alaprétegei Vasas I.-től D-re, a 
Szentgyörgyhegyen, Erzsébethegyen, valamint a hosszúhetényi Máltető 
környékén jól tanulmányozhatók. A kavicsanyagban kvarcporfír, triász 
mészkő, liász homokkő, permi vörös homokkő és gránit a leggyakoribb. 
A konglomerátumrétegek között helyenként (Vakcsavölgy É-i ága, Hideg- 
hegy D-i oldala) sárgaszínű, likacsos, kongériás mészkövet (kőbelekkel) 
találunk. Kongériás feltárás van a kozári vadászház mellett is.

Vasas és Hosszúhetény környékén néhány elszigetelt foltban, pontosan 
meg nem határozható helyzetben, bontott vulkáni tufarétegek feltárásai 
találhatók. Legnagyobb ezek közül Vasas I.-től D-re, a vasút bevágásában 
talált feltárás. Anyaga fehéres szürke, a tolnaváraljainál valamivel fino
mabb szemű, laza szerkezetű, biotitos vulkáni tufa. Elegyrészeinek nagy
fokú elváltozása miatt ásványtani szempontból pontosan meg nem határoz
ható. Részleges vegyelemzése (elemző: S o h a  I.-né): S i 0 9 6 3 ,6 1 % ;  FeO 
0 ,1 7 % ;  Fe2Ö3 2 ,6 7 % ;  A120 3 12 ,79% .

Pécsszabolcson (Mecsekszabolcs) a rétegsor durva konglomerátummal 
és aprószemű, szürke homokkővel kezdődik. A konglomerátumban az 
uralkodó szemcsenagyság mogyoró-dió-f ej nagyságú kavicsokból áll, néhol 
ennél is nagyobb tömbökkel [szürke anizusi mészkő 33%; kvarcporfír 
43%; permi vörös homokkő 16%; szürke (liász?) homokkő 8%; kevés 
gránit és kvarcit]. A törmelékanyag nagyobbrészt a hegység legidősebb 
kőzeteiből származik.

A szürke színű, nem meszes, jól osztályozott folyóvízi homok majdnem 
teljesen kvarcból, muszkovitból és földpátból összetett kevés nehézásványa 
között idiomorf cirkon, üde, zöld diopszid, valamint biotit, hipersztén és 
limonit van.

A szürke homok fölfelé durvaszemű, erősen meszes, kemény, kvarcos- 
muszkovitos-limonitos homokkőbe megy át, vékony homokos agyagsávok- 
kal, majd ismét konglomerátum következik (kvarcporfír 37%; anizusi 
szürke mészkő 47%; permi vörös homokkő 16%). Erre változó szemcse
nagyságú, többnyire meszes szürkésbarna-sárga homok és homokkő tele
pül. Könnyű ásványai között kvarc, földpát (plagioklász, szanidin) és 
muszkovit, nehézásványai között mennyiségi sorrendben gránát, limonit, 
magnetit, turmalin, disztén, rutil, cirkon, zoizit látható. x\ kvarcszemcsék 
általában élesek, szilánkosak, osztályozatlan szemcsenagyságeloszlásúak.

Ugyanez a rétegtag bukkan felszínre a pécs—mánfaimüút baloldalán 
látható feltárásokban (Árpád-tető környéke). A Széchenyi- és István-
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aknától É-ra megtalálható kongériás mészkő, s a fölötte levő konglomerá
tum azonban csak lepusztult roncsok formájában figyelhető meg.

3. Or fű község fölött, a műútról a falu felé vezető bekötőút kanyarjá
ban szürke és sárga színű homokkő rétegei között világosszürke, majdnem 
fehér, erősen bontott, apró biotitlemezkékkel hintett vulkáni tufaréteg 
van. Részleges vegyelemzése (elemző: So h a  I . -n é ) :  Si02 64,99%; FeÖ 
0,21%; Fe26 3 1,74%; A120 3 12,70%. Ez is riolittufa lehet.

4. Mánfától D-re az alaphegységre a kongériás képződmény helyett 
durva konglomerátum települ. A konglomerátum anyaga szemcsenagyság
ban és összetételben erősen változik, mezozóos eredetű kavicson kívül főleg 
kvarcit, permi vörös homokkő és kvarcporfír törmelékét tartalmazza.

A fúrásokban, valamint B ö c k h  J. szerint Budaía község mellett a 
patakvölgyben is feltárt kongériás mészkő (ennek már csak görgetegszerű 
törmelékét találtam) és a halpikkelyes agyag feletti, mogyoró-dió nagy
ságú kavicsokból álló, valamint sárga színű, durvahomokos összetételű 
szint a Mánfapatak völgyében szürke, agyagos-meszes, csillámos homokba 
és homokkőbe megy át. Ez faunát nem tartalmaz, ásványos összetételében 
muszkovit, kvarc, biotit és kevesebb íöldpát uralkodik. A kétségtelenül 
lassú áramláséi, sekély medrű folyóvízből lerakott homok- és homokkő
rétegre durva kavics és konglomerátum települ. Többségében dió-tojás- 
nagyságúak, néhol ököl-, sőt fejnagyságú kavicsokból áll [permi vörös 
homokkő 23—41%; werfeni szürke dolomit 0—41%; anizusi mészkő és 
dolomit 11—32%; raeti (?) homokkő 0—7%; kvarcporfír 6—27%].

Erre a szintre a mélyebb helyzetű halpikkelyes agyaghoz hasonlóan a 
gyakori vulkáni tuíaközbetelepülés jellemző. A folyamatos, csendesebb 
üledékképződésű agyagrétegekben a vulkáni tufát változó vastagságú 
csíkok formájában gyakran átfúrták. Ezeket a tufákat nem tudtam rész
letesen vizsgálni, a leírásból pedig nem állapítható meg, hogy tiszta anyagéi, 
kemény riolittufáról vagy átmosott, laza tufitról van-e szó.

A homokos agyagfélékben és a folyóvízi lepusztulást, gyors anyag
szállítást jelző durvább törmelékes szintek homokanyagában is nagyszámú 
tufaeredetű ásvány található, ez pedig inkább a lerakodott riolittufa- 
rétegek átmosódása mellett bizonyít.

A durvaszemű, homokos-kavicsos konglomerátumcsoport az Irtás- 
mező feltárásaiban apróbb kavicsos homokba, majd homokkőbe megy át, 
ami közepesen koptatott és osztályozott anyagú folyóvízi képződmény
nek minősíthető.

A helvéti emelet legmagasabb szintjében Budafa környékén élénk- 
sárga, keresztrétegzett folyóvízi homokot, durvakavicsos homokot [ani
zusi szürke mészkő 38%; raeti (?) homokkő 25%; kvarcporfír 37 %] 
találunk. A homok nagyobb szállítási távolságú, osztályozottabb szemcse
nagyságú, több éles kvarcszemcsét tartalmaz. Sok metamorf eredetű 
ásványa itt az anyag egy részének nagyobb távolságból való származására 
és helyi törmelékes anyaggal való keveredésére utalhat. Feltűnő, hogy a 
kavicsanyagból a permi homokkő törmeléke kimarad.

ö. Komlótól keletre a kongériás rétegek közvetlenül a liász alaphegy-
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ségre települnek. A zobáki új akna környékén és a zobáki műút hajtű
kanyarja közelében levő kongériás homokos mészkő itt sárga színű, lika- 
csos szerkezetű, helyenként tömegesen tartalmaz Congeria kőbeleket. 
Ezenkívül Bulimus vadászi W e n z , Neritina picta F é r ., Unió sp., halfogak 
találhatók benne. Fölötte az édesvízi sorozat további tagjaként halpik
kelyes agyag települ. A Kossuth III. és Béta-aknák környékén figyelhető 
meg legjobban. Színe kék, sárga, szürkéssárga, jellemző változata a sávos

2. ábra. Szelvény a Kossuth-akna m elletti iparvasút bevágásáról. Jelmagyarázat: 
Pleisztocén: 1. lösz. H elvéti: 2. konglom erátum ; 3. bentonit; 4. rozsdabarna színű

homokkő Congeria-fészkekkel
Fig. 2. Coupe du creux du chemin de fer des transports industriels, prés du puits 
Kossuth. Legende: Pléistocene: 1. loess. H elvétien: 2. conglomérat, 3. bentonite, 

4. gres de couleur de rouille, á nids congériens
Рас. 2 . Разрез выемки для промысловой железной дороги у шахты им. Кошшута. 
Легенда: Плейстоцен: 7. лесс. Гельветский ярус: 2. конгломерат, 3. бентонит, 

4. буровато-ржавый песчаник с конгериевыми гнездами

agyag és márga, csillámos-homokos agyag, tufás agyag. Helyenként vékony 
barnakőszénlencséket is tartalmaz. Néhány feltárásban a kongériás mész
kő fölött halpikkelyes agyag helyett homokos kavicsréteget találtam.

A komlói amfibolandezittel kapcsolatban (4, 5) meg kell jegyeznünk, 
hogy az andezitnek kongériás mészkőre (4) való ráömlése a komlói régi 
ventillátorok völgyében ma már nem látható. Az andezit állítólagos kon
tak t hatása a halpikkelyes agyagra jelenleg ugyancsak ellenőrizhetetlen. 
Andezittufa és andezittufából származó bentonit jelenléte ásványkőzet
tani és földtani szempontból még nem eléggé bizonyított. Űjabb fúrással 
az andezit alatt riolittufát harántoltak, ami után már a liász alaphegység 
következett.
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A Kossuth-akna melletti kisvasút bevágásában fonolit és riolittufa 
törmelékét tartalmazó konglomerátum és vékony bentonitréteg kíséreté
ben rozsdabarna színű, meszes, durvaszemű, földpátos homokkövet talál
tam, amiben Congeriáк és Bulimusok vannak (2. ábra).

A Kossuth-akna alatti budafai völgyben ugyancsak sikerült kongériás 
mészkövet találnom. A két feltárás kőzetanyaga kőzettanilag nem azono
sítható. A Kossuth-akna melletti kongériás-bulimuszos homokkő áthalmo
zott anyagú. Bizonyíték erre az anyag szerkezetén és települési módján 
kívül a közbetelepült és a homokrészecskék között is sok helyen megtalál
ható bentonitosodott, átmosott tuíitanyag is.

Komló közvetlen környékén tehát hol kongériás mészkő, hol riolit
tufa, néhány helyen pedig durva törmelékréteg települ az alaphegységre. 
Az említett fúrás szerint az andezit az alaphegységre települt riolittufára 
következik. Távolabb viszont a riolittufa és az alaphegység között még 
kongériás rétegek vannak. A Kossuth-akna melletti kongériás képződ
ményben már a riolittufa áthalmozott anyaga található, ez tehát a riolit- 
tufánál fiatalabb. Az áthalmozott anyagban tehát a kristályos alaphegység 
(fonolit) és a riolittufa törmeléke együtt található. A kongériás-bulimuszos 
homokkő a konglomerátummal együtt még az alaprétegekhez tartozik; 
riolittufa fölötti helyzetű kongériás szint.

A budafai légaknától a Mánfahegy irányában haladva az Irtásmező 
feltárásainak ismertetése során említett magasabb szintű helvéti homokos
kavicsos rétegekre a tömedékbánya mesterségesen jól feltárt törmelék
sora következik. Ennek ismétlődő homok—homokkő—kavicsos homok— 
konglomerátum—mésziszap rétegei folyóvízi (delta jellegű), parti és 
mocsári fáciesek váltakozását mutatják. A mellékelt rétegszelvényen 
(XXXII. melléklet) és az anyagvizsgálati eredményekből látható, hogy az 
alsó rész folyóvízi eredetű rétegeire állóvízi mésziszap-közbetelepülés után 
ismét folyóvízi, azután inkább parti jellegű, majd deltaképződmény követ
kezik. Legfelül újra agyagos mésziszap települ. A nehézásvány-összetétel- 
ből világosan kiolvasható, hogy az üledékképződés során nem a lehordási 
terület, hanem a kifejlődés változott.

Ugyanez a rétegtag található a Határtető K-i árkában és a Mánfahegy 
ÉK-i, erdei vízmosásában, sárgásbarna, durvaszemű homokkő, laza homok 
és homokos kavicsréteg [kvarcporfír 50%; anizusi szürke mészkő 30%; 
finomszemű (raeti?) homokkő 15%; kvarckavics 5%] formájában. A ho
mokos kavicsrétegben itt  Ostrea cír. gingensis S c H L O T H .- t  találtam, a 
részletes üledékvizsgálat alapján ezt parti-delta jellegű képződménynek 
tekinthetjük. E feltárástól К -re már kizárólag tengeri képződményt 
találunk.

A durvatörmelékes homokos-kavicsos réteg a Mánfahegyen tengeri 
homokos-tufás-agyagos képződménybe megy át. A slírfáciesű rétegekben 
gazdag tortónai jellegű Foraminifera-faunát és vékonyhéjú kagylót találtam 
(Corb ulá k, A m üss i um ok).

6. Magyaregregyen a Bükkös és Kecskehát mély árkaiban az alsó- 
helvéti képződmények krétakori trachidoleritre durvatömbös, szinte
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kizárólag trachidolerit-anyagú törmelékréteggel települnek. Helyenként 
több m3-es tömbök is láthatók.

A durvatörmelékes rétegek fölött kemény, zöldesszürke színű, biotitos 
riolittuía következik. Összvastagsága mintegy 8 m lehet. Gyakori benne a 
szenesedett ágmaradvány, vékony kőszéncsík vagy kőszénlencse. Kőzet
tani és rétegtani azonosíthatósága szerint a máza—váraljai riolittufával 
azonos. Vegyelemzése az alábbi eredményt adta (elemző: Guzy K.-né):

SiOo ..........................................................  68,10
FeÖ ........................................................  0,49
Fe20 3 ......................................................... 0,62
A120 3   11,30

A trachidolerit-konglomerátum a Kecskehát vízmosásának jobb oldali 
elágazásában sötétszürke meszes homokkőbe megy át. Faunája főképpen 
Melania escheri Brong., Pisiclium sp., Congeria böckhi W e n z , Unió sp. 
Bartha F. szerint ez a képződmény csökkentsósvizinek tekinthető. 
A kongériás-molluszkás homokkő fölött néhány m vastag agyagos tufit- 
réteg van.

Magyaregregy község területén, a Kossuth u. 72. sz. ház udvarán a 
trachidolerittörmelékre halpikkelyes agyag települ. CaC03-tartalma 
27,19%, anyagában szabad szemmel halpikkelyek, növényi lenyomatok 
láthatók. Iszapoláskor halcsontdarabkák kerültek elő. DTA-elemzése a 
kolloidrészlegben montmorillonitot, szerves anyagot és kalcitot m utatott ki.

A kisréti árokban ugyancsak megtalálható halpikkelyes agyag fölfelé 
apró kongériákat tartalmazó kavicsos homokkőbe megy át.

A Magyaregregytől Császtáig húzódó területrészen a helvéti emeletet 
legnagyobbrészt ugyancsak trachidolerit-anyagú konglomerátum, vala
mint homok és homokkő képviseli, néhol zöld, barna vagy vörös színű 
agyagos homokrétegek kíséretében. Rétegeik között sok helyen találunk 
halpikkelyes agyagot vagy kongériás-molluszkás mészkő-homokkőpadokat, 
néhol lumasellát.
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Magyaregregytől ÉNy-ra a Leánykői-árok K-i ágában ugyancsak 
homokos, halpikkelyes agyagot találunk, néhol rovarmaradványokkal. 
A halpikkelyes agyagszint felső része itt erősen átdolgozott, homokkal és 
kaviccsal kevert, végül trachidolerit-anyagú aprókavicsos rétegbe megy át.

A Leánykő közelében, tehát a pikkelyvonulat mentén trachidolerit 
és triász mészkő törmelékét tartalmazó homokos kavicsréteg is van.

Összefoglalás

A kréta időszak barrémi emeletében a Mecsekhegység a területét addig 
elborító tengerből szigetszerűen kiemelkedett. Az eocén és oligocén üledé
kek is hiányoznak. Az alaphegységre általában faunamentes szárazföldi
folyóvízi eredetű törmelékrétegek, több helyen kongériás-bulimuszos, 
Rácmecskén emlősmaradványokat is tartalmazó édesvízi üledékek követ
keznek, amelyeket szakirodalmunk a miocén időszak helvéti emeletébe 
helyez.

A durva konglomerátumot homok és homokkő, valamint állóvízi 
kongériás mészkő és halpikkelyes agyagrétegek tarkítják. Ezek általában 
édesvíziek, egy részük azonban a fauna értékelése alapján csökkentsós- 
vízinek tekinthető.

A folyóvízi-állóvízi üledékképződést az É-i Mecsekben vulkáni kitörés 
szakította meg, amelynek terméke a vastag, szinttartó alsó-helvéti riolit- 
tafci-réteg.

Tolnaváraljától D-re az alapkonglomerátum és a riolittufa fölött 
zöldagyagos-kavicsos homok, újabb durva konglomerátum, azután fino
mabb szemű folyóvízi kavicsos-homokos rétegek következnek. A törmelék- 
anyag szemcsenagysága egészben véve felfelé csökken.

Hosszúhetény—Pécs—Komló környékén a helvéti emelet általában 
a kongériás-halpikkelyes rétegekkel kezdődik, ezek felfelé fokozódó szem
csenagyságú szárazföldi rétegekbe mennek át. Míg Máza-Váralja környékén 
(és ehhez hasonlóan Mániától D-re is) azonos időben hatalmas mértékű 
eróziós törmelékfelhalmozódás volt, addig Hosszúhetény és Komló körül 
túlnyomóan csendesebb, állóvízi üledékképződés folyt.
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GEOLOGIE SÉDIMENTAIRE DES FORMATIONS 
HELYÉTIENNES DE LA PARTIE ORIENTALE 

DE LA MONTAGNE MECSEK
P ar S. V é g h

Dans Tétage barrémien du Crétacé, la Montagne Mecsek émergeait en 
ile de la merqui avait inondéleterritoire jusqu’alors. Les sédiments éocénes 
et oligocénes manquent également. En général, le Mésozoique est recon
vert de couches détritiques, terrestres et d’eau fluivale, stériles en fauné, 
et, par endroit, de sédiments d’eau douce á Congeria et Bulimus, con- 
tenant mérne des mammiféres, á Rácmecske. Toutes ces formations 
sont considérées comme helvétiennes par les auteurs antérieurs.

Dans le conglomérat grossier, s’intercalent des couches de sable et 
grés, de calcaire á Congeria d’eau dormante, d’argile á écailles de poisson. 
Ces couches sont en général d’origine d’eau douce, mais une certaine partié 
pent étre considérée comme saumätre, en tenant compte de la fauné.

La sédimentation d’eau fluviale et dormante fut interrompue, dans la 
partié du N de la Montagne Mecsek, par une éruption volcanique produisant 
la couche épaisse, á niveau constant du tuf rhyolitique helvétien inférieur.

Au S de Tolnaváralja, les couches suivantes gisent au-dessus du conglo
mérat de base et du tuf rhyolitique: sable á argile verte et á gravier, con
glomérat grossier, puis gravier et sable fluviatiles, fins. En général, la gra- 
nulométrie des détritus diminue vers les horizons supérieurs.

Dans les environs de Hosszúhetény—Pécs—Komló, l’Helvétien com
mence généralement par les couches á Congeria et á écailles de poisson, 
montrant une transition vers des couches terrestres dönt la granulométrie 
va grandissant vers le haut. Tandisque dans les environs de Máza—Vár
alja (tout comme au S de Mánfa) il у avait une immense accumulation 
simultanée des détritus érosifs, dans les environs de Hosszúhetény et 
Komló la sédimentation se déronlait en eau dormante, tranquille.

Planche XXXII. Coupe pétrographique de l’ancienne mine de remblai 
de Komló. — Par S. V é g h .

Legende: 1. sol ä loess, 2. gravier, 3. sable, 4. sable ä gravier, 5. gres, C. vase 
calcaire, 7. échantillonage. — 8. R épartition granulom étrique, 9. répartition  quan ti
ta tive  des principaux m inéraux lourds, 10. diagrammes des formes des granule de 
quartz, 11. facies, 12. littoral, 13. marécageux, 14. de delta, lő . fluvial.

СЕДИМЕНТОЛОГИЯ ГЕЛЬВЕТСКИХ ОБРАЗОВАНИЙ 
ВОСТОЧНОЙ ЧАСТИ ГОР МЕЧЕК

ШАНДОР ВЕГ

Горы Мечек в барремском ярусе мелового периода возвысились 
в виде острова из моря, залившего до тех пор их территорию. Отложения 
эоцена и олигоцена также отсутствуют. Над основными горами залегают

;27 Földtani Intézet Évi Jelentése —  10
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вообще лишенные фауны обломочные слои континентального-речного 
происхождения, а на некоторых местах конгериево-булимусовые пресно
водные отложения, включающие в себе в районе с. Рацмечке также остатки 
позвоночных. Специальная литература относит эти слои к гельветскому 
ярусу миоценового периода.

Грубые конгломераты чередуются слоями песков и песчаников, а 
также конгериевых известняков и глин прудового происхождения, со
держащих чешуи рыб. Эти слои в общем являются пресноводными, однако 
на основании оценки фауны часть их является олигогалинной.

Речное-прудовое осадкообразование в северной части гор Мечек 
было прекращено вулканическим извержением, продуктом которого 
является мощный, выдержанный слой нижне-гельветского риолитового 
туфа.

К югу от с. Толнавараля над основным конгломератом и риолитовым 
туфом залегает зелено-глинистый гравелистый песок, грубый конгло
мерат, а затем следуют более тонкозернистые речные гравелисто-песчаные 
слои. Величина зерен обломочного материала в общем и целом кверху 
уменьшается.

В районах с. Хоссухетень и гг. Печ и Комло гельветский ярус вообще 
начинается конгериевыми слоями, содержащими чешуи рыб, которые 
кверху переходят в континентальные слои с повышающимися величи
нами зерен. В то время как в районах сс. Маза и Вараля (а также к югу 
от с. Манфа) в данное время имело место накопление эрозионных облом
ков в огромных размерах, в районах с. Хоссухетень и г. Комло преоб
ладающей частью имело место более спокойное прудовое осадкообразо
вание.

Приложение № XXXII. Разрез старой закладочной шахты района г. 
Комло с данными изучения. — Составил Шандор Вег.
Легенда: 1. лессовая обработанная земля, 2. гравий, 3. песок, 4. гравелистый песок* 
5. песчаник, 6. известковый ил, 7. место опробования. — 8. Гранулометрический состав, 
9. количественное распределение главнейших тяжелых минералов, 10. диаграммы форм 
кварцевых зерен, 11. развитие, 12. прибережное, 13. болотное, 14. дельтовое, 15. речное.



A BAKONYBÉLI FÖLDCSUSZAMLÁS
Irta: Y íg h  G y u l a

1936, 1937, de főleg 1938 telének az átlagosnál bővebb csapadéka az 
ország számos területén okozott különböző méretű földcsuszamlásokat. 
Viszonylag kisebb méretű, azonban igen jellemző kiíejlődésű földcsuszam
lás történt 1937/38 telén Bakonybél belterületén (1. ábra).

A Pityerdomb K-i lejtője az ún. ,,Disznóbitangi dűlő” völgye felé 
hullámosán esik alá. Ezt a lejtőt régebben sűrű szálerdő borította; az erdő 
kivágása óta azonban íátlan legelő.

A földcsuszamlás ezen a legelőn történt. Felső széle özv. Kaufmann 
Józseíné telkén a 142. sz. ház végéhez épített istálló DK-i sarkánál kezdő
dött, és KÉK-i irányban húzódva a Disznóbitangi-völgy fenekén végző
dött. Legnagyobb hossza 150 m, legnagyobb szélessége a homloknál, a 
völgyben 70 m. A legfelső, karéjos beszakadás mélysége 3 m, a közép
karaj D-i oldalán (a 41. sz. ponttól K-re) 2,5—3 m, az É-i oldal karéjos 
leszakadásánál, a forrás fölött pedig 5 m. A csúszó terület átlagos lejtése 
9°; a felső szakaszon 7°; az alsóban, a homlokon 15°. A legfelső szakadás és 
a völgy alján levő áttüremlő homlokláb közötti magasságkülönbség 30 m. 
Özv. Kaufmanné kerítésének legnagyobb vízszintes elmozdulása a 37. 
sz. pontnál 6,30 m, a homlok lábának előremozdulása kb. 10 m.

A csuszamlás a lejtő olyan régi vápájában futott alá, amely egy korábbi 
csúszás következtében keletkezett. A lejtő lábánál, az új földár két oldalán 
egy-egy régi csúszásból eredő földtorlasz látható; közülük a D-i oldalon 
levő idősebb, és teljesen belesimul a völgyoldal domborzatába, az É-i 
ellenben, amelyen még a szélek áttüremlése és a csúszási repedések is észlel
hetők, nyilván fiatalabb (1. ábra).

A földcsuszamlás képe tehát nem egyöntetű. A hullámos csúszási 
felület közepén egy régebbi csúszás megállapodott torlasza vagy a feneket 
alkotó keményebb anyag felemelkedő púpja van. Az ettől Ny-ra és K-re, 
ill. felfelé és lefelé eső földmozgás jellege a csúszás fenekének lejtéséhez 
igazodva egymástól eléggé eltérő.

Ny-on a kezdő karéjos beszakadás katlanában, a mély repedések 
közvetítése révén a rétegek nagyobb mélységig erősen átáztak, fellágyul
tak, s a terület besüppedt. Az innen kinyomódott átázott anyag fölemelte 
a lejtő mentén előtte levő rétegeket, amelyek lépcsős összeszakadozással 
a drótsüvénytől K-re összetorlódtak, majd pedig a fenéktorlasz által a 
21*  —  21
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30. és 41. sz. pont közötti szakadási perem mellett — DK-i irányba terelve 
— a kis mellékvölgyelés felé csúsztak (1. ábra szelvénye).

E szakaszon az alsó, átázott rétegek a meredek csúszási felületen 
megindultak; a kevésbé átázott, fűszőnyeggel erősen összetartott felső

I talajréteg ellenben összefüggő 
II С 7 о 1 \ / Р П П  ÉK „bőrke” gyanánt ráncolódott

5 össze (2. ábra), és alája tü-
remkedett a lejtőn fölötte le
vőknek, ami világos bizonyí
téka a mozgás fölülről tör
tént megindulásának.

A fenéktorlasznak a 16— 
41—30. sz. pontok között a 
felszínen is kifejezésre jutó 
tarajától É-ra több lépcső
ből összetevődő, mély félkör 
alakú szakadás mellett 
süllyedt le a föld, és húzó
dott a völgy talpáig, ame

lyen még mintegy 10 m-t csúszott előre (3. ábra). Közben az utána
csúszó, fűszőnyeggel borított földtömegek erősen egymásra torlódtak.

3. ábra. A földcsuszamlás közepetájának É —D-i irányú harántszelvénye a 41. sz.
ponton keresztül

Fig. 3. Coupe traversale de N—S de la partié centrale du glissement, á travers le
point 41.

Р и с .  3. Поперечное сечение С—Ю-ного направления средней части сколзания через
точку № 41.

Lent a földtorlasz homloka — elérve az átellenes lejtő lábát — két helyen 
is elzárta a patak rendes folyását (4. ábra).

Oldalt éles határvonallal vált el a földár a helyben maradt lejtőrész
től, a föltorlaszolt szakaszokon 0,50—1,0 m magasságban hajolva át a 
szakadásperemen, az anyaghiányos szakaszokon ellenben annál 0,50—
3,0 m-rel mélyebbre süllyedve (3. ábra).



1. ábra. A bakonybéli földcsuszamlás helyszínrajza és hossz-szelvénye 
Fig. 1. Plan et coupe longitudinale du glissement de terrain de Bakonybél 

Рис. 1. План и продольное сечение сколзания земли в с. Баконьбел
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A vízzel telítettségnek világos bizonyítéka volt a csúszó földár fel
színén állott sok pocsolya és a három kis forrás.

Az így elmozdult és jórészt használhatatlanná vált terület mintegy 
6750 m2. Ebből a megmozdult földtömeg — 3,5 m átlagvastagsággal szá
mítva — 23 600 m3-re tehető.

A csúszás nem újkeletű. Régebbi súvadások és csuszamlások nyomát 
(vízzel telt vagy sásos növényzettel borított karéjos vápákat, megcsúszott 
földtömegek meredek, ívelt homlokait) több helyen észlelhetjük a falu 
alatti lejtőn.

4. ábra. A csúszás alján, a patakm eder fölötti rész egym ásra 
türem kedett rétegei

Fig. 4. Au pied du glissem ent; les couches glissées les une au- 
dessus des autres dans la partié située sur le lit du ruisseau

A szóban forgó telken is már 1922-ben kezdődtek egyes helyeken 
szakadások és süppedések. 1937 tavaszán az istálló sarkától mintegy 2 m 
távolságban szakadt be félkörösen a föld; a tárgyalt szakadás 1937 kará
csonya előtt kezdett kialakulni, és 1938 januárjában és februárjában szállt 
le a vizsgálat idejében talált szintre. Az istálló sarka már januárban 
leszakadt.

FÖ LD TA N I FE L É P ÍT É S

A csúszások keletkezését és annak módját a terület földtani felépítése 
szabta meg. A gerincet kékesszürke, pikkelyes darabokra széteső eocén 
agyag alkotja (feltárva a 13. sz. pontnál), amelyre a 8. sz. pontnál mélyített 
kutatófúrás szelvénye szerinti pleisztocén rétegek települnek:

0,00 — 0,35 m-ig humusz
0,35 — 1,00 m-ig lösz
1.00 — 2,00 m-ig mészgöbecses lösz
2.00 — 2,50 m-ig mészgöbecses, zöld eocén agyag
2,50 — 3,50 m-ig fehér mészfoltos, zöldesszürke eocén agyag

Több meredek szakadáspart falában földdel kevert, mogyoró-ököl- 
nagyságú kvarckavics van a lösz alatt.
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5. ábra. A bakonybéli csapadékmérő állomás csapadékadatai 1936. IX. 1. — 1938. II.
15. (Az Orsz. Meteorológiai Intézet adatai alapján összeállítva). Jelmagyarázat:
1. legnagyobb napi csapadék, 2. havi összcsapadékok, 3. havi átlagok az 1901— 1930.

évi adatokból szám ítva

Fig. 5. Données de précipitation, mesurées par la station de Bakonybél du 1 septembre 
1936 au 15 février 1938 (en u tilisant les données de Г In stitu t N ational de Météorolo- 
aie). Legende: 1. maximum journalier, 2. to ta l mensuel, 3. moyennes mensuelles 

calculées des données des années 1901 a 1930

Puc. 5. Данные об осадках дождемерного поста с. Баконьбел за период с / сентября 
1936 г. по 15 февраля 1938 г. (по данным Государственного Метеорологического Инс
титута). Легенда: 1. максимальные суточные осадки, 2. суммарные месячные осадки 

3. средние месячные величины на основании данных 1901 —1930 гг.



A fúrás 1,50—2,00 m mélységében nyomás alatt álló víz jelentkezett. 
Az igen sok vizet tartalmazó, erősen feldolgozott és alján akkor még mindig 
mozgó földtömeg állandóan összecsukódott, és megfogta a fúrófejet. 
Béléscső híján 3,5 m alól eredeti m intát nem tudtunk venni; a fúró itt 
teljesen elázott, híg, képlékeny anyagban „dagasztott".

A löszön és a kavicsos, mészgöbecses rétegeken könnyen áthatolt 
csapadék összegyűlt a kavicsban, majd lehúzódott a morzsás, mészgöbecses 
agyagrétegbe az eocén agyag ép felszínéig. Ez átázva képlékennyé vált. 
Átázását fokozta, hogy a régi csúszások vápáiban, repedéseiben összegyűlt 
csapadékvíz nem tudott lefolyni a felszínen, hanem beszivárgott a települé
sükben megzavart rétegekbe.

Hogy mekkora szerepe volt a csapadéknak a csúszás létrejöttében, azt 
az Országos Meteorológiai és Földmágnességi Intézettől készséggel átenge
dett* és a bakonybéli esőmérő állomáson mért adatok grafikus ábrázolása 
szemlélteti (5. ábra). Ebből kitűnik, hogy már 1936 októberében a 30 éves 
átlag kétszeres mennyisége esett, ennek maximuma havaseső alakjában 
október 29-én, amelynek nagy része beszivároghatott a megbolygatott 
lejtő rétegeibe. 1937 márciusában (181 mm), júniusában (116 mm), augusz
tusában (150,4 mm), majd novemberében (168,1 mm) és decemberében 
(116,2 mm) az átlagot jóval meghaladó csapadék olyan eloszlásban esett, 
hogy különösen november és december folyamán lehetett a beszivárgás 
akkora, hogy az eocén agyag felszíni része elérte a folyás határát. Kará
csony előtt kezdett az istálló melletti szakadás kialakulni, és január— 
februárig tarto tt, amíg a mélyebb földtömeg is annyira átázott, hogy a 
fölötte fekvő szárazabb rétegek belesüllyedtek a képlékeny anyagba, 
annak egy részét a lejtő mentén előttük fekvő rétegek alá préselték, és így 
azokat is kimozdították helyükből.

A csuszamlás jövőbeli megismétlődését és terjeszkedését legcélszerűb
ben a lejtő befásításával és a rajta tám adt mélyedések, tavacskák és forrá
sok vizének levezetésével (tehát a felső földrétegek kiszárításával és a 
vízbeszivárgás mérséklésével) lehet megakadályozni.

LE GLISSEMENT DE TERRAIN A BAKONYBÉL
Par Gy . Y ígh

En hiver 1937—38, il a eu lieu un glissement de terrain au bout de 
ГЕ de Bakonybél, au versant de ГЕ de la colline Pityerdomb. Ce glissement 
est dú á la précipitation dépassant les valeurs moyennes. Sur la surface 
détrempée en bouillie de Pargile éocéne gisant au-dessous des couches de sol 
pléistocéne supérieur, ameublies par la coupe de bois, une masse de térré 
de 23 000 m5, 1 х/5 arpents de jardin et päturage se mirent en mouvement, 
en 150 m de longueur, 70 m de largeur, 25 á 5 m d’épaisseur.

* Az adatok átengedéséért az Intézet vezetőségének ezúton is hálás köszöne- 
tem et fejezem ki.
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Le glissement se cléroula á un territoire démoli par des glissements 
antérieurs. Si Геаи accumulée dans les cavités ainsi formées ne sera pas 
réguliérement drainée, les glissements se renouveleront par les précipita- 
tions anormales et mettront en danger les maisons prés de la route natio
nale.

СКОЛЗАНИЕ ЗЕМЛИ В С. БАКОНЬБЕЛ
ДЮЛА ВИГ

Зимой 1937—1938 гг. на восточной окраине с. Баконьбел, на восточ
ном склоне холма Питьердомб пройзошло сколзание земли, вызванное 
чрезмерным количеством атмосферных осадков. На размоченной и став
шей тестообразной поверхности эоценовой глины, залегающей под раз
рыхленными корчеванием верхними плейстоценовыми слоями почвы, 
длиной в 150 м, шириной в 70 м и мощностью от 25 до 5 м сдвинулись сад 
и пастбище, распространяющиеся на площади Н/5 кадастровых хольдов 
и составляющие земляную массу в 23 000 м3.

Сколзание пройзошло на территории, уже разрыхленной прежними 
сколзаниями, и если из образующихся лотков накапливающаяся в них 
осадочная вода беспрерывно не отводится, то сколзания будут повторяться 
во всех дождливых периодах и угрожать сохранности домов, построенных 
вдоль шоссейной дороги.



MAGYARORSZÄGI KAGYLÓSRÁK- (OSTRACODA)-FAUNÁК 
RÉTEGTANI ÉRTÉKELÉSE

í r t a :  Z a l á n y i B é l a

1956 folyamán a vízügyi és az ásványi nyersanyagkutatás során be
gyűjtött üledékmintákból 217 lelőhelyről aránylag gazdag és rétegtani 
szempontból is jellemző Ostracoda-faunákat határozhattam meg.

A legtöbb adat a Nagyalföld pleisztocénjére és a Dunántúl pannonjára 
esik. Nem kisebb jelentőségűek a fedőhegységek oligocén (főleg a rupéli 
emelet) és az eocén (különösen a lutéciai és yprési emelet) tengeri üledékei
ből megismert faunák és kapcsolataik. A dunántúli bauxitkutatásokkal 
feltárt középső-kréta (apti emelet) agyagmárga-csoport kagylósrákjai az 
egész emelet faunaképét lényegesen gyarapították a fáciesváltozások 
összefüggéseiben.

A meghatározott Ostracoda-fajokat előbb lelőhelyeik, azután korok 
szerint csoportosítva sorolom fel.

I. FA U N ISZTIK AI ADATOK

1. Abony. Lenin tsz. 20,0 — 52,0 m Candona parallela G. W. M ü l l ., Candona 
balatonica D a da y , Candona sp., Ilyocypris bradyi G. O. Sa r s , Limnocythere incisa 
Da h l , Cyclocypris laevis O. F. Mü ll .; pleisztocén.

2. Abony. Sivó-kút. 65,9 — 114,0 m Candona parallela G. W. M ü l l ., Candona 
balatonica D a d a y , Limnocythere incisa D a h l ; 114,0 — 135,0 m Limnocythere incisa 
Da h l ., Candona parallela G. W. Mü ll .; 266,7 — 269,8 m Candona parallela G. W . 
Mü l l ., Candona sp. ind.; pleisztocén.

3. Alsóráeegres (Tolna m.). 30,7 — 35,4 m Candona parallela G. W . Mü l l ., 
Cyclocypris laevis O. F. Mü l l ., Ilyocypris bradyi G. O. Sa r s ; 43,08 — 48,0 m  Candona 
parallela G. W. Mü l l ., Cyclocypris laevis O. F. Mü ll .; 101,0 — 125,0 m Candona 
parallela G. W. Mü l l .; Candona balatonica D a da y , Cyclocypris laevis O. F. Mü ll ., 
Ilyocypris bradyi G. O. Sa r s ; 135,6 — 209,5 m Candona parallela G. W. Mü l l ., 
Candona balatonica D ada y , Cyclocypris laevis O. F. Mü ll ., Ilyocypris bradyi G. 
O. Sa r s ; pleisztocén, 276,5 — 301,1 m Cyprideis pannonica (Mé h e s ), Paracypria 
balcanica Za l ., Herpetocypris sp.; felső-pannon.

4. Ajka. 79. sz. le jtak n a . Cytherella sp. ind.; eocén (?).
5. Annavölgy. 19. sz. fúrás, kb. 82 m  Cytherella ovális L k l s ., Krithe bartonensis 

(J o n es); eocén.
6. Ajkarendek. K ossu th  tsz. 73,0 — 74,3 m  Paracypria acuminata Za l .; fe lső

pannon.
7. Bábonymegver. 126,0 — 129,0 m Paracypria cfr. balcanica Zal ., Candona sp. 

ind.; felső-pannon.
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8. Békéscsaba. 112,0 — 120,0 m  Candona balatonica D a d a y , Candona parallela 
G. W. Mü l l . ; pleisztocén.

9. Bátaszék. 24,0 — 27,0 m Cyprideis hungarica Za l ., Cyprideis pannonica 
(M é h e s ), Paracypria balcanica Z aj . 42,7—48,2 m Cyprideis hungarica Za l ., 
Amplocypris sp. ind.; 48,2 — 71,8 m Paracypria balcanica Za l ., Paracypria sp. nov., 
Cyprideis hungarica Za l ., Candona sp., Cythereis sp. noy .; felső-pannon.

10. Balatonnagyberek. 38,7 — 53,0 m Paracypria balcanica Za l ., Cyprideis 
pannonica (Mé h e s ); 54,0 — 56,0 m Cyprideis pannonica (Mé h e s ); felső-pannon.
76,0 — 81,6 m Cyprideis sulcala Za l ., Cyprideis hungarica Za l ., Cyprideis pannonica 
(Mé h e s ), Loxoconcha sp.; alsó-pannon.

11. Balatonszéplak. 27,0 — 31,4 m Paracypria balcanica Za l ., Paracypria labiata 
Z a l .; 41,5 m-től Paracypria acuminata Za l .; felső-pannon.

12. Besenyszög. 34,0 — 59,6 m Candona parallela G. W. Mü l l .; pleisztocén.
13. Budapest X., Gyömrői ú t 140. sz. 9,7 — 11,3 m Paracypria acuminata Za l ., 

Candona sp.; felső-pannon.
14. B ánhalm a (Kenderes). 77,5 — 112,0 m Candona parallela G. W. Mü l l ., 

Limnocythere incisa D a h l ; pleisztocén.
15. Balatonbozsok. 21,5 — 22,0 m Cyprideis sulcata Za l ., Cyprideis hungarica 

Zal . ; alsó-pannon.
16. Békéscsaba. Kenyérgyár. 38,0 — 115,0 m Candona parallela G. W. Mü l l ., 

Cyclocypris laevis O. F. Mü l l ., Ilyocypris bradyi G. O. Sa k s ; pleisztocén.
17. Balm azújváros. Lenin tsz. 54,8 — 62,0 m Candona parallela G. W. Mü l l ., 

Candona balatonica D a d a y , Ilyocypris bradyi G. O. Sa r s , Ilyocypris sp. n o v . ; p le isz 
tocén.

18. Bicske-M esterberek. 1. sz. fúrás. 27,9 — 32,9 m  Cytherella ovális L k l s ., 
Krithe bartonensis (Jo n e s), Bythocypris frequens Mé h ., Macrocypris sp. ind., Eucythere 
sp.; 34,7—43,8 m Bythocypris punctatella B o sq u ., Nesidea vetusa Mé h ., Cythereis 
(dadayi) Mé h e s , Eucythere sp.; 50,0 — 62,0 m Bythocypris punctatella B o sq u ., 
Krithe bartonensis (Jo n e s), Eucythere sp., Cythereis sp. ind.; lutéciai.

19. Bicske-Mesterberek. 2. sz. fúrás. 72,1—76,9 m Macrocypris kovácsiensis 
M é h ., Krithe bartonensis (J o n e s ), Cythereis (dadayi) Mé h e s , Eucythere sp.; 88,8 — 
126,8 m Macrocypris kovácsiensis Mé h ., Eucythere sp., Cytheridea sp. ind.; 126,8 — 
160,3 m Nesidea budakesziensis Mé h ., Krithe bartonensis (J o n e s), Macrocypris 
kovácsiensis Mé h ., Cythereis (dadayi) Mé h ., Eucythere sp., Macrocypris sp. ind., 
Loxoconcha sp.; 160,3 — 177,5 m Cytherella abyssorum G. O. Sa r s , Krithe bartonensis 
(J o n e s), Bythocypris frequens Mé h ., Eucythere sp.; lutéciai.

20. Bicske-Mesterberek. 3. sz. fúrás. 194,5 — 209,9 m Bythocypris frequens 
Mé h ., Krithe bartonensis (Jo n e s), Eucythere sp.; 209,9 — 255,4 m Macrocypris kovácsi
ensis Mé h ., Bythocypris frequens Mé h ., Krithe bartonensis (J o n e s ), Cytherella abysso- 
rum  G. O. Sa r s , Cythereis (dadayi) Mé h e s , Eucythere sp.; lutéciai.

21. Békéscsaba. Fürdő. 11,5 — 26,3 m Candona parallela G. W. Mü l l ., Candona 
balatonica D a d a y , Cyclocypris laevis O. F. Mü l l ., Ilyocypris bradyi G. O. Sa r s * 
pleisztocén.

22. Békéscsaba. Sertéshizlaló II. 116 m -ből Candona parallela G. W. Mü ll .? 
Ilyocypris bradyi G. O. Sa r s ; p leisztocén.

23. Badacsonytom aj. 27,5—42,5 m Cyprideis pannonica (Mé h e s ); felső-pannon.
24. Békéscsaba. Pam utszövőgyár. 80,2 — 86,6 m Candona parallela G. W. 

M ü l l ., Candona balatonica D a d a y , Ilyocypris bradyi G. O. Sa r s ; 230,0 — 235,0 m 
Candona parallela G. W. Mü l l ., Candona balatonica D a d a y , Ilyocypris bradyi G. 
O. Sa r s , Limnocythere incisa D a h l ; 240,0—245,0 m Candona parallela G. W. M üll ., 
Candona balatonica D a d a y , Ilyocypris bradyi G. O. Sa r s ; pleisztocén.

25. Baracska. Dóra-major. 9,0 — 16,0 m Candona parallela G. W. Mü l l .; 16,0 —
58,4 m Candona parallela G. W. Mü l l ., Cyclocypris laevis O. F. Mü l l ., Ilyocypris 
sp. ind.; pleisztocén. 58,4 — 62,7 m Candona parallela G. W. Mü l l ., Candona sp. 
ind., Limnocythere sp., Paracypria labiata Za l .; pleisztocén —felső-pannon.

26. Badacsony. Strandfürdő. 0,4 —1,4 m Candona parallela G. W. Mü l l ., 
Candona balatonica D a d a y , Ilyocypris bradyi G. O. Sa r s , Limnocythere incisa D a h l , 
Cyclocypris laevis O. F. Mü l l ., Darwinula stewensoni B r a d y  et R o b .; pleisztocén.

4 9 , 0  — 5 6 , 0  m  Cyprideis pannonica ( M é h e s ) ,  Herpetocypris sp. ind.; felső-pannon.
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27. Békéssámson. 24,0 — 95,0 m Candona paralleléi G. W. Mü ll ., Candona bala- 
tonica D a d a y ; 95 m-ből Candona parallela G. W. Mü ll .; pleisztocén.

28. Belvárdgyula. 255,0 — 275,0 m Amplocypris marginata Za l ., Amplocypris 
sp. ind ., Cyprideis sulcata Za l ., Cythereis sp .; alsó-pannon.

29. Bokod-Oroszlány. 1027/829. 76,08 — 86,6 m  Cytherella ovális L k l s ., Krithe 
bartonensis (Jo n e s ), Macrocypris sp. ind., Nesidea vetusta Mé h ., Nesidea sp.;  yprési.

30. Bátaszék. Garai u. és K ertekalja u. sarok. 26,0 — 34,0 m Paracypria Icibiata 
Za l ., Cyprideis hungarica Za l ., Candona sp.; felső-pannon.

31. Balatonederics. Újhegy u. 10. sz. 78,3 — 83,5 m Cyprideis hungarica Za l .; 
pannon.

32. Balatonszéplak. Főv. Vili. Vasút Üdülője. 32 ,1—33,0 m Cyprideis pcinnonica 
(Mé h e s ), Paracypria labiata Za l ., Paracypria balcanica Za l ., Cythereis sp.; felső
pannon.

33. Cegléd. 65,0 — 110,0 m Candona parallela G. W. Müll ., Candona balatonica 
D a d a y , Cyclocypris laevis O. F. Mü l l ., Limnocythere incisa D a h l ; 207,0 — 227,0 
m Candona parallela G. W . Mü l l ., Candona balatonica D a d a y , Limnocythere incisa 
D a h l ; pleisztocén.

34. Cegléd. Toriéi u. Vasöntöde. 67,2 — 72,0 m Candona parallela G. W. Mü l l ., 
Ilyocypris bradyi G. O. Sa r s , Limnocythere incisa D a h l , Cyclocypris laevis O. F. 
Mü l l .; 193,0 — 196,0 m Candona parallela G. W . Mü l l .; pleisztocén.

35. Cinkota. 1. sz. fúrás. 120,6 — 123,7 m  Cytheridea perforata R oem ., Loxo- 
concha sp.;  felső-oligocén.

36. Cinkota. 2. sz. fúrás. 382 ,3—385,4 m Cytherella praesulcata L k l s .; középső- 
oligocén.

37. Cinkota. 3. sz. fúrás. 56,4 — 61,6 m  Paracypria balcanica Za l ., Paracypria 
lobata Za l .; felső-pannon. 132,6 — 135,6 m Cytheridea perforata R o e m ., Cytherella 
sp. ind ., Loxoconcha aff. glabra L k l s .; 200,1 — 205,1 m  Cytheridea perforata R o em ., 
Cythereis sp .; felső-oligocén.

38. Csánytelck. 265 m -ből Ilyocypris bradyi G. O. Sa r s , Candona s p . ; pleisztocén.
39. Csöng rád. Téglagyár. 1. sz. fúrás. 240,5 m-ből Candona parallela G. W. 

Mü l l .; pleisztocén.
40. Csongrád. Vöröscsillag té r. 143,0 — 149,0 m Candona parallela G. W. Mü l l ., 

Cyclocypris laevis O. F. Mü l l .; 168,0 — 170,0 m Candona parallela G. W. Mü l l .; 
pleisztocén.

41. Csugar. Petőfi-tsz. 302 — 320,7 m Candona parallela G. W. Müll., Candona 
balatonica D a d a y ; pleisztocén.

42. Csordakút. 1104/874. — 74,65 — 88,30 m Macrocypris kovácsiensis Mé h ., 
Macrocypris sp. nov.,  Krithe bartonensis (Jo n e s ), Bythocypris brownei J o n e s ; 101,75 — 
152,86 m Krithe bartonensis (J o n e s ), Bythocypris brownei J o n e s , Cythereis (dadayi) 
Mé h e s , Cytheridea sp. nov.,  Eucythere sp., Cytherella sp.: lutéciai.

43. Dabrony. Petőfi u. 31. sz. 2 ,8—4,3 m Candona sp. ind.* Chara sp. oogon.; 
valószínűleg pleisztocén.

44. Daránypuszta. 1. sz. fúrás. 122,4 — 128,0 m  Paracypria balcanica Za l ., 
Paracypris labiata Za l .; felső-pannon.

45. Debrecen (Ebes). 34,50 — 42,36 m  Candona parallela G. W . Mü l l ., Candona 
balatonica D a d a y , Ilyocypris bradyi G. O. Sa r s , Cyclocypris laevis O. F. Mü l l .; 
62,8 — 66,0 m Candona parallela G. W. Mü l l ., Candona balatonica D a d a y , Ilyocypris 
bradyi G. O. S a r s , Cyclocypris laevis O. F. Mü l l ., Cypris sp. ind .; pleisztocén.

46. Dem jen. V II. sz. fú rás 36,3 — 36,5 m Cythereis aff. asperrima R e u s s , Cythereis 
sp. in d .; 36,5 — 41,2 m Cytherella scotica B r a d y ; 42,20 — 42,70 m Krithe bartonensis 
(J o n e s ); 85,2 — 85,4 m Cytherideis curvata B o sq u .; 85,9 — 86,2 m Cythereis cfr. 
hispida sp., Cytheroma aff. gigantea Mé h .; 89,6 — 90,2 m Krithe bartonensis (Jo n e s ), 
Cytherura sp. nov., Cytherella sp. ind .; rupéli.

47. Demjén. V III. sz. fúrás. 74,1—74,3 m  Cytherella ovális L k l s .; 77,2 — 78,7 
m Nesidea sp.; rupéli.

48. Demjén. IX. sz. fúrás. 37,8 — 38,7 m  Krithe bartonensis (Jo n e s ), Cytherella 
sp. ind.; 66,0 — 66,6 m Cythereis antiquata B a i r d ., Cytherideis sp. ind.; 104,6 — 108,5 
m Cytheroma gigantea Mé h ., Cytherideis sp. ind.; rupéli.
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49. Üemjén. XII. sz. fúrás. 111,3 — 127,5 m Cythereis antiquatci Ba ir d ., Cythereis 
aff. asperrima R e u s s , Cytheroma gigantea Mé h .; 139,6 — 140,8 m  Cythereis aff. 
asperrima R e u s s , Cytheroma gigantea Mé h .; 153,3 — 156,7 m  Cytheroma sp. ind ., 
Cytheropteron sp. in d .; rupéli.

50. Bernjén. XVII. sz. fú rás. 90,2 — 95,1 m  Cytherella scotica B r a d y , Krithe 
s p . ; rupéli.

51. Bévaványa. 115,5 — 162,0 m Candona parallela G. W. Mü ll ., llyocypris 
bradyi G. O. Sa r s ; 167,0 — 182,5 m  Candona balatonica D a da y , llyocypris bradyi 
G. O. Sa r s ; pleisztocén.

52. Bévaványa. 34,0 — 54,0 m  Candona balatonica D a d a y , Candona parallela 
G. W. Mü l l ., llyocypris bradyi G. O. Sa r s ; pleisztocén.

53. Bombóvár. E rzsébet u. 299,5 m -ből Cyprideis pannonica (Mé h e s ), Para- 
cypria balcanica Zal ., Paracypria sp., Cytheridea punctillata G. S. B r a d y ; felső
pannon .

54. Bunaíaha. 43,0 — 83,0 m Herpetocypris sp. ind., Cythereis sp .; 83,0 — 105,0 
m Paracypria balcanica Za l ., Loxoconcha sp., Cythereis sp .; felső-pannon.

55. B unaszen tm ik ló s. Cythereis haimeana Bosqu ., Cytherella ovális L kls , 
Krithe bartonensis ( J on es), Macrocypris sp .; eocén.

56. Ebszőny. I. sz. táró  felett nyíló árok felső részéből: Krithe bartonensis 
( J on es), Cytheridea sp. nov., Bythocypris sp.; eocén.

57. E sztergom . Dm. R advány 580. 16,8 — 18,8 m Cyprideis pannonica (Mé h e s ), 
Paracypria sp.; 19,0 — 21,0 m Cyprideis pannonica (Mé h e s ), Cyprideis hungarica 
Za l ., Candona sp., Herpetocypris sp.; 22,7 — 24,6 m Cyprideis pannonica (Mé h e s ), 
Candona sp.; felső-pannon.

58. Észtereiom . Dm. R a d v án y  581. 19,5 — 19,7 m  Cyprideis pannonica (Mé h e s ), 
Candona sp., Herpetocypris sp .; 27,5 m -ből Cyprideis hungarica Za l ., Cyprideis 
pannonica (Mé h e s ), Candona sp., Herpetocypris sp .; felső-pannon.

59. Esztergom. Dm. R advány 582. 14,3 — 14,7 m Candona sp., Herpetocypris 
sp.; 26,0 — 29,0 m  Cyprideis pannonica (Mé h e s ), Cyprideis hungarica Za l ., Para
cypria balcanica Za l ., Candona sp., Herpetocypris sp.; felső-pannon.

60. Esztergom. Dm. Mócs. 578. 9,3 — 11,6 m Cyprideis hungarica Za l ., Cyprideis 
pannonica (Mé h e s ), Paracypria sp., Candona sp.; 11,6 — 12,6 m Cyprideis pannonica 
(Mé h e s ), Herpetocypris sp., Candona sp.; 13,87 — 15,80 m Cyprideis hungarica Zal ., 
Herpetocypris sp.; 19,10 — 22,00 m Amplocypris marginata Za l ., Herpetocypris 
sp. ind.; 9,30 — 19,10 m felső-pannon, 19,10 m -től alsó-pannon.

61. Fácánkert. 0 ,9—3,2 m Candona parallela G. W. Mü l l ; holocén-pleisztocén.
41.0 — 53,0 m Paracypris labiata Za l .; 53,0 — 59,5 m Paracypria acuminata Zal ., 
Candona sp. ind.; 65,0 — 71,0 m Paracypria acuminata Za l ., Cyprideis pannonica 
(Mé h e s ), Paracypria sp. nov., Cythereis sp. ind .; 71,0 — 86,5 m Paracypria sp. ind., 
Candona sp. nov.; 101,62 — 117,00 m Candona aff. multipora Р ок ., Candona sp. 
n o v .; felső-pannon.

62. Felgyő (Kettőshalom ). 3,0 —7,0 m Candona balatonica D a d a y ; 60,0 — 65,0 
m Candona parallela G. W. Mü ll ., Candona balatonica D aday , Limnocythere incisa 
D a h l ; 3,0 — 65,0 m-ig pleisztocén.

63. Felsőegerszeg. 23,0 — 34,0 m Paracypris labiata Za l ., Paracypria balcanica 
Za l ., Cytheridea punctillata G. S. B r a d y , Candona sp., llyocypris sp. nov.; 36,0 —
43.0 m Paracypria labiata Za l ., Cyprideis pannonica (Mé h e s ) ,  Cytheridea punctillata 
G. S. B ra d y , Candona sp. ind.; 81,0 — 86,1 m Paracypris labiata Za l ., Paracypria 
balcanica Za l ., Cyprideis pannonica (Mé h e s ), Cytheridea punctillata G. S. B r a d y ;
87,5 — 106,0 m Paracypris labiata Za l ., Cyprideis pannonica (Mé h e s ), Candona 
sp. ind.; 134 m-től Paracypria balcanica Za l ., Paracypris labiata Za l ., Candona 
sp. nov., Paracypria sp. nov., Cythere sp. ind.; 286,0 — 350,0 m Paracypria acuminata 
Z al ., Paracypria sp. nov., Cyprideis hungarica Za l ., Cyprideis sulcata Za l ., Amplo
cypris sinuosa Za l ., Amplocypris sp. ind., Cythereis sp. nov.; 350 m-ből Amplo
cypris sp. ind., Candona sp. ind.; 23,0 — 286,0 m-ig felső-pannon; 286,0 — 350,0 m-ig 
részben felső-pannon, részben alsó-pannon.

64. Gesztely. 130,0 — 139,0 m  Cyprideis hungarica Za l ., Candona sp .; alsó
pannon .
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65. Gödöllő. В. J. 11—15. 32,0—39,8 m Paracypria balcanica Zal., Candona 
sp .; felső-pannon.

66. Görömböly (Miskolc). 26,0 — 78,0 m  Cyprideis pannonica (Mé h e s ), Cytheri- 
deci punctillata G. S. B ra d y , Candona sp .; alsó-pannon.

67. Gyálarét. 125,0 — 134,0 m Candona parallela G. W. Mü ll ., Candona bala- 
tonica D a d a y , Limnocythere incisa D a h l .; 164,92 m-ből Candona balatonica D a da y , 
Candona parallela G. W. Mü ll ., Cypris sp. ind.; pleisztocén.

68. Gyoma. Körösi áll. gazd. 20,0 — 27,0 m Candona parallela G. W. Mü ll ., 
Candona balatonica D a d a y ; 42,0—49,0 m Candona parallela G. W. Mü ll ., Candona 
balatonica D a d a y , Ilyocypris bradyi G. O. Sa r s ; 93,0 — 172,0 m Candona parallela 
G. W. M ü ll ., Candona balatonica D a da y , Candona sp., Cyclocypris laeuis O. F. 
Mü l l .; 178,0 — 200,00 m Candona parallela G. W. Mü ll ., Candona balatonica D ada y , 
Candona sp. nov., Cyclocypris laeuis O. F. Mü ll ., Ilyocypris bradyi G. O. Sa rs , 
Ilyocypris sp. nov.; pleisztocén.

69. Gyoma. Kossuth tsz. 103,0 — 156,0 m Candona parallela G. W. Mü ll ., 
Cyclocypris laeuis O. F. Mü ll ., Ilyocypris bradyi G. O. Sa r s .; 181,0 — 250,0 m 
Candona parallela G. W. Mü ll ., Candona balatonica D ada y , Ilyocypris bradyi 
G. O. Sars .; pleisztocén.

70. Gyöngyös. Vízmű VIII. 90,00 — 95,66 m Paracypria acuminata Zal., Para
cypria sp. ind.; felső-pannon.

71. Gyönqyöshalász. Vízmű. 90,0 — 93,6 m Paracypria balcanica Za l ., Para
cypria lobata Z al ., Paracypria labicita Za l .; felső-pannon.

72. Gyula. Megyei Kórház. 45,5 — 67,0 in Candona parallela G. W. Mü ll ; 
pleisztocén.

73. H alim ba. H. M. 3. sz. fúrás. 112,0 — 114,0 m Cytheridea hilseana (R oem.), 
Cytheridea bosquetiana ( J ones et H.), Darwinula leguminella F o r b ., Nesidea sp. 
ind., Cytherella sp.; apti.

74. H arta. 77,0 — 84,0 m  Paracypria acuminata Zal ., Paracypria balcanica 
Za l ., Candona sp., felső-pannon.

75. Hidas. B rikettgyár. 40,0 — 49,0 m Paracypria balcanica Za l ., Candona 
kinkelini T r i e b Candona s p Cythereis sp. : 55,0 — 90,0 m Paracypria balcanica Za l ., 
Cyprideis pannonica (Mé h e s ), Lineocypris trctpezoidea Za l ., Candona sp .; 90,0 —
150,0 m Paracypria balcanica Za l ., Cythereis sp.; 163,0 — 171,38 m Paracypria balca
nica Za l ., Herpetocypris sp. ind.; 40,0 — 171,0 m felső-pannon.

76. Hódmezővásárhely. József A. ú t 51,0 — 65,0 m Candona parallela G. W. 
Mü ll ., Cyclocypris laeuis O. F. Mü ll .; 118,0 — 134,0 m Candona cfr. parallela G. 
W. Mü ll ., Limnocythere incisa D a h l ; 154 m-ből Candona parallela G. W. Mü l l .; 
pleisztocén.

77. Igái. 29 ,8—38,3 m Paracypris labiata Za l ., Candona sp. in d .; 78,4 — 81,3 
m  Cypria sp. in d ; felső-pannon.

78. Regszemcse. 63,5 — 68,6 m Paracypria balcanica Zal., Paracypria sp.; 
felső-pannon.

79. Iszkaszentgvörgy. 187/B. sz. fúrás. 25,0 — 36,5 m Eucytherura hantkeni 
Mé h ., Pontocypria eocaenica Mé h ., Nesidea sp. nov., Cytheridea sp. ind ., Cythereis 
sp. in d .; 39,5—47,5 m Cytherella sp., Cytheridea sp. ind .; 81,5 — 86,2 m Bythocypris 
frequens Mé h ., Eucytherura hantkeni Mé h ., Nesidea sp. ind .; lu téciai.

80. Iszkaszentgyörgy. 188/A sz. fúrás. 4,0 —6,2 m Cythereis perlucida Mé h ., 
Pontocypris elongata Mé h ., Eucytherura cfr. depressa Mé h ., Eucytherura hungarica 
M é h ., Cythereis (dadayi) sp. dub. Mé h ., Nesidea sp. nov .; lu téciai.

81. Iszkaszentgyörgy. 188/C sz. fúrás. 88,0 — 95,0 m  Krithe bartonensis ( J on es), 
Macrocypris kouácsiensis Mé h ., Nesidea sp. nov., Eucytherura sp. in d .; yprési.

82. Iszkaszentgvörgy. 202/C. fúrás. 78,0 — 80,0 m Macrocypris sp. ind ., Eucythe- 
rura sp. in d .; 102,0 — 117,0 m Krithe bartonensis ( J on es), Nesidea uetusta Mé h ., 
Nesidea budakesziensis Mé h ., Cytherella abyssorum G. O. Sars, Cythereis sp. nov., 
Eucythere sp. nov.. Cytheridea sp.; yprési.

83. Iszkaszentgyörgy. 197. sz. fúrás. 50,2 —50?5 m Nesidea aff. adentata Mé h .; 
lu téciai. 136,2 — 138,5 m Krithe bartonensis ( J o n es), Nesidea n. sp .; 138,5 — 142,5 
m  Krithe bartonensis ( J ones), Macrocypris kouácsiensis Mé h ., Cytherella abyssorum 
G. O. Sars, Cytheridea sp. ind .; yprési.
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84. Iszkaszentgyörgy. 187/B sz. fúrás. 50,5 — 72,0 m Cytheridea sp. nov.? 72,0 —
81,5 m Macrocypris kovácsiensis Mé h ., Nesidea budakesziensis Mé h ., Krithe barto- 
nensis ( J o n es), Nesidea sp. in d .; lu téciai.

85. Iszkaszentgyörgy. 198/E sz. fúrás. 133,5 — 144,0 m Nesidea budakesziensis 
Mé h ., Nesidea sp. ind., Krithe bartonensis ( J on es); lu téciai.

86. Iszkaszentgyörgy. 198/B sz. fúrás. 106,5fm-ből Krithe bartonensis ( J ones), 
Macrocypris kovácsiensis Mé h ., Nesidea sp. ind., Cytherella sp. ind .; yprési. 142,0 —
145,0 m Krithe bartonensis ( J o n e s), Nesidea adentata Mé h ., Nesidea sp. ind., Dusor- 
midea sp., Eucythere sp. ind.; yprési, részben sparnakum i.

87. Iváncsa. 6762. P. 9,4 — 38,4 m Candona balatonica D a da y , Candona parallela 
G. W. Müll., Ilyocypris bradyi G. O. Sars, Limnocythere incisa D ahl, Cyclccypris 
laevis O. F. Müll.; pleisztocén.

88. Jászladány. 45,0—92,0 m Candona parallela G. W. Müll., Candona balatonica 
D a da y , Limnocythere incisa D a h l ; pleisztocén.

89. Kaba. 88,0—92,0 m Candona parallela G. W. Müll., Ilyocypris bradyi 
G. O. Sa r s ; pleisztocén.

90. K a n á c s . Állami Gazd. 71,5—98,6 m Paracypria acuminata Z a l ., Candona 
sp .; felső-pannon.

91. Kaposvár. 4728.437,0 m -ből Cyprideis hungarica Zal., Paracypris sp. in d .;  
a lsó-pannon.

92. Karcag. Kísérleti Gazd. 153,0 — 170,0 m Candona parallela G. W . M ü ll-, 
Candona balatonica D ada y , Ilyocypris bradyi G. O. Sa r s ; pleisztocén.

93. Kaszaper. 0,8 —6,0 m Candona balatonica Daday, Candona parallela G. 
W . Mü ll . ; holocén-pleisztocén.

94. Kálló. Közkút. 90,0 — 98,0 m  Paracypria balcanica Za l ., Cyprideis pannonira 
(Mé h e s ), Cyprideis hungarica Za l .; felső-pannon.

95. K e re k h a ra s z t .  Fő-tér. 298,2 — 328,0 m  Paracypria balcanica Z a l ., Para
cypris labiata Z a l ; felső-pannon.

96. Keszthely. Vízmű. 3,2 — 12,4 m Paracypria acuminata Zal ., Paracypria 
sp. nov., Cyprideis pannonica (Mé h e s ); 16,0 — 31,5 m Cyprideis hungarica Za l . •
52.0 — 57,4 m  Paracypria balcanica Zal ., Cythereis sp. in d .; felső-pannon.

97. Keszthely. Vágóhíd. 7,0 —9,5 m Cyprideis sulcata Za l ., Candona sp. ind.;
10,5 — 17,0 m Cyprideis hungarica Za l ., Cyprideis sulcata Za l ., Amplocypris sp’ 
nov., Candona sp. ind.; 25,5—46,5 m Candona, sp. ind., Amplocypris sp. ind.; 69,0 —
75.0 m Cythereis sarmatica Za l ., Cythereis sp. nov., Cyprideis sp. ind .; 69,0 m-ig 
alsó-pannon, az a la tt  felső-szarm ata.

98. Kétegyháza. Gépállomás. 7,0 — 41,0 m Candona parallela G. W. Müll.;
131.0 — 135,0 m Ilyocypris bradyi G. O. Sa r s , Candona parallela G. W. Mü ll . ; 
pleisztocén.

99. Kétpó. Szenttam ási Állami Gazdaság. 18,0 — 31,0 m Candona parallela G. 
W. Mü ll ., Candona bcdatonica D a da y , Limnocythere incisa D a h l , Ilyocypris bradyi 
G. O. Sa r s ; 304 — 346,0 m Candona parallela G. W. Mü l l ., Limnocythere inci'sa 
D a h l ; 18,0 — 346,0 m-ig pleisztocén.

100. Kiskundorozsma. Aradi u. 29. sz. 76,0 —83,0 m Candona parallela G. W. 
M ü ll ., Candona balatonica D a d a y , Limnocythere incisa D a h l , Ilyocypris bradyi 
G. O. Sa r s ; pleisztocén.

101. Kiskunfélegyháza. Szentkút. 85,1 — 108,0 m  Candona parallela G. W. 
Mü l l ., Ilyocypris bradyi G. O. Sa r s ; 178,0 — 185,0 m  Candona parallela G. W. Mü ll ., 
Ilyocypris bradyi G. O. Sars , Ilyocypris sp. nov.; pleisztocén.

102. Kiskunhalas. 145,0 — 160,0 m Candona parallela G. W. Mü ll ., Candona 
balatonica D aday , Limnocythere incisa Da h l ; pleisztocén.

103. K iskunhalas. 140,0 — 149,0 m Candona parallela G. W. Müll., Lim no
cythere incisa D a h l ; pleisztocén.

104. Kispest. Textilgyár. 3 ,1—4,0 m Candona parallela G. W. Müll., Candona 
balatonica D a d a y ; pleisztocén.

105. K ocsord. 42,0 — 72,0 m Candona parallela G. W. Mü ll ., Cyclocypris laevis 
O. F. Mü ll ., Ilyocypris bradyi G. O. Sars.; pleisztocén.
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106. Koniádi. 74,8 — 177,6 m Candona parallela G. W. Mü ll ., Ilyocypris bradyi 
G. O. Sars , Ilyocypris sp. n o v .; pleisztocén.

107. Komádi. 124,7 — 143,0 m Limnocythere incisa Da h l , Cyclocypris laevis 
O. F. Mü ll ., Candona balatonica D a d a y ; pleisztocén.

108. Kösd. I. sz. fúrás. 198,7 — 226,2 m Bythocypris punctatella B osqu ., Cythe- 
rura sp.; 259,2 — 301,7 m Cytherella belmuscosa Mé h ., Cytherella hyalina Mé h ., 
Cytherella sp., Nesidea sp.; 301,7 — 518,1 m Krithe bartonensis ( J o n es), Cytherideis 
aff. gracilis (R eu ss), Cytherella belmuscosa Mé h ., Eucythere sp. ind., Nesidea sp. 
ind.; 518,1—523,0 m Cytherideis foveolata G. S. B r a d y , Krithe bartonensis ( J o n e s); 
rupéli.

109. Kótaj. YI. sz. fúrás. 71,0 — 79,0 m Candona parallela G. W. Mü l l ., Lim no
cythere incisa Da h l , Ilyocypris bradyi G. O. Sa rs , Cypris sp. ind.; pleisztocén.

110. KöTösladány. 0,8 — 9,5 m Candona parallela G. W. Mü ll ., Candona balato
nica D aday , Ilyocypris bradyi G. O. Sa rs , Cyclocypris laevis O. F. Mü ll .; 34,2 — 
125,4 m Candona parallela G. W. Mü ll ., Candona balatonica D a d a y , Cyclocypris 
laevis O. F. Mü ll ., Ilyocypris bradyi G. O. Sa r s ; 125,4 — 161,4 m Candona parallela 
G. M. Mü ll ., Ilyocypris bradyi G. O. Sa r s ; pleisztocén.

111. Környe. Állam i gazdaság. 6,4 — 64,3 m Paracypria balcanica Zal ., Para- 
cypria lobata Zal ., Cyprideis pannonica (Mé h e s ), Cytheridea punctillcita G. S. B r a d y ; 
felső-pannon.

112. Kőtelek. 43,3 — 50,6 m Candona parallela G. AV. Mü ll .; 97,5 — 100,0 m 
Cyclocypris laevis O. F. Mü ll ., Candona parallela G. W . Mü ll ., Limnocythere incisa 
D a h l .; pleisztocén.

113. Kunbaja. Szabadság tér. 17,9 — 36,0 m Candona parallela G. W. Mü ll ., 
Candona balatonica D ada y , Candona sp. nov., Cyclocypris laevis O. F. M üll.; 101,0 —
106.0 m Candona parallela G. W. Müll., Candona balatonica D aday, Ilyocypris 
bradyi G. O. Sars; pleisztocén.

114. Kunszentinártoii. 60,0 — 65,0 m Candona parallela G. W. Mü l l ., Cyclo
cypris laevis O. F. Mü ll ., Limnocythere incisa Da h l ; 85,0 — 90,0 m  Candona paral
lela G. W. Mü ll ., Cyclocypris laevis O. F. Mü ll ., Ilyocypris bradyi G. O. Sa r s , 
Limnocythere incisa D a h l ; 154,0 —162,0 m Limnocythere incisa D ahl , Candona paral
lela G. W. Mü ll ., Candona balatonica Da d a y ; 163,0 — 168,0 m Cyclocypris laevis 
O. F. Mü ll ., Candona parallela G. W. Mü l l ., Candona balatonica D a d a y , Lim no
cythere incisa D a h l ; 209,0 — 211,0 m Candona parallela G. W. Mü ll .; 225,0 — 230,0 
m Candona parallela G. W. Mü ll ., Candona balatonica D aday , Cyclocypris laevis 
O. F. Mü ll .; 235,0 — 242,0 m Candona balatonica D aday , Limnocythere incisa D a h l ;
252.0 — 255,0 m Limnocythere incisa D a h l , Candona sp. ind.; pleisztocén.

115. Makó. 38,0—42,0 m Candona parallela G. W. Mü ll ., Candona balatonica 
D a d a y ; 153,0 — 158,0 m Candona parallela G. W. Mü ll ., Candona balatonica D a d a y , 
Cyclocypris laevis O. F. Mü ll . ; pleisztocén.

116. Makó. Gépállomás. 41,5 — 134,0 m Candona parallela G. W. Mü l l ., Candona 
balatonica D a d a y ; Ilyocypris bradyi G. O. Sa rs , Cyclocypris sp.; 153,0 — 165,0 m 
Candona parallela G. W. Mü l l ., Candona balatonica D aday , Candona sp. nov., 
Ilyocypris bradyi G. O. Sa rs , Limnocythere incisa D a h l , Cyclocypris laevis O. F. 
Mü l l .; 175,5 — 177,5 m Candona parallela G. W. Mü ll ., Candona balatonica D ada y , 
Cyclocypris laevis O. F. Mü ll ., Ilyocypris bradyi G. O. Sa r s ; pleisztocén.

117. Mátészalka. Piac tér. 93,0—97,0 m Candona parallela G. W. M ü ll ., Ilyo
cypris bradyi G. O. Sa r s ; pleisztocén.

118. Mátészalka. Tejüzem. 39,1—46,5 m Candona parallela G. W. Müll.,. 
Candona balatonica D aday , Cyclocypris laevis O. F. Mü ll .; 116,0 — 138,0 m Candona 
parallela G. W. Mü ll ., Cyclocypris laevis O. F. Mü ll ., Ilyocypris bradyi G. O. Sa r s ; 
pleisztocén.

119. Mátyásföld. 26,0 — 35,5 m Cytheridea punctillata G. S. Brady , Candona 
cfr. bcdatonica Daday ; pleisztocén.

120. Mezőberény. 15,0 — 20,0 m Candona balatonica D aday , Candona parallela 
G. W. Mü ll ., Ilyocypris bradyi G. O. Sa rs , Cyclocypris laevis O. F. Mü l l .; 43,0 — 48,0 
m Candona parallela G. W. Mü l l ., Candona balatonica D aday , Limnocythere incisa 
D a h l , Cyclocypris laevis O. F. Mü ll . ; 65,0 — 68,0 m Candona parallela G. W. Mü l l ., 
Candona balatonica D a d a y ; 98,0 — 162,0 m Candona parallela G. W. Mü ll ., Ilyo
cypris bradyi G. O. Sa rs , Ilyocypris sp. nov.; pleisztocén.
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121. Mezőtúr. 15,0 — 20,0 m  Cyclocypris laevis O. F. M ü ll ., Candona sp. ind .;
88.0 — 93,0 m Candona parallela G. W. Müll., Candona balatonica T>a d a y , Ilyocypris 
bradyi G. O. Sars , Cyclocypris laevis O. F. Müll .; 133,0 — 137,5 m Candona balato- 
nica D ada y , Candona parallela G. W. Müll ., Ilyocypris bradyi G. O. Sars.; pleisz
tocén.

122. Monoi*. M agtisztító. 28,0 — 33,0 m Candona parallela G. W . Mü l l ., Candona 
balatonica D a d a y , Ilyocypris bradyi G. O. Sa r s ; pleisztocén.

123. Monori erdő. 59,2 — 78,0 m Ilyocypris bradyi G. O. Sars, Limnocythere 
incisa D a h l , Candona balatonica D aday , Candona parallela G. W. Mü l l ., Cyclo
cypris laevis O. F. Mü ll .; pleisztocén.

124. Mosonszentmiklós. P. 600/35. — 71 m -ből Candona parallela G. W . Müll ., 
Cyclocypris laevis O. F. Mü ll .; pleisztocén.

125. Nagyegyháza. 10. sz. fúrás. 112,7 — 113,2 m Cytheridea dacica H éjj.; 
íelső-oligocén.

126. Nagyegyháza. 18. sz. fúrás. 34,2 — 34,7 m  Cytheridea dacica H é jj ., Cuneo- 
-cythere sp. ind., Loxoconcha sp. ind.; felső-oligocén.

127. Nagyegyháza. 27. sz. fúrás. 0,3 — 10,5 m  Cytheridea hungarica Zal ., Cythere 
■cfr. elegantissima Lkls.; 11,6 — 12,9 m Cytheridea dacica H é jj ., Cytherella sp. ind .;
18.0 — 19,0 m Cytheridea dacica H é jj ., Cythere cfr. cancellata Lk ls., Cytherella sp., 
Loxoconcha sp. ind.; 22,7 — 23,3 m Cytheridea dacica H é jj .; Cytherella sp. ind.; felső- 
oligocén.

128. Nagyegyháza. 28. sz. fúrás. 7,4 — 15,0 m  Cytheridea dacica H é j j .; felső- 
oligocén.

129. Nagyegyháza. 36. sz. fúrás. 3 ,1 —6,5 m  Cytheridea dacica H é j j ., Cytherella 
ovális L k l s .; felső-oligocén.

130. Nagygyimót. 134,8 — 140,0 m  Loxoconcha sp. ind., Candona sp. ind ., Amplo- 
cypris sp. in d .; 140,0 — 145,0 m  Candona sp., Amplocypris sp. ind .; 155,0 — 159,8 
m  Candona sp .; valószínűleg alsó-pannon.

131. Nagyiéta. 51,3 — 57,8 m  Cyclocypris laevis O. F. Mü ll ., Candona sp .; pleisz
tocén.

132. Nagymágócs. Sallai tsz . 134,0 — 139,0 m  Candona parallela G. W. Müll.; *
324,5 — 327,4 m  Candona parallela G. W. Mü l l ; Candona sp. n o v .; pleisztocén.

133. Nagyréde. 26,7 — 33,0 m  Paracypria acuminata Zal.; 190,0 — 195,0 m 
Paracypria aff. acuminata Zal ., Cyprideis pannonica (Méh es); felső-pannon.

134. Nádasladány. 2,7 —5,3 m Cyprideis pannonica (Méh es), Cyprideis sulcata 
Zal., Cyprideis hungarica Zal ., Amplocypris sinuosa Zal ., Loxoconcha sp. nov.; 
13,9 — 45,6 m Cyprideis sulcata Zal., Cyprideis hungarica Zal ., Herpetocypris abscissa 
(R euss), Amplocypris sinuosa Zal ., Paracypria sp. nov.; 5 1 ,5 —55,6 m Cyprideis 
pannonica (Méh es), Paracypria aff. balcanica Zal., Paracypris labiata Zal .; 57,2 —
90.0 m  Cyprideis sulcata Zal., Cyprideis hungarica Zal., Paracypria aff. balcanica 
Zal ., Paracypria sp. nov ., Amplocypris sp. ind ., Cythereis sp. nov ., Cythere sp. nov.; 
alsó-pannon.

135. Nádasladány. Vöröshadsereg u. 5 ,1—6,9 m Paracypria balcanica Zal., 
Candona sp.; 35,5 — 48,8 m Paracypria aff. balcanica Zal.; 87,8 — 109,4 m Cyprideis 
pannonica (Méhes); alsó-pannon.

136. Neszmély. T anácsház. 15,4 — 16,4 m  Cyprideis hungarica Zal ., Am plo
cypris sinuosa Zal .; 23,4 — 24,4 m  Cyprideis sulcata Zal., Cyprideis hungarica Zal.; 
4 0 ,0 —41,4 m  Cyprideis hungarica Zal., Cyprideis sulcata Zal., Amplocypris minuta 
Zal.; alsó-pannon.

137. Nyíregyháza. Á rpád  u. 4. sz. 65,0 — 72,0 m Candona balatonica D ada y , 
Candona parallela G. W. Müll., Cyclocypris laevis O. F. Müll . ; pleisztocén.

138. Onga. 24,1 — 62,1 m Cyprideis pannonica (Méh es), Herpetocypris aff. 
recta R e u s s ; 6 6 ,9 —95,0 m  Cyprideis sulcata Zal .; Cyprideis hungarica Zal ., Herpeto
cypris sp. ind .; alsó-pannon.

139. Orosháza. 75,0 — 80,0 m Candona parallela G. W. Müll., Limnocythere 
incisa D a h l ; pleisztocén.

140. Orosháza. Gyopáros-íürdő. 263,0 — 268,0 m Candona parallela G. W. 
Müll., Cyclocypris laevis O. F. Müll., Ilyocypris bradyi G. O. Sa r s ; 313,0 — 335,0
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rn Candona parallela G. W. Müll.; 397,0—418,3 m Candona parallda  G. W. Müll.; 
435,6 — 460,2 m Candona parallela G. W. Müll., Candona aff. fabaeoformis F isch ., 
Cyclocypris sp .; pleisztocén.

141. Öcsöd. Szabadság tsz. 122,29—202,00 m Candona parallela G. W. Müll ., 
Cyclocypris laevis О. F. Müll .; 232,62 — 235,52 m Ilyocypris bradyi G. O. Sa r s ; 
239,82 — 240,50 m Candona parallela G. W. Müll., Candona balatonica D ad a y , 
Cyclocypris laevis O. F. Müll.; 260,5 — 279,0 ni Candona parallela G. W. Müll .; 
pleisztocén.

142. Papkeszi. Colorchemia I. sz. fúrás. 2,5 —3,0 m Candona sp., Paracypria 
sp. ind.; 4,5 —7,0 m Cyprideis pannonica (Mé h e s ), Paracypria acuminata Zal ., 
Paracypria balcanica Zal ., Herpetocypris sp .; 11,8 — 13,2 m Paracypria balcanica 
Zal ., Candona sp .; 26,5 — 30,5 m Paracypria balcanica Zal ., Candona sp .; felső
pannon.

143. Papkeszi. Colorchemia. II. sz. fúrás. 11,0 — 12,0 m Paracypria balcanica 
Zal ., Candona sp.; 26,8 — 28,5 m Cyprideis pannonica (Méhes), Cythridea sp. n o v .; 
felső-pannon.

144. Petőfiszállás. Kossuth tsz. 56,0 — 138,0 m Candona parallela G. W. Müll., 
Candona balatonica D aday , Ilyocypris bradyi G. O. Sars, Cyclocypris laevis O. 
F. Müll., Cythere sp. nov.; 214,4 m Candona parallela G. W. Müll., Candona sp. 
n o v .; pleisztocén.

145. Pécs. Szeizm ikus fúrás K. 48,1. 0,5 —3,2 m  Amplocypris marginata Za l ., 
Cyprideis hungarica Zal ., Cyprideis sulcata Za l ., Loxoconcha sp., Cythere sp.; alsó
pannon .

146. Pécs. Szeizmikus fúrás. Hér. 8. 0,00. 1,8 —7,5 m Amplocypris marginata 
Zal ., Cyprideis pannonica (Méh es), Cythereis lörentheyi Mé h ., Candona sp.; alsó- 
pannon.

147. Pécs. Szeizmikus fúrás. Hér. 3. 0,00/a. 3,0 —9,5 m Paracypria balcanica 
Zal ., Paracypria acuminata Zal ., Candona sp.; felső-pannon. 9,5 — 21,56 m Cypri
deis hungarica Zal ., Cyprideis sulcata Zal., Candona sp.; alsó-pannon.

148. Pécs. Szeizmikus fúrás Hér. 4. 10,00. 7,0 — 19,0 m Cyprideis hungarica 
Zal ., Cyprideis sulcata Zal ., Candona sp.; alsó-pannon. 19,0 — 22,1 m Amplocypris 
sinuosa Zal ., Amplocypris villosa Zal., Amplocypris subacuta Zal ., Candona sp.; 
felső-szarmata.

149. Pécs. Szeizmikus fúrás. Hér. 8. 74,00. 18,0 — 31,0 m Amplocypris munita  
Zal ., Candona sp.; felső-szarmata.

150. Pécs. Szeizmikus fúrás. Hér. 9. 31,00. 14 ,5 —24,0 m Amplocypris munita  
Zal ., Amplocypris sinuosa Zal ., Amplocypris cfr. marginata Zal ., Candona sp.; 
felső-szarmata.

151. Pécs. Szeizmikus fúrás. Hér. 7400/a. 0,5 —2,1 m Paracypria balcanica 
Zal ., Paracypria acuminata Zal., Cyprideis hungarica Zal ., Loxoconcha aff. dudichi 
Z a l . ,  Candona sp.; felső-pannon.

152. Pécs. Szeizmikus fúrás. Pér. 8. 14,4 — 30,8 m Cyprideis hungarica Zal., 
Candona sp.; alsó-pannon.

153. Pécs. 8. 3,0 —8,6 m Cyprideis torosa litoralis (Jones), Loxoconcha cristata 
Zal ., Limnocythere sp. nov., Candona sp.; 8,6 — 30,9 m Cyprideis hungarica Zal., 
Cyprideis torosa litoralis (Jones), Cyprideis sulcata Zal ., Amplocypris marginata 
Zal ., Cytheridea sp. nov., Hemicythere sp. ind., Candona sp.; alsó-pannon.

154. Pécs. Szeizmikus fúrás. Pér. 11. 4,6 — 27,4 m Cyprideis hungarica Zal ., 
Cyprideis sulcaia Za l ., Cytheridea punctillata G. S. B r a d y , Candona kinkelini T r ie b ., 
Cytheridea sp. nov.; alsó-pannon.

155. Pécs. Szeizmikus fúrás. Pér. K. 8,3 — 16,3 ni Cyprideis hungarica Zal ., 
Cytheridea sp. nov., Paracypria sp. nov., Candona sp., Hemicythere sp. ind.; alsó
pannon.

156. Pécs. Szeizmikus fúrás. Pér. 11. É. 6,8 — 20,6 m Cythere elegantissima Lkls., 
Cytheridea sp.; tortónai.

157. Pécs. Szeizmikus fúrás. N ér. 1. 10,6 — 25,0 m Paracypria sp.; valószínű
leg felső-pannon.

158. Pécs. K okszm űvek. 19,2 — 28,0 m  Stenocypris venusta Zal .; felső-pannon. 
28 Földtani Intézet É vi Jelentése —  21
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159. Pécs. Tortyogó. 19. sz. fúrás. 27,0 — 70,0 m Paracypris cfr. labiata Zal .̂  
Candona sp.; 86,5 — 96,5 m Cyprideis sulcata Za l ., Cyprideis hungarica Z a l ., Para- 
cupria sp. nov., Cythere sp. nov., Loxoconcha sp. n ov .; 27,0 — 70,0 m-ig felső-pannon,
86,5 m-től alsó-pannon.

160. Pécs. Tortyogó. 21. sz. fúrás. 5,2 — 26,0 m Paracypris labiata Zal., Рага- 
cypria acuminata Zal., Cyprideis pannonica (Méh es), Candona sp. ind., Cythereis 
sp. ind.; 170 m-ből Amplocypris globosa Zal., Amplocypris sp. nov., Cyprideis cfr. 
sulcata Zal.; 232,0 — 236,0 m Cyprideis hungarica Zal., Cyprideis sulcata Zal.,. 
Paracypria sp. nov., Candona sp., Cythereis sp.; 5,2 — 26,0 m-ig felső-pannon, 170 —
236,0 m-ig alsó-pannon.

161. Rezi. 38,0 — 39,2 m  Candona pcirallela G. W. Mü l l ., Cyclocypris laevis 
O. F. Mü ll ., Metacypris sp .; pleisztocén.

162. Rózsaszentmárton. 38. sz. fúrás. 0,8 —1,2 m Limnocythere incisa Dahl; 
8,7 —9,7 m Candona balatonica Daday, Candona parallela G. W. Müll.; pleisztocén.

163. Sáregres. 32,2 — 43,0 m Cyclocypris laevis O. F. Müll.; pleisztocén.
164. Selyp. 289,2 — 347,2 m  Paracypria aff. balcanica Za l ., Cyprideis hungarica 

Za l .; alsó-pannon.
165. Siófok. Tejüzem. 1,8 —3,0 m Candona parallela G. W. Müll., Ilyocypris 

bradyi G. O. Saks; 4,7 —6,3 m Candona parallela G. W. Müll., Candona sp. ind., 
Cytheridea punctillata G. S. Bra d y ; pleisztocén.

166. Szarvas. Örménykút. 162,0 — 167,0 m Candona parallela G. W. Müll., 
Cyclocypris laevis O. F. Müll., Darwinula stevensoni Brady et R ob.; pleisztocén.

167. Szeged. Teiipar. 27,0 — 112,0 m Candona parallela G. W. M ü l l ., Candona 
balatonica D a d a y ; pleisztocén.

168. Szeged. Gyufagyár. 105,6 — 138,0 m Candona parallela G. W. Müll., 
Candona balatonica Daday, Candona sp. nov.; 177,0 — 188,0 m Candona parallela 
G. W. Müll., Ilyocypris bradyi G. O. Sars; pleisztocén.

169. Szeged. Szt. Mihály-telep. 142 m-ből Limnocythere incisa Dahl, Ilyocypris 
bradyi G. O. Sars, Candona parallela G. W. Müll., Herpetocypris sp. ind.; pleisz
tocén.

170. Szeghalom. 98,0 — 103,5 m Limnocythere incisa D a h l , Candona parallela 
G. W . M ü l l .; 105,0 — 140,5 m  Candona parallela G. W. M ü l l ., Ilyocypris bradyi 
G. O. Sa r s ; 172,0 — 175,0 m  Candona balatonica D a d a y , Candona parallela G. W . 
Mü l l ., Ilyocypris bradyi G. O. Sa r s ; 192,0 — 194,8 m Candona parallela G. W. M ü l l ., 
Candona balatonica D a d a y , Cyclocypris laevis O. F. M ü l l ., Ilyocypris bradyi G. O. 
Sa r s , Herpetocypris sp. ind.; pleisztocén.

171. Szeghalom. Károlyderék. 112,5 — 116,0 m  Limnocythere incisa Dahl, 
Candona parallela G. W. Müll .; pleisztocén.

172. Szeghalom. Mezőgazd. iskola. 199,4 — 243,5 m Ilyocypris bradyi G. O. 
Sars, Candona parallela G. W. Müll.; pleisztocén.

173. Szekszárd. 8,3 — 10,5 m Candona parallela G. W. Müll., Candona balatonica 
D aday, Limnocythere incisa Dahl, Cyclocypris laevis O. F. Müll.; 18,0 — 90,0 
m Paracypria acuminata Zal., Paracypria balcanica Zal., Candona sp., Cythereis 
n. sp.; 8,3 — 18,0 m-ig pleisztocén, 18,0 m-től felső-pannon.

174. Szentes. Sertéshizlaló v. t. 167,0 — 210,0 m Ilyocypris bradyi G. O. Sars, 
Candona balatonica Daday, Candona parallela G. W. Müll., Cyclocypris laevis O.
F. Müll.; pleisztocén.

175. Szentes. Felszabadulás tsz. 125,0 — 148,0 m Candona parallela G. W. 
Müll.; 148,0 — 181,0 m Cyclocypris laevis O. F, Müll., Limnocythere incisa Dahl, 
Candona parallela G. W. Müll ., Ilyocypris bradyi G. O. Sars, Candona balatonica 
Daday ; 187,5 — 191,0 m Ilyocypris bradyi G. O. Sars, Limnocythere incisa Dahl, 
Candona angulata G. W. Müll., Candona balatonica Daday, Candona parallela G. 
W. Müll.; 215,6 — 232,0 m Cyclocypris laevis O. F. Müll., Candona parallelt G. 
W. Müll., Candona balatonica Daday, Ilyocypris bradyi G. O. Sars; 236,0 — 274,0 
m Candona parallela G. W. Müll., Candona balatonica Daday, Ilyocypris bradyi
G. O. Sars, Cyclocypris laevis O. F. Müll.; pleisztocén.

176. Székkutas. Schönherz tsz. 52,5 — 55,3 m Candona parallela G. W . Mü ll .;
86,5 — 92,0 m Limnocythere incisa Da h l ; 130,5 — 133,0 m  Candona parallela G. W.
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Müll.; 239,2 — 243,6 m Candona parallela G. W. Müll., Limnocythere incisa Da h l ;
310.0 — 328,0 m Candona parallela G. W. Müll.; pleisztocén.

177. Székkutas. Gyapottelep. 18,0 — 31,0 m Candona parallela G. W. Müll., 
Candona balatonica Daday, Limnocythere incisa Dahl, Ilyocypris bradyi G. O. 
Sa rs; 83,0 — 98,0 m Candona parallela G. W. Müll., Cyclocypris laevis O. F. Müll., 
Ilyocypris bradyi G. O. Sars; 242,0 — 252,0 m Candona balatonica Daday , Ilyocypris 
bradyi G. O. Sa rs; pleisztocén.

178. Székkutas. Kakasszéki szanatórium. 34,0 — 58,5 m Candona parallela 
G. W. Müll., Ilyocypris bradyi G. O. Sars; 168,5 — 201,0 m Candona parallela G. 
W. Müll. ; pleisztocén.

179. Szikáncs. Gorsai Állami Gazdaság. 62,4 — 67,0 m Candona parallela G. W. 
Müll. ; pleisztocén.

180. Szikáncs. 50,1—96,2 m Candona parallela G. W. Müll., Candona sp. ind.;
317.0 — 328,7 m  Candona parallela G. W. Mü ll ., Cyclocypris cfr. laevis O. F . Mü l l ., 
Cypris sp. ind .; pleisztocén.

181. Szolnok. Alcsisziget. 2 3 ,0 —45,0 m Candona parallela G. W . Mü l l ., Cyclo
cypris laevis O. F. M ü ll ., Ilyocypris bradyi G. O. Sa r s; 60,0 — 80,0 m  Candona 
parallela G. W. Mü ll ., Candona balatonica Daday, Cyclocypris laevis O. F . Mü ll ., 
Ilyocypris bradyi G. O. Sars; 273,0 — 326,0 m  Candona parallela G. W. Mü l l ; 334,0 —
339.0 m  Candona parallela G. W. Müll., Candona balatonica Daday, Cyclocypris 
laevis O. F. Müll., Ilyocypris bradyi G. O. Sars, Limnocythere incisa Da h l ; pleiszto
cén.

182. Szombathely. Vízmű 2/1953. 59,37 — 62,00 m Cyclocypris laevis O. F* 
Müll., Limnocythere incisa Da h l ; pleisztocén.

183. Szőreg. Petőfi tsz. 141,0 — 175,0 m Candona parallela G. W. Müll., Candona 
balatonica Daday, Cyclocypris laevis O. F. Müll., Limnocythere incisa D ahl, Ilyo
cypris bradyi G. O. Sa rs; pleisztocén.

184. Szőreg. Tsz. Téglagyár. 159,0 — 172,9 m Limnocythere incisa Dahl, Ilyo
cypris bradyi G. O. Sars, Candona parallela G. W. Müll., Cyclocypris laevis O.
F. Müll.; pleisztocén.

185. Szurdokpüspöki. III. sz. fúrás. 9,4 — 11,7 m Cytheridea punctillata G. S. 
Brady , Cytheridea mülleri Mnst., Cytheridea hungarica Zal. ; 11,95 — 13,55 m Cythe
ridea miilleri Mnst., Cytheridea hungarica Zal.; tortónai.

186. Tamási. 59,0 — 68,0 m Paracypris labiata Zal., Paracypria balcanica Zal., 
Candona sp.; felső-pannon.

187. Tápé. 57,0 — 71,0 m Candona parallela G. W. Müll., Ilyocypris bradyi
G. O. Sars; 205,0 — 205,5 m Candona parallela G. W. Müll., Ilyocypris bradyi G. 
O. Sars, Cyclocypris laevis O. F. Müll.; pleisztocén.

188. Tápiószele. 172,0 — 208,0 m Cyclocypris laevis O. F. Müll., Candona bala
tonica Daday; pleisztocén.

189. Tápiószele. Gépállomás. 97,0 — 235,0 m Candona balatonica Daday, Can
dona parallela G. W. Müll., Ilyocypris bradyi G. O. Sa rs; pleisztocén.

190. Tápiószijllős. 73,0 — 79,0 m Candona parallela G. W. Müll., Candona bala
tonica D aday, Ilyocypris bradyi G. O. Sars, Cyclocypris laevis O. F. Müll.; pleisz
tocén.

191. Tés. 1. sz. fúrás. 6,38 — 12,79 m Gomphocythere baconica Zal., Cytheridea 
sp. ind.; 12,79—23,28 m Gomphocythere baconica Zal., Cytheridea (IIaplocytheridea) 
clunicularis Tr ieb ., Dusormidea baconica Zal., Darwinula aculeata Zal., Paracypri- 
deis sp. ind.; apti.

192. Tés. 2. sz. fúrás. 13,87 — 18,00 m Dusormidea baconica Zal., Dusormidea 
ventricosa Zal., Dusormidea laminata Zal., Gomphocythere baconica Zal., Darwinula  
aculeata Zal., Paracyprideis sp. ; 18,0 — 21,2 m Dusormidea baconica Zal., Dusormi
dea ventricosa Zal., Gomphocythere baconica Zal., Cytheridea (Haplocytheridea) 
clunicularis Tr ie b ., Paracyprideis sp.; 21,2 — 24,3 m Dusormidea baconica Zal., 
Dusormidea ventricosa Zal., Gomphocythere baconica Zal., Cythereis inaequalis 
Zal., Paracyprideis sp.; 26,93 — 45,01 m Gomphocythere baconica Zal., Dusormidea 
baconica Zal., Dusormidea ventricosa Zal., Dusormidea clatrata Zal., Macrocypris 
sp. ind .; 45,01—67,00 m Gomphocythere baconica Zal., Dusormidea baconica Zal.,
28* — 7
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193. Tés. 3. sz. fúrás. 5,0 — 19,7 m Gomphocythere baconica Zal., Dusormidea 
baconica Zal., Darwinula actileata Zal., Candona sp. n o v .; 19,7 — 25,1 m Gomphocy
there baconica Zal., Darwinula aculeata Zal., Dusormidea baconica Zal., Dusormidea 
ventricosa Zal., Paracyprideis sp. ind., Cytheridea sp. ind.; apti.

194. Tés. 4. sz. fúrás 8,1.7 — 24,02 m Gomphocythere baconica Zal., Dusormidea 
baconica Zal., Dusormidea ventricosa Zal., Dusormidea clatrata Zal., Dusormidea 
sp. ind., Darwinula aculeata Zal.; 24,02 — 33,50 m Gomphocythere baconica Zal., 
Dusormidea baconica Zal., Dusormidea ventricosa Zal., Darwinula leguminella F orb.; 
apti.

195. Tiszagyenda. 11,3 — 28,5 m Candona parallela G. W. Müll., Candona 
balatonica Daday ; 94,6 — 98,3 m Candona parallela G. W. Müll ., Candona balafonica 
Dad a y ; pleisztocén.

196. Tiszakécske. Gépállom ás. 38,73 — 38,93 m Candona parallela G. W. Müll.; 
50,09 — 132,0 m Candona parallela G. W. Müll., Candona balatonica Daday, Candona 
aff. zschokei J . P. W olf, Cyclocypris laevis O. F. Müll., Ilyocypris bradyi G. O. 
Sars, Limnocythere incisa Da h l ; pleisztocén.

197. Tiszapüspöki. 12,0 — 18,5 in Candona balatonica D a d a y % Candona parallela 
G. W. Müll ., Cyclocypris laevis O. F. Müll., Limnocythere incisa D a h l ; pleisztocén.

198. Tiszasiily. 63,0 — 73,0 m Candona balatonica D a d a y , Candona parallela 
G . W. Mü l l ., Limnocythere incisa D a h l ; pleisztocén.

199. Tiszaiig. 87,0 — 104,0 m Candona balatonica Daday, Candona parallela 
G. W. Müll., Limnocythere incisa Da h l ; pleisztocén.

200. Tokod. 391. 213,3 — 214,1 m Cytheridea pappi Mé h ., Cytheridea sp. nov., 
Macrocypris prima Mé h ., 230,0 — 232,1 m Cytheridea sp. nov.; 384,5 — 393,0 m 
Cythereis albomaculata W. Baird .; 404,5 — 405,0 m Cythereis albomaculata W. Baird ., 
Loxoconcha sp. nov., Cytherura sp. nov.; 405,0—406,0 m Cythereis albomaculata 
W. Baird ., Cytherura cfr. complexa G. S. Brady ; 406,0 — 407,0 m Cythereis alboma
culata W. Baird , Nesidea vetusta Mé h ., Cythereis sp.; 415,0 — 420,0 m Krithe aff. 
bartonensis (Jones), Eucytherura sp.; 427,7—429,7 in Cythereis albomaculata W. 
B aird , Cytherella ovális Lkls., Macrocypris sp.: 439,7 —4 4 i,l m Cythereis albomacu
lata W. Baird ., Krithe bartonensis (Jones), Macrocypris sp .; 442,0 — 448,0 m Cythe
reis albomaculata W. Baird ., Krithe bartonensis (Jones), Macrocypris sp. nov.;
453.0 — 454,0 m Cythereis albomaculata W. Baird ., Krithe bartonensis (Jones), 
Eucytherura sp. ind.; 454,0 — 455,0 m Cythereis albomaculata W. Baird ., Cytheridea 
aff. dorsoarcuata Mé h ., Macrocypris sp. ind.; 455,0 — 457,0 m Cythereis albomaculata 
W. Baird ., Cytheridea aff. dorsoarcuata Mé h ., Macrocypris sp. ind.; 457,0 — 459,0 
m Cythereis albomaculata W. Baird ., Macrocypris sp. nov.; 459,0 — 463,0 m Cythereis 
albomaculata W. Baird ., Krithe bartonensis (Jones), Macrocypris sp.; 471,0 —
472.0 m Krithe bartonensis (Jones), Nesidea-, Macrocypris-, Loxoconcha- és Cytherura 
sp. ind.; 472,0 — 473,0 m Cythereis albomaculata W. Baird ., Cythereis aff. inaequalis 
J ones, Krithe bartonensis (Jones), Macrocypris sp. ind., Nesidea sp. nov.; 473,0 —
474.0 m Cythereis albomaculata W. Baird ., Cythereis antiquata W. Baird ., Nesidea 
sp., Macrocypris sp. ind.; 474,2 — 480,0 m Cythereis aff. inaequalis J ones, Cythereis 
albomaculata W. Baird ., Macrocypris sp., Nesidea sp. ind.; 480,0 — 491,0 m Cythe
reis albomaculata W. Baird ., Cythereis aff. inaequalis J ones, Krithe bartonensis 
( J ones), Macrocypris sp. ind.; 491,0 — 498,8 m Cythereis albomaculata W. Baird ., 
Cythereis aff. inaequalis J ones, Krithe bartonensis (Jones), Macrocypris sp.; 505,0 —
508.0 m Cythereis albomaculata W. Baird ., Cythereis aff. inaequalis J ones, Macro
cypris sp.; 508,0 — 512,7 m Cythereis albomaculata W. Baird ., Nesidea sp.; eocén 
(yprési).

201. Tokod. 353. 327,9 — 341,2 m Cytherella ovális Lkls.; 341,2—365,0 m 
347 m-ből Cytheridea sp., Cytherella sp. ind., 353 m-ből Macrocypris kövácsiensis 
Mé h ., Macrocypris sp. nov., Cytherella sp. ind., 355 m-ből Nesidea vetusta Méh ., 
Krithe bartonensis (Jones), Cytherella sp. ; 365,0 — 379,2 m Krithe bartonensis (Jones), 
Cytheridea pappi Mé h ., Cytheridea sp. nov., Cythereis sp. nov.; 373 m-ből Cytherella 
ovális Lkls., Krithe bartonensis (Jones), Cythereis perlucida Mé h ., Macrocypris 
kövácsiensis Méh ., Cythereis sp. nov., Cytheridea sp. ind.; eocén (yprési).

Dusormidea ovaia Za l ., Cytheridea ( Haplocytheridea) cliiniciilaris T r i e b ., Eucythere
brevis Co r n ., Darwinula leguminellci F o r b .; apti .
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202. Tokod. F ló rián  aknához vezető kis tá ró  hányó járó i: Cytherella ovális 
L k ls ., Cythereis perlucida Mé h ., Cythereis sp. nov., Macrocypris kovácsiensis Mé h .,. 
Pontocypris oblongata Mé h ., Krithe bartonensis ( J on es); eocén.

203. Tokod. F lórián  le itő sakna  33/1919. Cytherella ovális L k l s ., Krithe barto
nensis (Jo n es), Cythereis sp. nov .; eocén.

204. Tolna. 33,0 — 120,0 m Paracypria balcanica Za l ., Paracypris labiata Zal ., 
Candona kinkelini T r ie b .; 210,0 — 250,0 m Paracypria balcanica Za l ., Paracypria 
acuminata Za l ., Cyprideis hungarica Za l ., Cyprideis sulcata Za l .; felső-pannon 
— alsó-pannon. 250,0 — 280,0 m  Cyprideis hungarica Za l ., Cytheridea cfr. mülleri 
(Mn st .), Candona sp. nov .; 330,0 — 340,0 m  Cyprideis hungarica Za l ., Cyprideis 
sulcata Za l ., Cythereis aff. villosa G. O. Sa k s ; alsó-pannon.

205. Tömörkény. P uszta i k ú t. 154,0 — 167,0 m Candona parallela G. W . Mü l l .; 
pleisztocén.

206. Töviskés. Á llam i gazdaság. 83,7 — 88,7 m  - Limnocythere incisa D a h l ; 
pleisztocén.

207. T ü k rö sp u sz ta . 1008/4074. 264 ,0—266,5 m  Nesidea cfr. subdeltoidea (Mn st .),. 
Krithe pernoides B o r n ., Cythereis hirsuta L k ls .; 272,0 — 274,0 m Cythereis afL 
sphaerulolineata J o n e s , Krithe pernoides B o r n .; 279,9 — 280,5 m  Krithe pernoides 
B o r n .; lu téciai.

208. Ú jszász . 65,4 — 85,0 m  Candona balatonica D aday , Candona parallela 
G. W. Mü l l ., Candona sp. nov .; 255,5 — 279,5 m Candona parallela G. W. Mü ll .; 
pleisztocén.

209. Ü jszász . 275,4 — 287,0 m Candona parallela G. W. Mü ll ., Cyclocypris 
laevis O. F. Mü l l .; 293,8 m -ből Ilyocypris bradyi G. O. Sars , Candona sp .; pleisz
tocén.

210. Ú jszeged. H aladás tsz. 191,0 — 210,0 m Candona parallela G. W . Mü ll ., 
Candona balatonica D ada y , Ilyocypris bradyi G. O. Sa r s ; 256,0 — 279,0 m  Candona 
parallela G. W . Mü l l .; pleisztocén.

211. Úrkút. 93, sz. fúrás. 178,9 — 179,0 m Gomphocythere baconica Za l ., Gompho- 
cythere sp. nov ., Cytheridea sp. in d .; ap ti.

212. Úrkút. 142. sz. fúrás. 78,0 — 79,3 m  Bythocypris sp., Cytherella sp .; eocén (?).
213. Zalakoppány. Községi k ú t. 2,8 —8,0 m Candona parallela G. W . Mü ll .;: 

p leisztocén. 23,6 — 29,0 m Paracypris labiata Zal .; felső-pannon.
214. Zlre. I. sz. fúrás. 2,5 —7,2 m Gomphocythere baconica Za l ., Dusormidea 

baconica Za l ., Dusormidea ventricosa Za l ., Dusormidea clatrata Za l .; 7,2 — 11,7 
m Gomphocythere baconica Za l ., Dusormidea ventricosa Za l ., Dusormidea baconica 
Zal .; 11,7 — 13,0 m  Gomphocythere baconica Za l ., Cythereis inaequalis Za l ., Cythereis 
tricostata (R e u s s ), Paracyprideis sp. in d .; 13,0 — 21,4 m Gomphocythere baconica 
Za l ., Dusormidea baconica Za l ., Dusormidea ventricosa Za l ., Dusormidea clatrata 
Za l ., Cythereis inaequalis Za l ., Paracyprideis sp. nov .; 21,4 — 30,0 m  Dusormidea 
baconica Za l ., Dusormidea aculeata Za l ., Dusormidea ventricosa Za l ., Darwinula 
aculeata Za l ., Paracyprideis sp. nov .; 30,0 — 37,3 m  Dusormidea baconica Za l ., 
Dusormidea ventricosa Zal ., Dusormidea clatrata Zal ., Dusormidea aculeata Zal ., 
Dusormidea ovata Za l ., Dusormidea crispata Zal .; 37,3 — 37,5 m Cytheridea (Haplo- 
cytheridea) sp., Cythereis tricostata (R eu ss): 37,5 — 46,79 m Dusormidea baconica 
Zal ., Dusormidea ventricosa Zal ., Dusormidea ovata Za l ., Dusormidea clatrata Za l ., 
Dusormidea aculeata Zal ., Gomphocythere baconica Za l ., Dusormidea laminata 
Za l ., Eucythere brevis Corn ., Paracyprideis sp. nov .; ap ti.

215. Zsadány. Á llam i gazdaság. 28,0 — 46,0 m  Candona parallela G. W . Mü ll ., 
Candona balatonica D ada y , Ilyocypris bradyi G. O. Sa r s ; pleisztocén.

216. Zsáka. G épállom ás. 81,9 — 97,0 m  Limnocythere incisa D a h l , Candona 
balatonica D a d a y , Candona parallela G. W. Mü l l .; pleisztocén.

217. Zsám bok. 20,0 — 24,6 m Candona parallela G. W . Mü l l ., Ilyocypris bradyi
G. O. Sa rs , Limnocythere incisa D a h l ; pleisztocén. t
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II . RÉTEG TA N I É R T É K E L É S

А 217 lelőhely Ostracoda-faunáinak túlnyomó része az Alföld és a 
Dunántúl neogénjéból, a fedőhegységek paleogénjéből és középső-kréta 
(apti) üledékekből származik. A középső-krétától kezdve a pleisztocén- 
holocénig, csaknem valamennyi emeletből került ki Ostracoda-íauna; 
nagyobb fajszámmal a pleisztocén, felső-pannóniai, felső-szarmata, katti, 
rupéli, lutéciai és yprési, valamint az apti emeletből.

1. Pleisztocén. A fajok gyakoriságuk* sorrendjében:

Candona parallela G. W. Mü ll . (171),
Candona balatonica D aday  (91),
Ilyocypris bradyi G. O. Sars (79),
Cyclocypris laevis O. F. Mü ll . (70),

5. Limnocythere incisa D ahl (53),
Darwinula stevensoni B rady  et R ob . (2),
Cytheridea punctillata G. S. B rady  (2),
Candona angulata^G. W. Mü ll . (1),
Candona aff. zschokei J . P. W olf (1),

10. Candona aff. fabaeoformis F isch. (1).

A hat nemzetségbe tartozó tíz faj ma is él, többnyire a nagyobb ter
jedelmű édesvízi tavak fenékiszapjában. A legtöbb lelőhelyen a Candona 
parallela G. W. M ü l l , fordul elő, de igen gyakori az Ilyocypris bradyi G. 0. 
Sa r s , Candona balatonica D a d a y , Cyclocypris laevis 0. F. M ü l l , és a Lim
nocythere incisa D a h l . Eddig 1127 lelőhelyről származó faunában leg
gyakoribbnak a Candona parallela G. W. M ü l l , bizonyult. Ez a boreális 
limnikus élettereire oly jellemző faj pleisztocénünk konstans karakter
fajának tekinthető. Elég gyakoriak, de kormeghatározásra egyelőre nem 
használhatók: a Candona, Ilyocypris, Limnocythere, Cypris, Metacypris, 
Cythere genusba tartozó új fajok. A vezető fajok a pleisztocén üledékek 
helyenként jelentékeny felhalmozódásáról tanúskodnak. így Csugar, 
Nagymágócs, Székkutas, Szikáncs, Szolnok, Tolna és Orosháza környékén 
telepített fúrásokkal a pleisztocén üledékeket 320—460 m vastagságban 
tárták  fel. A magas abundanciájú és konstans fajok szerepe, de általában 
az eddig megismert Ostracoda-faunák változásai lehetővé tehetik a 
depressziókban jelentékeny vastagságban felhalmozódott pleisztocén üledé
kek részletes szintezését is. Az 1942 óta közel 600 lelőhelyről feldolgozott 
pleisztocén Ostracoda-iaunkk mélységi előfordulásaal apján, a Nagy-Alföld 
pleisztocénjének izobatikus térképét szerkesztettem meg. A levantei— 
pleisztocén süllyedések nyomán a Nagy-Alföldön ÉNy—DK-i és ÉK— 
DNy-i tektonikai irányokban helyenként 500 m-t is meghaladó depressziók 
rendszere körvonalazható. (Erről az 1957. évi jelentésemben fogok rész
letesebben beszámolni.)

* A faj név után  zárójelbe te t t  szám azt m utatja , hogy a kérdéses faj hány 
lelőhelyen, ill. üledékrétegből került ki.
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2. Pliocén. A f e l s ő - p a n n ó n i a i  alemeletre jellemző fajok gyako
riságuk sorrendjében:

Paracypria balcanica Zal . (36),
Cyprideis pannonica (Mé h e s ) (29),
Paracypria acuminata Zal. (18),
Cyprideis hungarica Za l . (16),

5. Paracypris labiata Za l . (11),
Paracypria labiata Za l . (9),
Cytheridea punctillata G. S. B rady  (5),
Paracypria lobata Za l . (4),
Cyprideis sulcata Zal . (4),

10. Candona aff. multipora Р о к . (1),
Candona kinkelini T r ie b . (2),
Stenocypris venusta Zal. (1),
Loxoconcha aff. dudichi Za l . (1),
Lineocypris trapezoidea Za l . (1).

Az a l s ó - p a n n ó n i a i  alemelet fajai gyakoriságuk sorrendjében:

Cyprideis hungarica Zal . (25),
Cyprideis sulcata Za l . (19),
Cyprideis pannonica (Mé h e s) (7),
Amplocypris marginata Zal . (5),

5. Paracypria aff. balcanica Za l . (4),
Amplocypris sinuosa Zal . (3),
Cyprideis torosa litoralis ( J ones) (2),
Cytheridea punctillata G. S. B rady  (2),
Herpetocypris abscissa (B eü ss) (1),

10. Paracypris cfr. labiata Zal . (1),
Amplocypris minuta  Zal . (1),
Amplocypris globosa Za l . (1),
Candona kinkelini T r ie b . (1),
Loxoconcha cristata Z al . (1),

15. Cytheridea cfr. miilleri (Mn st .) (1),
Cythereis lörentheyi Mé h . (1),
С у there is aff. villosa G. O. S a r s  (1).

A felső-pannon 67 lelőhelyének képződményeiben a Paracypria bal
canica Za l ., Cyprideis pannonica (M é h e s ), Paracypria acuminata Z a l ., 
Cyprideis hungarica Z a l ., Paracypria labiata Z a l ., és a Cytheridea punc
tillata G. S. B r a d y  a leggyakoribb fajok. Mind határozottabban kitűnik, 
hogy a felső-pannonra elsősorban a Paracypriak a jellemzők, a. Paracypria 
balcanica Za l . vezető szerepével.

Az alsó-pannon 45 lelőhelyéről: a Cyprideis hungarica Za l ., Cyprideis 
sulcata Z a l . vezető gyakorisággal, míg a Cyprideis pannonica (M é h e s ) 
lényegesen kisebb abundanciával került elő. A felső-pannonra oly jellemző 
Paracypria-kát itt csak a Paracypria aff. balcanica Za l . képviseli.
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A felső- és az alsó-pannóniai faunák közötti lényeges különbséget 
domborítja ki az a tény, hogy az előbbiekben a Cypridae, az utóbbiakban 
pedig a Cytheridae domináns szerepű.

3. Miocén. A keszthelyi, Pécs környéki f e l s ő - s z a r m a t a  üledé
kekben az:

Amplocypris sinuosa Za l . (2),
Amplocypris munita  Za l . (2),
Amplocypris marginata Zal . (1),
Amplocypris villosa Za l . (1),

5. Cythereis sarmatica Za l . (1)

gyakoriak. A középső-szarmatánál fiatalabb, szapropél fáciesekkel is 
jellemezhető periódus átmeneti jellegű faunáiban itt is az Amplocypris^к 
a konstans elemek. Vezető szerepű az Amplocypris sinuosa Z a l ., és az 
Amplocypris marginata Za l .

A t o r t ó n a i  emelet diatomás márgáiban:
Cytheridea miilleri (Mn st .) (2),
Cytheridea hungarica Za l . (2),
Cytheridea punctillata G. S. B rady  (1),
Cythere cfr. elegantissima L k ls . (1)

csak gyéren fordul elő.
4. Oligoeén. A Cinkota, Nagyegyháza környéki к a 11 i emelet homo

kos agyagjaiból:
Cytheridea dacica H é j j . (7),
Cytheridea perforata R oem . (3),
Cytheridea hungarica Za l . (1),
Loxoconcha aff. glabra L k ls . (1),

5. Cythere cfr. elegantissima L k ls . (1),
Cythere cfr. cancellata L k l s . (1),
Cytherella ovális L k l s . (1);

a Cinkota, Demjén és Kósd környéki г u p é 1 i emelet túlnyomóan agyagos 
üledékeiből pedig:

Krithe bartonensis ( J o n es) (4),
Cytheroma aff. gigantea Mé h . (3),
Bythocypris punctatella B osqu . (2),
Cythereis aff. asperrima R e u s s . (2),

5. Cytherella scotica G. S. B rady  (2),
Cytherella belmuscosa Mé h . (2),
Cytherella ovális L k l s . (1),
Cytherella hialina Mé h . (1),
Cytherella praesulcata L k l s . (1),

10. Cythereis antiguata B aird  (1),
Cythereis aff. hispata sp. (1),
Cytherideis curvata B osqu . (1),
Cytherideis foveolata G. S. B rady  (1),
Cytherideis aff. gracilis (R eu ss) (1)
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5. Eocén. Bokod-Oroszlány, Csordakút, Tükröspuszta, Bicske-Mester- 
berek, Ebszőny, Iszkaszentgyörgy, Ajka-Annavölgy, Tokod környéki 
tengeri üledékekből a:

Krithe bartonensis ( J on es) (33),
Cythereis albomaculata W. B aird  (15),
Macrocypris kovácsiensis Mé h . (13),
Cytherella ovális L k ls . (8),

5. Cythereis (dadayi) Méh es  (6),
Bythocypris frequens Mé h . (5),
Nesidea vetusta Mé h . (5),
Nesidea budakesziensis Mé h . (5),
Cytherella abyssorum G. O. Sars (4),

10. Krithe pernoides B o r n . (3),
Cythereis perlucida Mé h . (3),
Cythereis aff. inaequalis J ones (3),
Bythocypris punctatella B osqu . (2),
Bythocypris brownei J ones (2),

15. Eucytherura hantkeni Mé h . (2),
Pontocypris oblongata Mé h . (2),
Cytheridea pappi Mé h . (2),
Cytheridea aff. dorsoarcuata Mé h . (2),
Nesidea cfr. subdeltoidea (Mn s t .) (1),

20. Cythereis haimeana B osqu . (1),
Cythereis hirsuta L k l s . (1),
Cythereis aff. sphaerulolineata J ones (1),
Macrocypris prima Mé h . (1),
Cytherura cfr. complexa G. S. B rady  (1),

25. Eucytherura cfr. depressa Mé h . (1),
Eucytherura hungarica Mé h . (1),
Pontocypria eocaenica Mé h . (1),
Nesidea aff. adentata Mé h . (1)

túlnyomóan a l u t é c i a i  emeletre, részben az у p r é s i emeletre 
jellemző faunaelemek.

6. Kréta. A Halimba, Tés, Zirc és Úrkút környéki a p t i  emelet 
gyakori alakjai:

Dusormidea baconica Za l . (17),
Gomphocythere baconica Za l . (16),
Dusormidea ventricosa Za l . (14),
Darwinula aculeata Za l . (9),

5. Dusormidea clatrata Za l . (6),
Dusormidea ovata Za l . (3),
Cythereis inaequalis J ones (3),
Darwinula leguminella F orb . (3),
Cytheridea (Haplocytheridea) clunicularis T r ie b . (3).

10. Eucythere brevis Corn . (2),
Cythereis tricostata (B eü ss) (2),
Dusormidea laminata Za l . (2),
Dusormidea crispata Za l . (1),
Dusormidea laminata Zal . (1),

15. Cytheridea bosquetiana ( J ones e t H in d e ) (1),
Cytheridea hilseana (В оем .) (1).
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Az előzők során 217 lelőhelyről, ill. üledékrétegből ismertetett fauná
ban — eltekintve az új fajoktól — a pleisztocén 8, a felső-pannon 11, az 
alsó-pannon 13, a felső-szarmata 5, a tortónai 3, a katti 5, a rupéli 10, az 
eocén 21 és az apti emeletből 16 ismert fajt, 22 aff. ill. cfr. jelzésű formát 
határozhattam meg. Az ismert fajok kisebb része, tekintettel a távolabbi 
kapcsolatukra, jelentős földrajzi elterjedésűnek bizonyult, viszont a többiek 
mint kisebb terjedelmű élettájak benépesítői, erősebb fácieshez kötöttsé
gük miatt is a részletesebb rétegtani szintezéshez jobban felhasználhatók.

EVALUATION STRATIGRAPHIQUE DES FAUNES 
D’OSTRACODES DE LA HONGRIE

P ar В. Zalányi

Au cours des recherches hydrologiques et des prospections de ressour- 
ces minérales, nous avons déterminé des éléments de fauné d’Ostracodes 
caractéristiques, bien utilisables du point de vue stratigraphique, relative- 
ment riches.

La plupart des données nous renseigne sur le Pléistocéne de la Grande 
Plaine Hongroise et le Pannonien de la Transdanubie. Le role stratigraphi
que des faunes et de leurs espéces constantes reconnues dans les sédiments 
marins de TOligocéne (surtout Rupélien) et de l’Éocéne (surtout Lutétien 
et Yprésien) est important. Les changements de la fauné et Pabondance 
des éléments caractéristiques du groupe argileux-marneux du Crétacé 
moyen (Aptien), ouvert par les prospections de bauxite en Transdanubie, 
suivent bien mérne les changements de faciés.

Dans les sédiments limniques du Pléistocéne, on a trouvé 10 espéces 
appartenant á  6 genres, et parmi elles Candona parallela G. W. M ü l l ., 
Candona balatonica D a d a y , Ilyocypris bradyi G. 0. Sa r s , Cyclocypris 
laevis et Limnocythere incisa D a h l  sont les plus abondantes. Sur la base 
de Госсштепсе dans la profondeur des faunes d’Ostracodes (tout en tenant 
compte des données publiées у relatives), j ’ai eu la possibilité de construire 
la carte isobathyque du Pléistocéne de la Grande Plaine Hongroise. Cette 
carte reíléte fidélement Paccumulation considérable, dépassant par endroit 
mérne 500 m, des sédiments pléistocénes. Au territoire de la Grande Plaine 
Hongroise, on peut tracer les contours des dépressions d'étendues variables, 
dans les directions de NW—SE et NE—SW.

Dans les formations de 67 localités du Pannonien supérieur, les espéces 
les plus abondantes sont: Paracypria balcanica Z a l ., Cyprideis pannonicci 
(M é h e s ), Paracypria acuminata Z a l ., Cyprideis hungarica Za l .

Dans les 45 localités du Pannonien inférieur, c’était Cyprideis hnnga- 
rica Z a l ., et Cyprideis sulcata Z a l . qui fut la plus abondante. D ’aprés les 
observations faites jusqu’ici, la différence entre les faunes du Pannonien 
supérieur et celles du Pannonien inférieur devient de plus en plus nette. 
Notamment, dans celles-lá ce sont les Cyprideae qui sont dominantes, dans 
celles-ci les Cytheridae.
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Dans les sédiments sarmatiens supérieurs (environs de Keszthely et de 
Pécs) les éléments constants sont les Amplocypris, tout comme dans les 
sédiments caractérisés par les facies sapropéliques, postérieurs au Sarma- 
tien mésosaumátre.

Dans les marnes calcaires á Diatomées du Tortonien, c’est Cytheridea 
mülleri (M n s t .) qui se présente souvent.

Dans les argiles sableuses du Chattien, ce sont Cytheridea dacica H é j j ., 
Cytheridea perforata R o e m e r , dans les sédiments argileux du Rupélien 
Krithe bartonensis ( J o n e s ) et Cytheroma aff. gigantea M é h . qui sont abon- 
dantes.

Dans les sédiments marins de l’Éocéne de la Montagne Centrale de 
Transdanubie les éléments caractéristiques sont: Krithe bartonensis ( J o n e s ), 
Cythereis albomaculata W . B a ir d , Macrocypris kovácsiensis M é h ., Cytherella 
ovális L k l s ., les espéces de cette fauné indiquent pour la plupart le Lutétien 
et, en partié, TYprésien.

Dans le groupe argileux-marneux de FAptien de la Montagne Bakony 
les espéces les plus abondantes sont: Dusormidea baconica Z a l ., Gompho- 
cythere baconica Z a l ., Dusormidea ventricosa Z a l ., Darwinula acnleata Z a l .

СТРАТИГРАФИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ФАУН РАКОВИНЧАТЫХ 
(ОСТРАКОД) ВЕНГРИИ

БЕЛА ЗАЛАНЬИ

В течение разведок на воду и минеральные сырья я определил из 
218 местонахождений сравнительно богатые и стратиграфически хорошо 
оцениваемые остракодовые фауны.

Большинство данных дает ценные сведения о плейстоцене Большой 
Низменности и о панноне Задунайской области. Стратиграфическая 
роль фаун и постоянных видов, обнаруженных в олигоценовых (главным 
образом рупельский ярус) и эоценовых (особенно лютетский и ипрский 
ярусы) отложениях морского происхождения кровельных гор очень зна
чительна. Фаунистические изменения и частость характеристических 
фаунистических элементов средне-меловой (аптской) глинисто-мергелевой 
группы, вскрытой проведенными на территории Задунайского края 
разведками на боксит— точно следуют за фациальными изменениями.

Из плейстоценовых лимнических отложений было определено 10 
видов, относящиеся к 6 родам; из них Candona parallela G. W . M ü l l ., 
Candona balatonica D ad  a y , Ily осу pi is bradyi G. 0 .  Sa r s , Cyclocypris 
laevis и Limnocythere incisa D a h l  являются наиболее частыми. На осно
вании глубинной встречаемости фаун раковинчатых, учитывая уже опуб
ликованные данные, я мог составить карту изобат плейстоцена Большой 
Низменности. Она верно отражает значительную мощность плейстоцено
вых отложений, превышающую на некоторых местах даже 500 м. На 
территории Большой Низменности в СЗ—ЮВ-ном и СВ—ЮЗ-ном текто



444

нических направлениях можно оконтурить систему депрессий различ
ного распространения.

На 67 местонахождениях, располагающихся в верхне-паннонских 
образованиях, самыми частыми видами оказались Paracypria balcanica 
Z a l ., Cyprideis pannonica (M é h e s ), Paracypria acuminata Za l ., Cyprideis 
hungarica Z a l .

Ha 45 нижне-паннонских местонахождениях наиболее частыми 
являлись виды Cyprideis hungarica Z a l . и Cyprideis sulcata Za l . Ha 
основании проведенных до сих пор наблюдений явно выявляется 
существенное различие между верхне-паннонской и нижне-паннонской 
фаунами, так как преобладающую роль в верхне-паннонской фауне 
играют Cypridae, а в нижне-паннонской — Cytheridae.

В отложениях верхне-сарматского возраста (окрестность гг. Кест- 
хель и Печ) постоянными элементами фауны являются представители 
рода Amplocypris, то же наблюдается и в связи с фаунами более молодых 
отложений средне-смешанноводного сармата, характеризуемых сапро
пелевыми фациями.

В диатомовом мергеле тортонского яруса часто встречается вид 
Cytheridea miilleri (M n s t .).

В песчаных глинах хатткого яруса частыми являются Cytheridea 
dacica H é j j ., Cytheridea perforata R o e m e r , а в глинистых отложениях 
рупельского яруса — Krithe bartonensis ( J o n e s ), Cytheroma aff. gigantea 
M é h .

В эоценовых морских отложениях Задунайского Среднегорья руко
водящими элементами являются Krithe bartonensis ( J o n e s ), Cythereis 
albomaculata W . B a ir d , Macrocypris kovácsiensis M é h ., Cytherella ovális 
L k l s ., причем в указанных фаунах виды преобладающей частью указы
вают на лютетский и реже на ипрский ярус.

В аптской глинисто-мергеловой группе гор Баконь самую высокую 
частость показывают виды Dusormidea baconica Z a l ., Gomphocythere 
baconica Z a l ., Dusormidea ventricosa Z a l ., Darwinula aculeata Z a l .



AZ 1955 ÉVI TÁVLATI KUTATÓFÚRÁSOK

1. A NAGYSÁP KÖRNYÉKI FÚRÁSOK
ír ta :  Schwab Mária

A nagysápi fúrások gyéren felfúrt területen mélyültek. Céljuk a tokod — 
nagysápi kőszénterület Ny felé való továbbkutatása, ill. lehatárolása volt, 
mert az alsó-eocén kőszéntelepes kifejlődésének Ny-i határát nem ismertük. 
Sárisáp—Nagysáp környékén az eddigi gyér fúrások alapján ÉNy—DK-i 
irányú mély árkokra és köztük levő sasbércekre lehetett számítani. A koráb
ban mélyült fúrások mindegyike a kőszénfedő eocénben állott meg (1. 
ábra).

Az öt új távlati fúrás közül a két legkeletibb Ns. 28. és Bajót 14. 
hasonló és teljesebb rétegsort adott, a többi egymástól eltérő, vetőkkel 
megzavart, csonka szelvényű.

Nagysáp 28. sz. fúrás

A községtől D-re a Bekötő ú t m ellett m élyült, 171,4 m tszf. magasságban. 
A fúrás talpmélysége 812,50 m.

Az oligocén összlet finomszemű, jól osztályozott, egyenletes 
szemcseeloszlású, finomhomokos tengeri agyagrétegekkel kezdő
dött. Átlagos szemcseösszetétele: 0,02 mm-ig 67,2%, 0,1 mm-ig 
28,5%, a többi frakció elenyésző. K arbonáttartalm a nagy, de 
egyenletes, uralkodóan 17%. Gazdag és jellemző foraminiféra- 
faunája van, m olluszkum -m aradványai gyérek.
Homokos agyag, agyagos homok. A szemnagyság a mélység 
felé fokozatosan durvul, az üledék erősen homokosodik, szemcse
összetétele osztályozatlanabb (átlagértéke: 0,02 mm-ig 38,6%, 
0,1 mm-ig 44% és m ár szám ottevő a durvább frakció is). K arbonát
tarta lm a erősen változó: 14 — 20%. M ikrofaunája szegényes. 
Erős vízszintingadozásra valló sekélyvizi üledék: kavicsos, agya
gos homok, közbetelepült 1 —2 m-es terresztrikus tarkaagyag
rétegekkel.
Gyenge, agyagos barnakőszéntelep.
Kavicsos agyagos homok, közbetelepült tarkaagyag rétegekkel.
Durva homokkő- és konglomerátumösszlet következett, közbe
települt agvagosabb padokkal. Rétegdőlés: 18°. K arb o n á tta rta 
lom: 1 9 -2 0 % . Csökkentsósvizi m akrofaunája főleg csigákból 
áll:. Neritina picta F é r ., Melanopsis hantkeni H ofm ., Potamides 
plicatus Brug., Tympanotomis margaritaceus Brocchi és Cyrena
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1 . ábra. Jelmagyarázat: Holocén: 1. patak - és folyóhordalék. Pleisztocén: 2. lösz* 
homok, barna agyag, lejtőtörm elék. Felső-oligocén (katti em elet): 3. kavics és homok 
Uniók- kai, 4. cyrenás agyag és pectunculusos homokkő. Eocén: ó.mészkő Nummulites 
millecaput-tsl, 6. m árga és agyag Nummulites striatus-szal, 7 Ostrea pad a „stria- 
tu so s” agyagban, 8. m árga és agyag Nummulites per for atus-szál. — @ =  Távlati

kutatófúrás
Fig. 1. Légende: Holocene: 1. alluvion de ruisseau et de fleuve. Pleistocene: 2. 
loess, sable, argile brune, éboulis. Oligocene supérieur (Chattien): 3. gravier et 
sable ä Unio, 4. argil ä Cyrena et gres a Pectunculus. Éocéne: 5. calcaire ä N um m u
lites millecaput. 6 . m arne et argile ä Nummulites striatus, 7. banc á Ostrea dans 
l ’argile „ä s tr ia tu s”, 8. m arne et argile ä Nummulites perforatus. — ® =  Forage de

recherche
Рис. 1. Легенда: Голоден: 7. аллювий ручьев и рек. Плейстоцен: 2. лесс, песок, бурая 
глина, осыпь. Верхний олигоцен: (хаттский ярус): 3. гравий и песок с Unió, 4. глина,, 
с Cyrena и песчаник с pectunculus. Эоцен: 5. известняк с Nummulites millecaput, 
О. мергель и глина с Num m ulites striatus, 7. банка устриц в глине с striatus, 8. мергель 

и глина с Nummulites perforatus. — §  =  перспективное разведочное бурение
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semistriata Desh . Foram iniferák nem kerültek ki, csak néhány 
Os/racoda-töredék.

341,0 — 402,0 m Terresztrikum ot fúrtunk  á t a felső-oligocén alján, tarkaagyagot,, 
erősen osztályozatlan agyagos, homokos rétegeket.

Felső-eocén (bartoni emelet)
402,0—503,4 m Nummuliteszes mészkő, homokos mészkő. 473 m-től nummuliteszes 

homokkő következett. Kőzetalkotó mennyiségű Nummulites 
striatus Brug . m ellett más kövületeket alig ta lá ltunk , a kis 
foraminiferák hiányoznak. A bartoni képződm ényeket üledék
folytonosság köti össze a középső-eocénnel.

Alsó-eocén (yprési emelet)
685.0 — 690,0 m Operculinás márga. Egyenletesebb, finomabb szemcsenagyság

(0,02 mm-ig 73%, 0,1 mm-ig 26%, a többi frakció elenyésző) 
és kiugró karbonátértékek (20 — 27%) is m uta tják  a rétegváltozást. 
Foram iniferákban igen gazdag, de m olluszkum faunája gyér, és 
rossz m egtartású.

690.0 — 772,0 m Kőszéntelepes csoport. Barnakőszénzsinórokkal m ikrorétegzett
agyaggal kezdődött. 749 — 752 m közt vékony agyagos telepet 
fúrtunk  át, melyet 755 m-nél vető vágott el. Dőlése 15°. 763 — 772 
m között ismét kőszenes-agyagos, csökevényes kifejlődésű vékony 
barnakőszéntelepeket harántoltunk, de 772—778 m között a 
fúrás vetőbe ért, amely végleg elvitte a kőszéntelepes összletet. 
Dőlése 45 — 50°.

778.0 — 801,6 m Terresztrikus tarka agyag az eocén bázisán.
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Bajót l i .  sz. fú rás
A Ns. 28. sz. fúrástól É -ra 183,5 m tszf magasságban indult. Talpmélysége 

766,30 m. A Ns. 28. fúráshoz hasonló, de jóval homokosabb kifejlődésű rétegösszle- 
te t harántolt.

Felső-eocén (bartoni emelet)
499.0 — 562,0 m  Nummuliteszes-ortofragminás mészmárga, mészkő és márgás

mészkő, kőzetalkotó mennyiségű Nummulites striatus BRUG.-gal 
és gazdag foraminifera-faunával.

Középső-eocén (lutéciai emelet)
562.0 — 562,1 m Vékony kőszénzsinór.
562,1—663,0 m Molluszkumos szint közel 100 m vastagságban, a Ns. 28. sz.

fúrásnál tap asz ta lt kifejlődésben, ugyanazzal a gazdag makró- 
faunával. Üledékfolytonosság köti össze a perforatuszos rétegek
kel.

663.0 — 699,0 m Perforatuszos szint. Sötétszürke homokos agyag molluszkuin
m aradványokkal, korallal és sok biogén pirittel. A kifejlődés 
ugyanaz, m int a Ns. 28. sz. fúrásban, de míg ott közel 60 m a 
vastagsága, i t t  csupán 30 m.

Nagysáp 27. sz. fúrás
A Ns. 28. sz. fúrástól DNy-ra a Kecskehegyen 230 m tszf. m agasságban mélyült.

Talpmélysége 678,50 m.
Felső-oligocén

0 ,0— 56,0 m Finomszemű agyagos üledék, osztályozatlanabb szemcseeloszlás
sal: 0,02 mm-ig 57,5%, 0,1 mm-ig 37%  és a durvább frakciók 
is jelentősek. K arbonáttartalm a 19 — 20%. •Foraminifera-faunája 
igen gazdag, molluszkum -faunája szegényes.

56,0 — 134,0 m Agyagos-kavicsos homok. Erősen osztályozatlan, átlagos szemcse
eloszlása 0,02 mm-ig 40% , 0,1 mm-ig 27% , um va 2 %. K ar
bonáttarta lm a 15 — 22%.
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134 .0— 197,0 m Pectunculusos homokkő, sűrű agyagközbetelepülésekkel. Sok
a növényi m aradvány, de m olluszkum-faunája nagyon gyér, 
m ikrofauna alig található. K arbonáttartalm a 10 — 14%. A mely
ség felé a szemnagyság fokozatosan durvul.

197.0 — 279,0 m Konglomerátumos durva homokkőösszlet vékony agyagrétegek
kel. 250 m mélységben az agyag és a homokkő éles határral érin t
kezik, dőlésszög 12°.

279.0 — 361,0 m Felső-oligocén terresztrikum : erősen homokos agyag, agyagos
osztályozatlan homok és ta rk a  agyag váltakozó rétegei. A nagy 
vastagságú (360 m) felső-oligocén összlet kifejlődése közel azonos 
a B. 14. és Ns. 28. sz. fúrás oligocén rétegeiével.

Felső-eocén (bartoni emelet)
361.0— 436,0 m Nummuliteszes-ortofragminás márgás mészkő, kőzetalkotó meny-

nyiségben kis Nummuliteszekkel. Nummulites striatus B r u g .. 
Nummulites tschihatscheffii d ’A r c h . és sok Discocyclina papyracea 
( B o u b .),  Discocyclina sella ( d ’A r c h .). 436 m körül a fúrás vetőbe 
ju to tt, ami a középső- és alsó-eocén nagy részét elvetette (a kettő 
együttes vastagsága 100 m -t sem tesz ki). De a kevert, meg
bízhatatlan  furadékm inták alapján m egnyugtató kiértékelés 
nem lehetséges.

Alsó-eocén (yprési emelet)
445.0 — 502,0 m Operculinás agyagmárga, sok Operculina ammonea Leym . és

Nummulites subplanulatus HANTK.-el.
502.0 — 530,0 m Kőszénfedő molluszkumos agyag felső szintje. Sötétszürke, kőszén

szemcsés, bitum enes agyag, sok apró, rossz m egtartású kövület
töredékkel és sok biogén pirittel. 506 m-nél a rétegdőlés 26°.

530.0 — 581,0 m Erősen zavart képződmények, valószínűleg vetőzóna van itt,
amely elvitte a kőszéntelepes összletet. De lehetséges a rossz 
m intavételből eredő keveredés is. Agyagmárga, márgás mészkő, 
terresztrikus ta rk a  agyag, vörösagyag, triász mészkő keverednek 
és váltakoznak a m intákban.

Felső-triász
581.0 — 678,5 m Erősen karsztosodott dachsteini mészkő, üregeiben vörösagyag

gal.

Nagysáp 25. sz. fúrás
N agysáptól ÉN y-ra az Öreghegyen m élyült 256,5 m tszf. magasságban. A hiá

nyosan beküldött, hézagos és m egbízhatatlan m inták  alapján a fúrás alig értékel
hető ki. A fúrás talpmélysége 380,0 m.
Felső-oligocén

0 ,0 — 94,0 m Homokkő, középszemű, alig karbonátos.
94,0 — 216,0 m Erősen homokos agyag, agyagos homok vékony agyagrétegekkel 

(felső-oligocén terresztrikum ).

Felső-eocén (bartoni emelet)
216.0 — 271,2 m O rtofragm inás-lithotham nium os márgás mészkő.

Középső-eocén (lutéciai emelet)
271,2 — 302,0 m Zöldesszürke, foraminiferás tengeri agyagmárga, de a rossz véső

m inták alapján a képződmények nem ismerhetők fel pontosan.
302.0 — 332,0 m Perforatuszos szint. A fedő sötétszürke, homokos, erősen pirites

agyagrétegeit üledékfolytonosság köti össze az operculinás márgá- 
val. Foraminifera- és m olluszkum -faunája gazdag. (Operculina 
granulata Leym ., Turritella tokodensis H antk., Turrítella dorogensis 
R o z l ., Turritella sp., Cadulus sp., Brachyodontes corrugatus B r o n g ., 
Nemocardium  nov. sp.) (Szőts E. meghatározása).
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332,0—355,0 m Típusos operculinás agyagm árga, rendkívül gazdag foraminifera- 
faunával és sok apró molluszkum héjtöredékkel. Az operculinás 
m árgával az eocén megszakad.

Felső-triász
355,0 — 380,0 m Dachsteini mészkő, erősen karsztosodott.
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Nagysáp 26. sz. fúrás
A községtől N y-ra Domonkos-pusztán m élyült 210,1 m tszf. m agasságban. 

Talpmélysége: 435,5 m.
Felső-eocén (bartoni emelet)

0 ,0— 36,0 m Homokkő.
36,0— 94,0 m Foraminiferás agyag- és agyag'márga-rétegek.

Középső-eocén (lutéciai emelet)
94,0 — 126,0 m Nummuliteszes-ortofragminás agyag, finomhomokos, gyengén 

bitumenes, közbetelepült mészkő- és homokkő-padokkal. Foramini- 
ferákban igen gazdag, m olluszkum -faunája szegényes.

126.0 — 168,0 m Molluszkumos márga. Finomszemű, egyenletes szemcseeloszlású
üledék, átlagos értékek: 0,02 mm-ig 65%, 0,1 mm-ig 34 %, a többi 
frakció elenyésző. K arbonáttartaím a: 27 — 35%. Foram inifera- 
és m akrofaunája igen gazdag. M olluszkum-faunája megegyezik 
a Ns. 28. sz. fúráséval. Üledékfolytonossággal települt az a la tta  
levő perforatuszos rétegekre.

168.0 — 201,0 m Perforatuszos szint. Agyag- és agyagos homokrétegei osztályozat-
lanabbak, átlagértékük: 0,02 mm-ig 26%, 0,1 mm-ig 39%, 0,2 
mm-ig 16,8%. K arbonáttartalm uk alacsonyabb: 13 — 15%. A rend
kívül gazdag foraminifera- és nummulitesz-fauna m ellett mol
luszkumos réteget a fúrás nem harántolt.

A Nagysáp környéki távlati fúrások eredményei azt mutatják, hogy a 
vastag agyagos üledékkel kitöltött medencében az alsó-eocén barnakőszén- 
telepek nem vagy csak csökevényesen és nagy mélységben vannak jelen.



2. A TOKODI GÖPPEL-TÁRÓ-I FÚRÁSOK
í r ta :  Szék y  F eren c
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A Göppel-tárónál már nagy vonalakban feltárt alsó-eocén barnakőszén
mező É-i folytatásának felkutatása céljából telepítették a Tokod 391. és 
392. sz. távlati kutatófúrásokat. Szükség volt a települési és tektonikai 
viszonyok tisztázására, mert a feltárt mező erősen kiemelt terület, s tőle 
É-ra egy nagy vető volt feltételezhető.

2. ábra. Jelmagyarázat: 1. áradm ány (új-holocén), 2. futóhomok (ó-holocén), 3. lösz 
(felső-pleisztocén), 4. édesvízi mészkő (alsó-pleisztocén), 5. agyag, homok, homokkő 
(katti emelet), 6. mészkő, homokkő (bartoni emelet), 7. homokkő, m árga (lutéciai 

emelet) — © =  T ávlati kutatófúrás

Fig. 2. Légende: 1. alluvion (Holocene supérieur), 2. sable m ouvant (Holocene infé- 
rieur), 3. loess (Pléistocéne supérieur), 4. travertin  (Pléistocene inférieur), 5. argile, 
sable, gres (Chattien), 6. calcaire, gres (Bartonien), 7. gres, marne (Lutetien) —

© =  Forage de recherche

Рас. 2. Легенда: 1. аллювий (верхний голоцен), 2. песок (нижний голоцен), 3. лесс 
(верхний плейстоцен), 4. пресноводный известняк (нижний плейстоцен), 5. глина, 
песок, песчаник (хаттский ярус), б. известняк, песчаник (бартонский ярус), 7. песчаник, 

мергель (лютетский ярус) — © =  перспективное разведочное бурение

Tokod 391. sz. fúrás

A fúrást 183,5 m tszf. magasságban kezdték meg. A fúrás rétegsorát 0,0 — 329,0 
m közt E r d é l y i M., 329,0 — 512,4 m közt Szék y  F. dolgozta fel. A m akrofaunát 
Szőts E. határozta  meg.

Holocén-pleisztocén
0 ,0 -^ 26,8 m lösz, homok.

Felsö-oligccén (katti emelet)
26,8— 97,0 m Homok, homokkő, homokos agyag, csillámos, helyenként szene- 

sedett növényi m aradványokkal. Psammobia aquitanica Ma y e r , 
Cyrena semistriata D e s h ., Brotia escheri B rongt ., Melanopsis 
hantkeni H ofm .

97,0— 97,1 m Homokos barnakőszén.
29* — 21



97,1—262,1 m Homok, homokkő, homokos agyag, agyag. A 243,0 — 243,7 m 
közötti homok 0,1 m m  0  frakciójában Csánk  E.-né a következő 
nehézásványokat m u ta tta  ki: turm alin  32, klorit 3, cirkon 2, 
disztén 2, pirit 4, muszkovit 4, limonitos bekérgezés 28, szén 
25 darabszázalék. A könnyűásványok között az uralkodó kvarc 
(95) m ellett oligoklász (5) is van. Ez az ásványi összetétel rész
ben metamorf, részben savanyú magmás eredetre u ta l; különösen 
feltűnő a turm alin  nagy mennyisége. 241,50 m-nél homokos 
agyagban 5 cm szenes agyag. 148 m-nél rétegdőlés 20°. Congeria 
brardii B rongt .

Felső-eocén (bartoni emelet)
262.1— 382,3 m Nummuliteszes-ortofragm inás-lithotham nium os mészkő; erősen

repedezett, agyagbetelepülésekkel.
382,3 — 384,5 m Homokos márga.
Középső-eocén (lutéciai emelet)
384,5 — 429,7 m Homok, homokkő, homokos mészmárga. CaC03-tartalom  homok

kőben: 18,27 — 21,10%, m észm árgában: 68,36 — 71,39%. Ostrea 
supranummulitica Z i t t .

429.7 — 474,2 m Homokos agyagmárga, homokos agyag, homokkő és vékony
mészkőpadok. CaC03-tartalom  agyagm árgában: 35,93%, homokos 
agyagban: 14,60 — 16,30%. Meretrix hungarica H a n t k ., Anomia 
gregaria B a y a n , Psammobia pudica B r o n g t ., Arca vértesensis 
Szőts, Brachyodontes corrugatus B rongt ., Cantharus brongniarti 
d ’Or b .

474.2— 498,8 m Homokos agyag, homokkő, agyag, agyagmárga. CaC03-tartalom
agyagban: 12,12%, agyagm árgában: 41,04%. Nummulites per- 
foratus Mo n t f .

Alsó-eocén (yprési emelet)
498.8 — 512,4 m Agyag, homokos agyag, homokos agyagmárga. CaC03-tartalom

homokos agyagban:" 15,03— 18,83%, "agyagm árgában: 44,32%. 
Helyenként szenesedett növényi m aradványok. Nummulites sub- 
planulatus H a n t k . et Mod .

Az eredetileg 450 m-re tervezett fúrást 512,4 m-ben beszüntették , m ert a kivite
lező vállalat a továbbm élyítést műszaki okokból nem vállalta. így a fúrás, mielőtt 
a barnakőszén képződm ényt elérte volna, az alsó-eocén felső rétegeiben leállt. 
De célját részben így is elérte, m ert a feltételezett vető igazolásához tám pontot 
adott.

Tokod 392. sz. fúrás
A fú rá s t 155,4 m  tszf. m agasságban  kezdték . A fú rás ré tegsorát Széky  F.

dolgozta fel, a m ak ro fau n á t Szőts E. h a tá ro z ta  meg.

Но lo cén-pleisztocén
0 ,0— 19,8 m Homok, kissé löszös.

Felső-oligocén (katti emelet)
19,8 — 265,0 m Főleg csillámos homokkő, homokos agyag; csak az alján talál

ható kevés vékony agyagréteg. A homokkő felül általában apró
szemű, lefelé finomabb szemnagyságú. CaC03-tartalom  homokkő
ben 3,73 — 25,51%, homokos agyagban 4,16 — 19,26%. 238 — 238,4 
m között szenes agyag, 241,05—241,2 m között barnakőszén, 
elszórtan szenesedett növényi m aradványok. Brotia escheri 
B rongt ., Pectunculus sp.

Felső-eocén (bartoni emelet)
265,0 — 361,1 m Nummuliteszes-ortofragminás mészmárga, homokos mészmárga.

Orthophragmina papyracea B o u b ., Num m ulites incrassatus de  
la H a r p e , Echinodermata sp.
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Középső-eocén (lutéciai emelet)
361,1—410,0 m Homokos agyag, homokkő és kevés homokos agyagm árga, agyag, 

finom- és aprószemű homokkal. CaC03-tartalom  homokos agyag
ban 12,12 — 17,55%, homokkőben 7,91 — 19,58%, agyagm árgá- 
ban 27,63 —42,50%.Operculina ammonea L e y m ., Turritella vinculata 
Z it t ., Ostrea supramimmulitica Szőts, Brachyodontes corrugatus 
B r o n g t ., Meretrix hungarica H a n t k ., Psammobia pudica B rongt ., 
Congeria oppenheimi T a eg .

Alsó-eocén (yprési emelet)
410,0 — 522,27 m Agyag, homokos agyag, homokos agyagmárga. CaC03-tartalom  

agyagban 16,74 — 18,17%, homokos agyagban 15,64 — 19,78%, 
homokos agyagm árgában 34,56 — 49,37%. 465 m-ben rétegdőlés 
17°. — Orthophragmina tenuicostala Güm b ., Operculina ammonea 
L e y m ., Turritella tokodensis H a n t k ., Turritella dorogensis R ozl. 

522,27 — 586,0 m Kőszéntelepes csoport. Barnakőszén és agyagos kőszén a csoport 
felső részén, szenes agyag, agyag és homokkőrétegek között. 
Az alsóbb részekben édesvízi mészkő, márga és szenes agyag.

A fúrás 586 m-ben a kőszéntelepes csoportban állt le, m ert a 450 m-re terve
zett fúrás továbbfo ly tatását a kivitelező vállalat műszaki okokból nem vállalta.

A T. 391. és 392. sz. fúrások jól igazolták a Göppel-tárónál korábban 
feltárt szénmezőtől É-ra feltételezett nagy vető jelenlétét.

Az alsó-eocén kőszénmező gyengébb minőségben és mélyebbre vetve, 
de É felé is megvan.
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3. TOKOD KÖRNYÉKI FÚRÁSOK
ír ta : E r d é l y i M ih á ly

A Sashegy és Erzsébetbánya bányaműveletekkel feltárt területétől 
D-re a Hegyeskő mezozóos vonulatáig terjedő terület megkutatását indo
kolták a következők:

a) Három oldalról művelés alatt levő vagy már leművelt terület és 
felszíni eocén képződmények határolják.

b) Nyugodtabb településűnek látszik, kevesebb fúrással nagyobb 
terület megkutatása érhető el.

c) A múltban ezen a területen 300 m-nél mélyebb fúrásokat nem végez
tek.

Tokod 350. sz. fúrás
A fúrás 124 m  tszf. m agasságban indult.

Pleisztocén
0 ,0— 8,1 m Homokos lösz.

Felső-oligocén (katti emelet)
8 ,1— 62,8 m Homokkő (szemcsenagysága a kőliszttől 2 mm-ig terjed, gyak

ran csillámos, sokszor lemezes, ferde rétegzettségű, helyenként 
kvarcm urvás, gyakori a szenesedett növényi törmelék). CaC03- 
tarta lm a leginkább 10% a la tt van. Közbetelepül négy konglo- 
m erátum os pad, összesen 1 m vastagságban, 3 cm-nél nem nagyobb 
átm érőjű kvarckavicsokkal. xAlsóbb felében néhány vékonyabb 
agyag-, homokos agyag- és agyagmárgaréteg van 4,2 m összes 
vastagságban. A m ért rétegdőlések a ferde rétegzettség m iatt 
megközelítő értékűek, 6 — 16° között vannak. Ősm aradványok: 
Cardita sp., Cerithium margaritaceum B rocch i, Cyrena sp., Cyrena 
semistriata D e s h ., Helix sp., Laevicardium  sp., Melanopsis sp., 
Melanopsis hantkeni H ofm ., Neritina picta F é r ., Ostrea sp., 
Pectunculus sp., Planorbis sp., Psammobia aquitanica Ma y e r , 
Turritella sp., Turritella sandbergeri Ma y e r , Tympanotonus marga- 
ritacens B rocch i.

62,8 — 174,6 m Agyag, homokos agyag (szürke, Szürkészöld, zöld, lilafoltos, sok
szor zsíros tap in tású , helyenként mészkonkréciós, igen sok csú
szási felülettel és repedéssel). GaC03-tartalm a általában alig éri 
el a 10% -ot, de igen sok esetben teljesen mésztelen. A közbe
települt vékony homokkőrétegek nagyobb része laza, kissé leme
zes, összes vastagságuk 7 m. Az agyagos homok, laza agyagos 
homokkőrétegek összes vastagsága 9 m. 110 m-től több vékony 
szenes agyagréteg és mm-es széncsík, 172 m-nél 25 cm-es szén
telep. A m ért rétegdőlés 12 — 18° közé esik. Ő sm aradványok: 
Bithynia  sp., Brotia escheri B rongt ., Cardita sp., Congeria sp., 
Congeria brardii B rongt ., Cyrena sp., Cyrena semistriata D e sh ., 
Helix sp., Helix pomiformis B r a u n , Melanopsis hantkeni H ofm ., 
Laevicardium  sp., Neritina  sp., Planorbis sp., Pholadomya puschi 
Go l d f ., Psammobia sp., Psammobia aquitanica Ma y e r , Surcula 
sp., Turritella sp., Tympanotonus margaritaceus Br o cch i, Vivi- 
parus sp.

174,6 — 193,5 m Homokkő (szemcsézettsége a kőliszttől a m urváig, gyengén 
meszes vagy mésztelen, 1 cm-es széncsíkkal) homokos agyag
betelepüléssel. Rétegdőlés 18°.

Felső-eocén (bartoni emelet)
193,5 — 276,4 m Mészkő, homokos mészkő (szürke, helyenként sárga, kemény).

Közbetelepült sok vékony agyagos, meszes homokréteg. Több



455

repedés és csúszási lap. Rétegdőlés 20J. Ő sm aradványok: N um m u- 
lites-ek, Orthophragminá-k, Orbitolites coinplanatus Lám., Litho- 
thamnium-ok.

Középső-eocén (lutéciai emelet)
276,4 — 287,0 m Meszes homokkő (finomtól durva szemcsézettségig, szürke, 

kemény, közbetelepült meszes homokrétegekkel). 280,8 —281,4 
m között kemény, fekete, sötétszürke tufás homokkő, igen sok 
színes elegyrésszel. Ő sm aradványok: Orthophragmina papyrcicea 
B o u b ., Spondylus sp., Teliina sp., Solen sp., Arca sp.; korall- 
törzsek.
Vető ?
Átm eneti tagok a molluszkumos márgába. Mészkő (szürke, néhol 
homokos, változó keménységű). Ősm aradványok: Nummulites 
striatus B r u g ., Arca sp., Arca pseudopeethensis Szőts, Am pullina  
perusta D e f r ., Cardita sp., Clavulithes noae Ch e m n ., Chlamys 
sp., Crassatella sp., Melongena roncana B rongt ., Meretrix sp., 
Meretrix hungarica H a n t k ., Panopaea sp., Rimella sp., Stylocoenia 
macrostyla R e u s s ., Rimella sp., Vólutilithes sp.
Molluszkumos márga. Homokos agyagm árga és mészmárga 
(közbetelepült homok-, meszes homokkőrétegekkel). Ősm arad
ványok: Nummulites striatus B ru g ., Am pullina perusta D e f r ., 
Anomia  sp., Arcopagia colpodes? B a y ., Brachyodontes corrugatus 
B rongt ., Cardita sp., Cantharus brongniarti d ’Or b ., Cerithium  
sp., Cerithium subcorvinum Op p h ., Chlamys sp., Cypraea elegáns? 
D e f r ., Laevicardium  sp., Marginella sp., Melanatria vulcanica 
Schloth ., Melanatria auriculata Schloth ., Melongena roncana 
B rongt ., Meretrix hungarica H a n tk ., Meretrix villanovae D e s h ., 
Ostrea sp., Ostrea supranummulitica Z it t ., Phacoides sp., Pota- 
mides fuchsi H ofm ., Psammobia pudica B rongt ., Pyrasus focillcitus 
d e  Gr eg ., Rimella sp., Solarium subpatulum  Őp p h ., Sphenia 
hungarica P a p p , Strombus tournieri B a y ., Surcula misera Z it t ., 
Teliina sp., Tivelina sp., Tivelina pseudopetersi T a eg ., Trinacria 
sp., Tympanotonus calcaratus B rongt .
Gsökkentsósvizi tag  a perforatuszos rétegek és a molluszkumos 
m árga között. Homokos agyag és agyag (sötétszürke, apró és 
finomszemű homokkal, gyengén meszes). Ősm aradványok: Anomia  
sp., Brachyodontes corrugatus B rongt ., Ditrupa sp., Globulina 
incompleta Z it t ., Laevicardium  sp., Meretrix hungarica H a n tk ., 
Meretrix villanovae D e s h ., Ostrea supranummulitica Z it t ., Psam
mobia pudica B rongt ., Sphenia hungarica P a p p , Teliina sp., 
Tivelina pseudopetersi T a eg .
Num m ulitesz perforatu.-zos rétegek. Homokos agyag (szürke, 
finomszemű homokkal) és homokos agyagmárga (szürke, kemé
nyebb) kemény, meszes homokkőrétegekkel. Rétegdőlés 24°. 
Ősm aradványok: Nummulites striatus B ru g ., Nummulites per- 
foratus Mo n t f ., Placosmilia multisinuosa M ic h ., Trochosmilia 
alpina Mic h ., Aloides semicostata B e l l ., Cardita sp., Meretrix 
sp., Meretrix hungarica H a n tk ., Ostrea supranummulitica Z it t .

Alsó-eocén (londoni emelet)
427,4 — 475,8 m Foraminiferás-molluszkumos agyag. Homokos agyag (barnás

szürke, finomhomokos, karéj osan elváló, igen egységes anyagú). 
CaC03-tarta lm a 8,5%. Ő sm aradvány: Arcopagia may éri? Szőts.

475,8 — 494,8 m Gsökkentsósvizi rétegek. Homokos agyag (barnásszürke, sötét
szürke, finomhomokos, gyengén meszes, szenes agyaggal és kőszén- 
törmelékkel), közbetelepült meszes homokkőréteggel. Ősm arad
ványok: Brachyodontes corrugatus B rongt ., Laevicardium  sp., 
Meretrix hungarica? H a n tk ., Sphenia hungarica P a p p , Tivelina 
pseudopetersi T a eg ., Trinacria sp., Tympanotonus hantkeni Mu n .- 
Chalm .



494,8 — 512,1 m Kőszénképződmény. Agyag, szenes agyag, agyagos szén, barna
kőszén és édesvízi mészkőrétegek sűrű váltakozása. Ebből barna
kőszén 496,75 — 505,5 m között hét rétegben, 2,25 m összes vastag
ságban.

512,1—522,0 m Fekürétegek. Agyag („védőréteg” ).

Felső-triász
522,0 — 529,8 m Dachsteini mészkő (világos sárgásszürke, kemény).
Nyugalmi vízszint 10,6 m.

Tokod 351. sz. fúrás
A fúrás 122,4 m tszf. magasságban indult.

Pleisztocén
0 ,0— 9,4 m Löszös homok.

Felső-oligocén (katti emelet)
9,4 — 138,2 m Agyag, homokos agyag, sok foram iniferával. Rétegdőlés 16°.

138.2 — 285,2 m Homokkő, homokos agyag, agyagmárga („pectunculusos homok
kő”). Kb. 260 m mélységből 7,20 m-re (== -f 129,6 m) felszökő 
víz.

285.2 — 322,3 m Agyag, agyagos homok, szenes agyag, agyagm árga (édesvízi
rétegek).



Felső-kréta?
387.6 —388,8 m Mészkő.
A víz nyugalmi szintje +118,0 m.

Tokod 353. sz. fúrás
A fúrás 175,67 m tszf. m agasságban indult.

Pleisztocén
0 ,0— 21,7 m Homokos lösz, homok.

21,7— 28,3 m M állott, repedezett édesvízi mészkő.
28,3— 36,4 m Üde édesvízi mészkő.

Felső-oligocén (katti emelet)
36,4 — 222,4 m Homokkő, homok, homokos agyag, kavics és konglom erátum 

padokkal. 145,2 m-ben: 10 cm-es és 219,7 m-ben: 15 cm-es barna
kőszén.

Felső-eocén (bartoni emelet)
222 ,4 -290 ,6  m Mészkő.
Középső-eocén (lutéciai emelet)
290.6 — 341,2 m Homokos agyag, agyagmárga, homokos mészkő. Rétegdőlés

20°.

Alsó-eocén (ijprési emelet)
341,2 — 397,0 m Homokos agyag és m árga (,,operculinás szint”).
397,0 — 435,8 m Agyag, agyagos homokkő (,,elegyesvizi rétegek”).
435,8—473,9 m Homokos agyag, szenes agyag, édesvízi mészkő (,,kőszénképződ

m ény” ).
473,9 — 474,8 m Mészkő (feketésszürke, kemény). Szőts E. szerint nem dachsteini 

mészkő.

A négy fúrás legnagyobb részben magfúrással készült. Az anyagfel
dolgozást Erdélyi M., az ősmaradványok meghatározását Szőts E. végezte.

A kutatás célját elérte, az alaphegységig lehatolt. Műrevaló barna
kőszéntelepeket nem harántolt.
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4. A BAKONY ÉNY-I PEREMÉN TELEPÍTETT 
FÚRÁSOK

í r t a :  E r d é l y i  M ih á l y

A. Ganna—Bakonypölöske környéki fúrások 
A kutatás hármas céllal indult:
a) Tisztázandó a Döbrönte mellett kis mértékű művelés alatt volt 

középső-miocén földes-fás barnakőszén rétegtani helyzete, a kavicstakarók
hoz való települési viszonya.

b) Eldöntendő, hogy a Döbrönte melletti feltárásból ismeretes 
Velates schmiedeli-s középső-eocén alatt feltételezett kőszénképződmény 
megvan-e.

c) A nagy felszíni elterjedésű felső-kréta képződmények alján feltéte
lezett felső-kréta kőszénképződmény kifejlődött-e, ill. a régi bakonyjákói 
fúrásokban észlelt vékony kőszéntelepek nyugatabbra kivastagodnak-e? 
Milyen vastag az esetleg kifejlődött széntelepes felső-kréta fedősorozata?

Bakonypölöske 1. sz. magfúrás
A fúrás 250,4 m tszf. m agasságban indult. Feldolgozta: E r d é l y i M.

Középső-miocén
0 ,0— 10,5 m Agyag lignittel, kavics és homok.

Középső-eocén (lutéciai emelet)
10,5— 29,4 m M állott nummuliteszes mészkő.
29.4— 61,1 m Üde nummuliteszes mészkő.

Alsó-eocén (londoni emelet)
61,1— 64,4 m Durvaszemű konglomerátum (anyaga: kvarcfajták, mészkő).
64.4— 64,7 m Szárazföldi homokos agyag.
64,7— 65,4 m Szenes agyag, néhány 1 —2,5 mm-es kőszéncsíkkal.
65.4— 66,0 m Sárga, mésztelen, zsíros feküagyag. Ez a réteg fényes, 40c-os vető

síkkal érintkezik a fedő szenes agyaggal.
66,0— 72,6 m Konglom erátum , ua., m int 61,1 — 64,4 m.

Felső-kréta (szenoni emelet)
72,6 — 205,4 m Agyagmárga (szürke, gyakran finomszemű homokkal, változó 

keménységű, általában jól rétegzett), CaC03-tarta lm a 29,4 — 
46,4%. — Közbetelepülve két, 50 cm-nél nem vastagabb kemény 
mészmárgaréteg (65 — 72% GaG03-tartalom m al). Mért rétegdőlé
sek: 113 m: 6°; 124 m: 5°; 174 m: 11°; 185 m : 14J; 190 m: 13 ; 
194 m: 7 . Egyéb megfigyelések: 78 m: függőleges repedés: 81 
m: 80 -os p irittel k itö ltö tt repedés; 114 m: 50°-os csúszási lap. 
Ősm aradványok: Inoceramus sp. (több pld.), Inoceramus cfr. 
inconstans W o o d s , F u s u s  sp., Natica sp., féregjárat, szenesedett 
növényi törmelék.

205,4 — 279,8 m Agyagmárga (szürke, gyakran finomszemű homokkal, változó 
keménységű, helyenként jól rétegzett), GaC03-tarta lm a 33,6 — 
48,6%. — Közbetelepülve 20, legfeljebb 50 cm-es kemény leme
zes, világosszürke, finomszemű homokkőréteg, egy mészmárga
réteg (254 — 257,10 m: 61,6% CaC03-tartalom ) és egy kemény 
mészkőréteg 265 — 265,80 m közben. Mért rétegdőlések: 211 ni: 
6°; 223 m: 8°; 224 m : 7 . Egyéb megfigyelések: 230, 237, 242 m:



459

3. ábra. Jelmagyarázat: Holocén: 1. áradm ány. Pleisztocén: 2. lösz, homok. 
Középső-miocén: 3. kavics, konglomerátum, homokkő, 4. kőszénképződmény. 
Lutéciai emelet: 5. főnummuliteszes mészkő. Londoni em elet: 6. miliolinás-
molluszkumos mészkő. Szenoni emelet: 7. gryphaeás márga. — •  =  Távlati k u ta tó 

fúrás
Fig. 3. Legende: Holocene: 1. alluvion. Pléistocene: 2. loess, sable. Miocene moyen: 
3. gravier, conglomérat, gres, 4. form ation houilliere. Lutetien: 5. hauptnum m uliten- 
kalk. Londonién: 6. calcaire ä Miliolines et mollusques. Senonien: 7. marne a 

Gryphaea. — ® =  Forage de recherche
Рас. 3. Легенда: Голоцен: 7. аллювий. Плейстоцен: 2. лесс, песок. Средний миоцен: 
3. гравий, конгломерат, песчаник, 4. угленосное образование. Лютетский ярус: 5. глав
ный нуммулиновый известняк. Лондонский ярус: 6. милиолиновый-моллюсковый 
известняк. Сенонский ярус: 7. грифеовый мергель. — ® =  Перспективное разведочное

бурение

függőleges repedések (az u tó b b i k a lc itta l k itö ltv e ), 242 m : 
80°-os csúszási lap , 263 m : p iritte l k itö l tö tt  függőleges repedés. 
Ő sm aradványok : tö b b  példány  Inoceramus sp. és Inoceramus 
cripssi R öm., egy db Inoceramus cfr. inconstans W oods, Ostrea 
sp. (2 db), Cardium sp. (2 db), Teliina sp., Corbula sp., Natica 
sp., Scalaria sp.

^ 7 9 ,8 —294,8 m Mészkő (világosszürke, finomszemű homokkal, kemény, helyen
ként jól rétegzett). CaCO:í-tartalm a 81,2 — 83,3%. Egyéb meg
figyelések: 280 m-nél függőleges csúszási lap vetőtükörrel, rá 
merőlegesen ugyancsak függőleges, kalcittal k itö ltö tt repedés, 
293 m: 80°-os csúszási lap, rá  merőlegesen 80 -os kalcitos repedés.
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294.8 — 330,5 m Mészmárga (szürke, finomhomokos, rosszul rétegzett). CaC03-
tarta lm a 57 — 72,8%. Közbetelepült rétegzett vékony (5 —30 
cm), sötétszürke agyagm árgarétegekkel (CaC03 26,3 — 39,4%), 
és egy 30 cm-es meszes, finomszemű homokkőréteggel. Egyéb 
megfigyelések: 317 m: kalcittal k itö ltö tt függőleges repedés, 
318 m : 60°-os repedés, 306 — 326 m között sok egymással pár
huzamos 20 -os csúszási lap, a közbetelepült agyagmárgarétegek 
mentén. Lehet, hogy réteglap m enti csúszásról van szó.

Vízmegfigyelések: 269 m-ig a nyugalmi vízszint 20,5 — 22,70 m között. 269 — 270 m 
mélységből 18 1/mim felszálló 17°-os víz. Elemzési adatai m g/1- 
ben, zárójelben a Thaa-Ше egyenértékszázalék. K ationok: Na
173,6 (93,55), Ca 4,4 (2,71), Mg 3,4 (3,46), N H 4 0,4 (0,27) -  (össze
sen 99,99%). Anionok: Cl 3,9 (1,35), H C 03 449,1 (91,17), S 0 4 29,0 
(7,47), N 0 3 0,0 — (összesen 99,99%); H 2S i0 3 9,1. Összes oldott 
anyag 672,9 g. Lúgosság: 7,36. Ca, Mg keménység 1,4. (^-fogyasz
tás: 2,5 mg/1. K ém hatás: gyengén lúgos (fenofftaleinre). A víz
elemzést Barabás L.-né végezte.

Bakonypölöske 2. sz. magfúrás
A fúrás 231,2 m tszf. magasságban indult. Feldolgozta: Schwab M.

0,0— 0,5 m Talajszint.
Közé pső-m iocén

0,5 — 197,8 m Szárazföldi homokos agyag, agyagmárga, agyag, ta rk a  agyag* 
kavics- és konglom erátum rétegek váltakozása. 140 — 140,4, 152 — 
152,65 és 155,97 — 156,60 m között fás barnakőszéntelepek. 
Az utolsó telep száraz m intájának elemzési adatai: 3444 cal/kg* 
35,6% hamu, 2,5%  éghető kén.

Középső-eocén (lutéciai emelet)
197.8 — 205,5 m Flomokos mészkő, Nummulites baconicus H a n tk ., Alveolina

oblonga d ’Or b ., Orbitolites complanatus Lamk., M iliolina  sp.* 
Lithothamnium  sp. példányaival.

Középső-m iocén
0,0 — 147,0 m Szárazföldi agyag, homokos agyag, ta rk a  agyag, agyagos homok, 

homokkő, aprókavics rétegek. 70,8 — 114,3 m közben 11 db, 
10 — 60 cm-es fás barnakőszéntelep, 4,1 m-es összvastagságban. 
Rétegdőlés 13° (68,4 m). Erősen repedezett, igen sok fényes felü
letű csúszási lap. 34,4 m-ben 50°-os vetősík m entén két szom
szédos réteg érintkezik.
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Középső-eocén (lutéciai emelet)
147.0 — 160,8 m Mészkő (erősen repedezett).
Felső-kréta (szenoni emelet)
160,8 — 203,5 m Agyagmárga (szürke, helyenként finomszemű homokkal, változó 

keménységű), három 20 — 60 cin vastag kemény, meszes homokkő
réteggel.

Vízmegfigyelés: nyugalmi vízszint 17,3 m, 24 órai üzemszünet u tán.

Ganna 2. sz. magfúrás
A fúrás 141,9 m tszf. magasságban indult. Feldolgozta: E r d é l y i M. 

Középső-eocén (lutéciai emelet)
0 ,0 — 37,4 m Nummuliteszes mészkő (sárga, m állott, erősen repedezett).

37 ,4— 59,5 m Nummuliteszes mészkő (szürke, erősen repedezett, kemény, vékony 
agyagos betelepülésekkel).

Felső-kréta (szenoni emelet)
59,5 — 120,0 m Legnagyobb részt agyagm árga (szürke, gyakran finomszemű 

homokkal, helyenként jól rétegzett). GaC03-tarta lm a 20 — 44,7%. 
Közbetelepülések: mészmárga (szürke, finomhomokos, keményebb,
59.7 — 73% CaCOa-tartalom m al), három  rétegben 7,6 m össz
vastagságban; meszes homok és homokkő (finomszemű, szürke,
21.8 — 43,5%  CaCOg-tartalommal), leginkább 5 — 30 cm-es réte
gekben, 17,4 m összvastagságban; mészmárga (szürke, helyen
ként finomszemű homokkal, kemény, 60 — 73% GaC03-tartalom - 
mal). Sok, 30 —80°-os csúszási lap, több kalcittal és p iritte l ki
tö ltö tt függőleges repedés. Ő sm aradványok: Venus sp. (1 db), 
Inoceramus cripssi R öm. (3 db).

120.0 — 142,0 m Mészkő (szürkésfehér, helyenként finomszemű homokkal, kemény).
CaC03-tarta lm a 7 0 ,6 -8 2 ,7 % . Rétegdőlés 30° (128 m). 128,3 
m : réteglap m entén csúszás. 131 m-nél erősen repedezett.

142.0 — 200,0 m Mészmárga (világosszürke, helyenként finomhomokos, rosszul
rétegzett). CaC03-tarta lm a 52,4 — 65,1% között. Betelepülések: 
0,8 m-es homokos agyagm árga, 0,2 m-es homokkő, 0 ,1 m-es 
tűzkő és 6,5 m-es meszes homokréteg. Sok meredek (60 —80°-os) 
csúszási lap. Erősen repedezett. K alcittal k itö ltö tt repedések. 

Vízmegfigyelés: a fe ltö ltö tt lyukban a vízszint 5 óra a la tt 23,4 m-re süllyedt, s o tt 
megállt.

Döbrönte 1. sz. magfúrás
A fúrás 271,3 m tszf. m agasságban indult. Feldolgozta E r d é l y i M.

0,0*— 0,3 m Talaj szint.
Középső-miocén

0 ,3— 68,2 m Szárazföldi agyag, agyagm árga, meszes hom okrétegek sűrű 
váltakozása. 48,0 — 56,7 m között három fás barnakőszéntelep 
(0,56 m összvastagságban).

Középső-eocén (lutéciai emelet)
68,2— 75,6 m Mészkő (szürkésfehér, erősen repedezett, nummuliteszekkel). 

Felső-kréta (szenoni emelet)
75,6— 99,4 m Mészmárga (szürke, kevés finomhomokkal, kemény), 91,5 — 99,4 

m között erősen repedezett, sok csúszási lappal. Rétegdőlés: 
13°.

99,4 — 109,7 m Agyagmárga (szürke, helyenként finomszemű hom okkal), CaC03- 
tarta lm a 34,8—43%, kis piritlencsével. Sok, gyakran párhuzam os 
csúszási lap.
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109,7 — 113,0 m Ua., m int 75,6 — 99,4 m.
113.0 — 133,0 m Agyagmárga (szürke, általában kemény). CaC03-tartalm a 34,1 —

42,6%. 115 m-nél erősen repedezett.
133.0 — 170,5 m Mészmárga (szürke, kemény, helyenként kevés finomhomokkal).

CaC03-tartalm a 54,8 — 74,3% között. 144,3 — 170,5 m között 
erősen repedezett, sok 30 —50°-os csúszási lappal.

Nyugalmi vízszint 6,8 m 25 órás üzemszünet után.

A molluszkum-fauna meghatározását legnagyobbrészt B en k ő  F.-né 
végezte. A fúrások felső-kréta rétegeiből kikerült igen gazdag íoramini- 
íera-faunát K. Sidó M. határozta meg, és állapította meg az üledékek 
felső-kréta (szenoni) korát. A jellemző fajok a következők: Ammodiscus 
creiaceus (Rss.), Ammodiscus infimus (B a r t h .), Glomospira charoides W. J., 
Triplasia taylorensis (Cu s h . - W a t .), Verneuilina cretosa Cu s h ., Tritaxia pyra- 
midaia (Rss.), Tritaxia tricar inat a (Rss.), Gaudryina faujusi Rss., Hetero- 
stomella americana Cu s h ., Clavulinoides trilaterus (Cu s h .), Eggerellina inflata 
(F r a n c e ), Arenobulimina obliqua (D ’O r b .), Marssonella trochus (D ’O r b .), 
Marssonella oxycona (Rss.), Dorothia pupa (Rss.), Dorothia conulus (Rss.), 
Ataxophragmium variabite (D ’O r b .), Lenticulina gaultina (B a r t h .), Vagi- 
nulina cretacea P l u m e r , Kyphopyxa christneri (Ca r s e y ), Frondicularia 
inversa Rss., Pseudofrondicularia undulosa (D ’Or b .), Globulina prisca Rss., 
Nonionella robusta P l u m e r , Gümbelina striata (E h r .), Gümbelina excolcita 
(Cu s h .), Gümbelina globulosa (E h r e n b .), Bolivinoides decor ata ( J o n e s ), 
Bolivina cretosa Cu s h ., Bulimina ovulus Rss., Bulimina reussi M o r r o w , 
Pleurostomella austriana Cu s h ., Pseudovalvulineria cf. clementiana (D ’O r b .), 
Gyroidina umbilicata (D ’O r b .), Stensioina pommerana B r o t z e n , Episto- 
mina sp., Pullenia cretacea Cu s h ., Globigerina cretacea Rss., Globotruncana 
marginata (Rss.), Globotruncana cretacea Cu s h ., Globotruncana canaliculata 
(Rss.), Globotruncana arca (Cu s h .), Globotruncana lineana (D ’O r b .), Glo
botruncana conicus (W h it e ), Anomalina ammonoides (Rss.), Anomalinoides 
pinquis ( J e n n in g s .), Cibicides cf. beaumontianus (D ’O r b .).

A fúrások eredménye:
a) Nem döntötték el a középső-miocén fás-földes barnakőszén- 

összletnek a miocén kavicstakarókhoz való rétegtani helyzetét. Bebizo
nyosodott, hogy a középső-miocén kőszéntelep nincs mürevaló módon 
kifejlődve.

b) Az alsó-eocén kőszéntelepes összlet csak egy fúrásban jelentkezett 
szenes agyag formájában; agyag feküjével vetősík mentén érintkezett.

c) Nem sikerült eldönteni, hogy a felső-kréta kőszéntelepes összlet 
kifejlődött-e, mert a fedő átfúrása nem sikerült. Az inoceramuszos felső
kréta márga 260 m-nél is vastagabbnak bizonyult az egyik fúrásban. 
Nagyobb mélységű fúrásokkal kell az esetleges felső-kréta kőszéntelepes 
rétegsort felkutatni, s a fedő rétegsor vastagságát megállapítani.
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В. Homokbödöge környéki fúrás
1952-ben egy bauxitkutató fúrás itt állítólag 2,8 m vastagságú felső

kréta kőszéntelepet harántolt. Erre az adatra telepített két kőszénkutató 
fúrás 1954-ben, a medence K-i szélén, csak a peremi kifejlődést!, vékony 
szénpalacsíkokat fúrta át. A medence valószínű közepe felé telepített távlati 
kutatófúrásnak az esetleg mürevaló kőszéntelep elérése lett volna a célja.

4. ábra. Jelmagyarázat: Holocén: 1. áradm ánv. Pannóniái emelet: $2. homok. 
Szenoni emelet: 3. hippuriteszes mészkő, 4. Gryphaeás mészkő. Alsó-liász: 5. dach- 

steini típusú mészkő. Felső-triász: 6. fődolomit. — Távl at i  kutatófúrás £
Fig. 4. Legende: Holocene: 1. alluvion. Pannonien: 2. sable. Sénonien: r3. calcaire 
á H ipperites, 4. calciare á Gryphaea. Liasique inférieur: ő. calcaire de type de Dach

stein. Triasicjue supérieur: 6. hauptdolom it. — # =  Forage de recherche 4

Рис. 4. Легенда: Голоден: 1. аллювий. Паннон: 2. песок. Сенонский ярус: 3. гиппурито- 
вый известняк, 4. грифеовый известняк. Нижний лейас: 5. известняк типа Дахштейн. 

Верхний триас: 6. главный доломит. — ® =  Перспективное разведочное бурение

Eredménytelen volt, mert a magas fedő középső-miocén rétegsor igen 
vastagnak bizonyult, s így a fúrás csak a fedő felső-kréta hippuriteszes 
mészkőbe tudott behatolni.
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Homokbödöge 6. sz. fúrás
A fúrás 276,0 m tszf. magasságban indult. Feldolgozta E r d é l y i M. 

Középső-miocén
0,0 — 263,5 m Szárazföldi agyag, homokos agyag, homokkő és kavicsrétegek 

sűrű váltakozása. Sok csúszási felülettel, a kemény rétegek repe
dezettek.

Felső-kréta (szenoni emelet)
263,5 — 385,4 m Erősen repedezett hippuriteszes mészkő.
A nyugalm i vízszint 385,4 m mélységben mérve 100,2 m.
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í r ta :  Schwab Mária
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A. Fenyőfői fúrások

Fenyőfő község közvetlen közelében nagyobb felszíni kibúvásokból 
ismert a középső-eocén nummuliteszes mészkő és mészmárga. Az 1939—43 
és 1950 évi bauxitkutató fúrások kis mélységben a csökevényes kifejlő- 
désű, 3—10 cm vastag alsó-eocén kőszén telepes rétegsort is feltárták. 
A község határában tehát az alsó-eocén kőszéntelepes összlet kivékonyodó

o 500 1000 m.

* . ■ ■ ■ « ■  I ■ ■ ‘ J

<5. ábra. Jelmagyarázat: 1. holocén, 2. pleisztocén, 3. felső-pliocén, 4. szarm ata emelet,
5. lutéciai emelet, 6. feíső-triász. — © =  T ávlati kutatófúrások

Fig. 5. Legende: 1. Holocene, 2. Pléistocene, 3. Pliocene supérieur, 4. Sarm atien,
б. Lutétien , 6. Triasique supérieur. — e  =  forage de recherche

Рас. 5. Легенда: 1. голоцен, 2. плейстоцен, 3. верхний плиоцен, 4. сармат, 5. лютетский 
прус, 6. верхний триас. — © =  перспективное разведочное бурение

peremi kifejlődése ismert. Feltehető volt, hogy a peremtől távolabb, a 
községtől É-ra nagyobb mélységben műre érdemes kőszéntelep fejlődött 
ki. A fúrások célja volt felderíteni, vajon a kőszéntelepes összlet a medence 
belseje felé ki vastagodik-e.

Fenyőfő 1. sz. fúrás
Fenyőfő községtől ÉN y-ra 243 m tszf. m agasságban indult. Talpmélysége 

169,20 m.
Felső-pannóniai

0 ,0— 21,5 m Homok, finomszemű, jól osztályozott, egyenletes szemcseössze
tételű . Átlagos szemcseértékei: 0,02 — 0,1 mm-ig 76,8%, 0,2 mm-ig 
14,5% , a durvább frakció elhanyagolható százalékban. K arbonát
tarta lom  17—21%. A rétegek meddők, kövületm entesek.

30 Földtani In tézet Évi Jelentése — 21
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21,5— 38,4 m D urva homok, homokkő, kavics. A meginduló felső-pannóniai 
transzg'resszió törmelékes rétegei. Az erősen ko p ta to tt, főleg 
kvarcból álló, vasas színeződésű törmelék a miocén kavicstakaró 
átdolgozott anyaga.

К  őzé pső-m iocén
38.4— 65,6 m Terresztrikus ta rk a  agyag. Alig karbonátos (0 — 3% ), finom- a

szemű, egynemű üledék. A szemcseösszetételben a 0,00 — 0,1 
mm-es frakció az uralkodó, 0,02 mm-ig 59%, 0,1 mm-ig 41%.
A DTA szerint kevés montm orillonit-csoportba tartozó agyag
ásványt tartalm az, bőséges kvarc mellett.

65,6— 81,4 m Homokos agyagmárga. Csekély vízszintingadozásra m utató  sekély
vízi üledék, szenesedett növényi m aradványokkal, barnakőszén
nyomokkal és sok biogén pirittel. Töm ött, egynemű üledék, 
néhány rossz m egtartású molluszkum héj töredékkel. K arbonát
ta rta lm a 21—36%.

81.4— 95,2 m Fokozatosan és erősen durvul az üledék. A miocén bázisát jelző
kavics, konglomerátum, durva homokkőpadok jelennek meg 
a ta rk a  agyagrétegek között. A szemcseeloszlás osztályozatlan: 
0,02 mm-ig 15%, 0,1 mm-ig 55%, 0,2 mm-ig 24% és 0,2 mm-nél 
nagyobb 6% . A karbonáttartalom  erősen változó: 0 — 22%. 
95,20 m-nél véget ér az osztályozatlan durva üledék, és erősen 
vöröstarka, finomszemű rétegsor kezdődik. Ezért vontuk meg. 
95,2 m-nél a miocén h atárá t.

Felső-kréta (turoni emelet)
95,2 — 120,0 m Zöldeskék-vörös-sárg'ásbarna ta rk a  agyag és vörös agyag v álta

kozó rétegei. Egyenletes eloszlású finomszemű üledék, a 0,02 
mm-ig terjedő szemcsenagyság az uralkodó: 85%, 0,1 mm-ig 
14%, a többi elenyésző. K arbonáttartalm a alacsony: 0 — 7%. 
A DTA szerint a miocén ta rk a  agyagoktól eltérően illitcsoport- 
beli agyagásványt tartalm az, emellett limonit jelentkezett.

120,0 — 122,1 m Lefelé durvuló kavicsos, homokos, vörösagyag mészkőtörmelék
kel; az itteni felső-kréta bázisa.

Felső-triász (raibli szint)
122,1 — 145,0 m Raibli mészkő. Erősen repedezett, a repedéskitöltés vörösagyag.

Finomszemcsés, kalciteres és jelentős százalékban dolomitos. 
Á tlageredm ények: S i02 =  18%, CaO =  32%, MgO =  5% .

145,0 — 169,2 m Raibli márga. Sötétszürke, erősen pirites, igen finomszemű meszes 
dolomitos üledék. S i02 34%, CaO 18,4%, MgO 2%. A DTA 
kevés illitcsoportbeli agyagásványt, sok p irite t és dolomitot 
m u ta to tt ki. K övületekben rendkívül szegény, csak néhány á t- 
kalcitosodott, m eghatározhatatlan héjtöredék került elő.

Pápateszér 1. sz. fúrás
A Fenyőfő- 1. sz. fúrástól ÉN y-ra m élyült 226 m tszf. magasságban. Azonos 

képződm ényeket harán to lt, de lényegesen kivastagodva és a pannóniaiban agyago
sabb kifejlődésben.
Felső-pannóniai

0 ,0 — 62,5 m Agyagmárga. Alig változó, egynemű, csendesebb vizű medence
beli üledék. Erre utal az is, hogy szegényes m akrofaunája főleg 
Limnocardium  sp.-ek töredéke. A pannóniai képződmények 
összvastagsága ebben a fúrásban m ár több m int 60 m.

Középső-miocén
62,5 — 129,0 m Terresztrikus üledék. Mint a fenyőfői fúrásnál, úgy itt  is felső 

szakasza finomszemű üledék, kevés homokos betelepüléssel. 
A DTA it t  is igen kevés m ontmorillonit-csoportbeli agyagásványt 
és főleg kvarcito t m u ta to tt ki. Alig karbonátos, CaC03 0 — 2% .
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129,0 — 177,0 m Lefelé durvuló osztályozatlan homok- és kavicsrétegek települ
nek a ta rk a  agyag közé. A miocén bázisát jelentő törmelékes 
üledék 177 m-nél megszűnik.

Felső-kréta (turoni emelet)
177.0 — 225,0 m Tarka agyag. Finomszemű, alig karbonátos üledék, kevés illites

agyagásvánnyal. A terresztrikus összlet hasonló kifejlődésű, 
m int a fenyőfői fúrásban, de lényegesen kivastagodva. A fúrás 
70 m vastagságban harántolta . 198,2 m és 219,5 m körüli zavart 
településű, igénybe v e tt rétegek valószínűleg vető t jeleznek.

225.0 — 241,0 m Homokos agyag, m ár erősen osztályozatlan durvább szemű üle
dék, váltakozva homokkő és kavicsrétegekkel.

241.0 — 242,0 m Vörösagyag a felső-kréta bázisa, amely diszkordánsan települ a
felső-triászra.

Felső-triász (raibli szint)
242.0 — 242,1 m Raibli mészkő. A Fenyőfő 1. sz. fúrásban még közel 23 m vastag

ságban harán to lt mészkőnek itt  m ár csak a roncsai vannak meg, 
alig 10 cm vastag törmelékes jellegű rétegben. Finomszemcséjű, 
alig szennyezett, CaCCL 99,62%, MgO 0%.

242,1—246,0 m Átmeneti rétegek, ta rk a  agyag és a raibli m árga felszíni, eloxi
dált, átdolgozott anyaga.

246.0 — 261,2 m Raibli agyagmárga, fokozatosan tisztább, de erősen m állo tt
vörösbarna-lilásvörös-szürke, márgás mészkőpadokkal, a mállás 
következtében vasas szennyeződéssel és mészpáterekkel. Szemcse
összetétele: 0,02 mm-ig 73,5%, 0,1 nim-ig 19,4%, a durvább 
frakciók elenyészők. K arbonáttartalm a Í5 —22% , Fe20 3 6%. 
A DTA illit- és montmorillonit-csoportbeli agyagásványt és nagy 
kalc itta rta lm at m u ta to tt ki. Rétegek dőlése 18 — 20°. A lepusz
tu lt fedő-mészkőrétegek m iatt kb. 20 m vastagságú erősen oxi
dált rész u tán  261,2 m-től kezdődik az üde raibli m árga.

261,2 — 272,4 m Üde raibli márga. Sötétszürke, finomszemű, egynemű töm ö tt 
üledék, márgás mészkőpadokkal. Erősen karbonátos: CaC03 
30,34%, MgO 5%. Sok finoman h in te tt pirít, a vasas szennye
ződés m ár kisebb: Fe20 3 3,7%. Szemcseeloszlása egyenletes,, 
0,02 mm-ig 85%, 0,1 mm-ig 14%, a durvább frakciók csak nyo
mokban. A DTA nagy kalcittartalom  m ellett kevés illites agyag
ásványt m u ta to tt ki. K övületben rendkívül szegény. A két m árga- 
réteg között az érintkezés tektonikus. A dőlések meredekebbek: 
52 — 54°, több csúszási lap. 264 — 270 m között sok nagy csúszási 
lap, 38—42° dőléssel és erősen breccsás jellegű mészkőpad, való- 
'színűleg vetőzóna.

A két fúrás eredményei egyrészt tisztázták, hogy a medence belseje 
felé haladya a terresztrikus rétegsor nagymértékben kivastagodik, másrészt 
a peremen még csökevényesen kifejlődött alsó-eocén ezen a részen már 
nincs meg. A további kutatás tehát ezen a területen a fentiek alapján nem 
sok reményre jogosít.

A hivatkozott karbonát- és szemcseösszetételi vizsgálatok a MÁFI 
üledékkőzettani laboratóriumában készültek, a DTA vizsgálatokat Kob- 
lencz V. készítette, a vegyelemzéseket Soha I.-né.

B. Bakonycsernyei fúrás
Bakonycsernye és Szápár községek környékén régen ismerték a miocén 

kavics, homok és konglomerátumrétegekben a kőszénnyomokat. Ugyancsak 
ismert volt gyakori felszíni kibúvásokból a középső-eocén nummuliteszes
3 0 *  —  21
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mészkő, agyagos homokkő és foraminiferás agyagmárga. A régebbi kőszén
kutató fúrások 2—300 m-ig kőszénnyomos középső-miocén rétegeket 
harántoltak. Az volt a kérdés, vajon nagyobb mélységben megvan-e az 
alsó-eocén kőszenes összlet is. Ebből a célból mélyült Dolosd pusztán a 
Bakonycsernye 1. sz. fúrás.

6. ábra. Jelmagyarázat: 1. alluvium (holocén), 2. lösz (pleisztocén), 3. pectunculusos 
homok és kavics (k a tti emelet). — ф =  Távlati kutatófúrás

Fig. 6. Légende: 1. alluvion (Holocene), 2. loess (Pléistocene), 3. gravier et sable ä 
Pectimculus (Chattien). — ф =  Forage de recherche

Рас. 6. Легенда: 1. аллювий (голоцен), 2. лесс (плейстоцен), 3. песок с Pectunculus 
и гравий (хаттский ярус), — Ф =  перспективное разведочное бурение

Bakonycsernye 1. sz. fúrás
Az 509,2 m -ге lem élyített fúrás nem érte el az eocén rétegeket. Vékony pleisz

tocén takaró  u tán  2 m-től talpig miocén rétegeket harántolt. 
Agyag és homokos agyag váltakozó rétegek, homokkő- és konglo
merátum -betelepülésekkel és vékony agyagos tufasávokkal, rend
kívül szegényes, rossz m egtartású molluszkum-faunával. Végig 
azonos fáciesű partközeli, szeszélyesen változó üledék, terreszt- 
rikus szakaszokkal.

A Bakonycsernye 1. sz. fúrás eredménye szerint ezen a területen 
vagy már nincs kifejlődve az eocén összlet, vagy rendkívül vastag miocén 
rétegek borítják, amit az esetleges további kutatás alkalmával feltétlenül 
figyelembe kell venni.



6. A HERENDI BARNAKŐSZÉNTERÜLET TÁVLATI
FÚRÁSAI

í r ta :  E r d é l y i Mih á ly
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A herendi barnakőszénterület feküje, a környéken felszínről ismert 
középső-eocén alatt esetleg meglevő alsó-eocén kőszéntelepes rétegsor és a 
mélyebb fekütagok megkutatására telepített fúrás az igen vastag középső
miocénben állott meg, s így célját nem érte el.

7. ábra. Jelmagyarázat: Holocén: 1. áradinány. Pleisztocén: 2. á tte lep íte tt lösz. 
Középső-miocén: 3. homokos kavics, 4. meszes kötőanyagú homokkő (lajtamészkő 
fácies), 5. kőszénösszlet tengeri, elegyesvízi és édesvízi rétegekkel. — ф =  Távlati

kutatófúrás
Fig. 7. Legende: Holocene: 1. alluvion. Pléistocene: 2. loess redéposé. Miocene 
m oyen: 3. gravier sablaux, 4. gres ä ciment calcareux (facies de Leithakalk), á. 
complexe houilliere, ä couches ̂ marines, saum atres et d ’eau douce. — <§ =  Forage de

recherche
Pnc. 7. Легенда: Голоцен: 1. алювий. Плейстоцен: 2. переотложившийся лесс. Средний 
миоцен: 3. песчаный гравий, 4. песчаник с известковым связывающим веществом (фация 
известняка типа Лейта), 5. угленосная толща с морскими, смешанноводными и прес

новодными слоями. — © =  перспективное разведочное бурение

Herend 13. sz. fúrás
A fúrás 363,5 m tszf. magasságban indult. Feldolgozta E r d é l y i M.

Középső-miocén (tortőnai emelet)
0,0 — 241,0 m Agyag és homokos agyag, mészkonkréciókkal. 170 és 174 m-ben 

vastagabb riolittufás közbetelepülés. 144,7 és 205,0 m között 
fás barnakőszén, agyagos fás barnakőszén- és szenes agyagrétegek
kel. A barnakőszénrétegek vizsgálati eredményeit a következők
ben közöljük (zárójelben előbb a kalóriaérték, u tán a  a ham u
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tarta lom  %-a). 144 ,7-145 ,4  m (1186, 25,3); 145,7-146,1 m
(1742.16.6) : 149 ,2-156 ,4  m (1399, 24,2); 160,6 -1 6 1 ,6  m (2242,16);
165 ,1-166 ,1  m (1680, 20,4); 169 ,3-170 ,0  m (1308, 25,7);
170,2 — 171,8 m (1461, 25,5); 174,3 — 178,6 m (részletesen: 174,3 —
175.4 m 2566: 175 ,4-176 ,5  m 2034, 14,6; 176 ,5-177 ,6  m 1761, 
18,3; 177 ,6-178 ,6  m 1217, 28,3); 199 ,0-199 ,3  m (1074, 25,3);
204.4 — 205,2 m V izsgálat nem történt). Ő sm aradványokat 
m eghatározta K ec sk em éti Т.-né. Zárójelben az ősm aradványt 
bezáró réteg kezdete. Trochus sp. (76,2), Neritina picta F é r . 
(102,6, 143,9, 145,4, 146,1), Hydrobia uentrosa Mtg . (143,9), Hydro
bia sp. (102,6, 143,9), Melania sp. (144,4, 145,4), Brotia escheri 
B rongt . (145,4, 146,1, 161,1, 171,8), Pirenella picta E ichw . 
tömeges (143,9, 144,4, 145,4), Potamides mitralis E ic h w . (137,6), 
Terebralia lignitarum  E ic h w . (144,4), Natica redempta M icht .
(106.6) , Natica sp. (142,2), Buccinum dujardini D e s h . (106,6), 
Nassa styriaca A u in g . (106,6, 130,4), Nassa obliqua H ilb er  
(76,2, 106,6), Nassa (Scutaria) schönni H. et Au. (76,2, 106,6, 
142,2, 143,9, 144,4,), Planorbis sp. (144,4, 171,8), Congeria sp. 
(96,6,), Congeria cfr. mocsia F é k . (102,6), Lucina  sp. (48, 130,4), 
Cardium sp. (142,2, 143,9), Meretrix gigas F1k . (76,2, 96,6, 106,6), 
Teliina elliptica B r . (106,6, 137,6), Corbula carinata D u j . (72,2, 
106,6, 130,4), Corbula gibba O l iv i (126,5, 130,4).

Középső-miocén (helvéti? emelet)
241,0 — 562,0 m Agyag, homokos agyag, homok és kavicsrétegek sűrű váltakozása.

A kavics nagysága a 6 cm-es átm érőt nem haladja meg. A kavics- 
ta rta lm ú  rétegek összes vastagsága 80 m, 405 — 472 m közben 
4 határozottan  tufás réteg van. Ősm aradvány nem került elő.

A nyugalmi vízszint 551,4 m mélységben mérve 87,0 m.
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LES FORAGES DE RECHERCHE PERSPECTIVE EN 1955
Résumé p ar M. E r d ély i

A partir du milieu derannée 1954, Flnstitut Géologique de Hongrie 
a eu pour une de ses täches de projeter les forages de recherche perspective, 
d’en élaborer et documenter les matériaux d’aprés une conception moderne.

On a établi les forages de recherche aux points de vue suivants:
1°. En vue de la prospection des matiéres premieres aux territoires 

oü, sur la base des données géologiques observées á la surface ou des résul- 
tats des récherches géophysiques, on peut espérer de découvrir des ressour- 
ces min érales,

2°. Pour la recherche structu ra l scientifique des bassins recouverts 
cbcpais sédiments jeunes, en utilisant Teau balnéologique ou beau potable 
éventuellement découvertes,

3°. En vue de Г investigation des limites naturelles, des prolongements 
des bassins houillers ou cPautres districts de ressources minerales, au clelä 
des territoires de la prospection miniére.

En 1955 les forages de recherche on été établis dans deux régions du 
bord de NW de la Montagne Bakony et dans deux régions du bassin houiller 
d'Esztergom.

Bakony. Les forages Bakonypölöske Nos 1, 2. et Döbrönte No 1. ont 
eu cinq buts, notamment 1° d'élucider la position stratigraphique du com- 
plexe á lignite miocéné moyen, connu, peu exploité, c’est-a-dire d’établir 
son rapport au gravier miocéné de la Hongrie occidental et son exploitibilité 
dans l avenir; 2° d’établir si, au-dessous de ГЁосёпе moyen á Velates 
.schmidelianus, connu aux environs de Döbrönte, hon puisse espérer de 
trouver ГЁосёпе inférieur á laie de houille; 3° d’élucider si le complexe 
houiller correspondant á célúi d’Ajka existe au-dessous des formations 
crétacées supérieures, trés étendues a la surface; 4° d’établir si les laies de 
développement mince de bord des forages antérieurs, situés а ГЕ, s’épaissis- 
sent; 5° de déterminer l’épaisseur de la série de tóit crétacé supérieur.

Les résultats des forages sont les suivants: 1° on n’a pás réussi á éluci- 
der la position du complexe houiller miocéné moyen par rapport aux cou- 
vertures de gravier, la laie de houille n ’est pas exploitable (forages Ganna 
No 1, Bakonypölöske No 2, Döbrönte No 1). 2° La formation houillére 
éocéne inférieure ne s’est présentée qiten un seul forage (Bakonypölöske 
No 1), sous la forme d’argile houillére, ГЁосёпе moyen git en général 
ti ansgressivement sur le Crétacé supérieur ou manque (forages Fenyőfő 
No 1, Pápateszér No 1). 3° On n’a pás réussi á perforer le complexe crétacé 
supérieur (sénonien), celui-ci s’avéra plus épais que 260 m (forage Bakony
pölöske No 1), par conséquent il n ’était pas possible d’établir la présence 
de la laie de houille.

Dans Tautre régión de recherche du Bakony, de NW, le forage Homok- 
bödöge No 6 avait pour but de rechercher, vers Tintérieur du bassin le 
groupe houiller crétacé supérieur de faciés de bord, traversé par les forages



472

antérieurs de prospection de bauxite. A cause de la grande épaisseur du 
Miocene moyen, le forage s'arreta dans le calcaire á Hippurites crétacé 
supérieur du tóit de la houille, sans avoir atteint son but.

A kinterieur du Bakony, le forage Herend No 13 fut établi pour recher- 
cher le mur du bassin houiller miocéné moyen mis en exploitation, afin de 
découvrir éventuellement l ’Éocene inférieur a laie de houille au-dessous 
de kÉocene moyen connu des affleurements des environs. Le forage n’a 
pas atteint son but, ne pouvant pas dépasser le Miocene moyen, merne apres 
avoir traversé 500 m. Les résultats des recherches dans les environs de 
Bakonycsernye ont été les mémes.

Bassin houiller eV Esztergom. Dans les environs de Tokod, les forages 
Tokod Nos 350, 351, 352, 353 ont atteint le soubassement mésozoíque dans 
un territoire en exploitation de trois cotés, mais ils n'ont pás traversé de 
laie exploitable. Par le forage Tokod No 350, on a découvert une riche fauné 
de Mollusques éocenes, déterminée par E. Szőts (v . le texte hongrois).

Les forages Tokod Nos 391 et 392 ont été établis pour rechercher le 
prolongement septentrional du bassin houiller ouvert. Le forage Tokod No 
391, merne en dépassant de 15% la proíondeur projetée, n'a atteint que 
la partié supérieure de kÉocéne inférieur. Par le forage Tokod No 392, 
bien qu’on ait dépassé de 30% la profonduer projetée, on n ’a pu traverser 
le groupe houiller. Par ces deux forages-lá, nous avons prouvéTexistence de 
la grande faille supposée préalablement au N du bassin houiller.

A kaidé des cinq forages établis dans les environs de Nagysáp (Nagysáp 
Nos 25, 26, 27, 28 et Baj ót 14), atteignant le soubassement, on a réussi 
á tracer la limité occidentale du bassin d’Esztergom. A savoir, les forages 
antérieurs s’arrétérent dans les couches éocenes du tóit. D’apres nos fora
ges, PÉocéne inférieur manque totalement ou il est trés peu développé.

ПЕРСПЕКТИВНЫЕ РАЗВЕДОЧНЫЕ БУРЕНИЯ 1955 Г.
МИХАЛЬ ЭРДЕЛЬИ

Начиная с середины 1954 года одна из задач Венгерского Геологи
ческого Института заключалась в планировании т. н. перспективных 
разведочных бурений, а также в современной обработке материалов 
и в документации.

Заложение разведочных бурений было проведено по следующим 
точкам зрения:

7. С целью разведок на полезные ископаемые на территориях, где 
на основании полученных до сих пор геологических данных о поверх
ности, или на основании имеющихся результатов геофизических исследо
ваний можно считаться вскрытием запасов полезных ископаемых.

2. Структурные бурения для научных целей на покрытых мощными 
молодыми отложениями областях бассейнов, с использованием возможных 
лечебных или питьевых вод.
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3. Выявление продолжения или естественных границ эксплоати- 
руемых угольных бассейнов за пределами произвоственной разведки.

*

Разведки большой глубины в течение 1955 года на окраине СЗ-ной 
части гор Баконь были проведены в двух районах, а в области Эстергом- 
ского угольного бассейна — также в двух районах.

Горы Баконь. Бурения Баконьпёлёшке № 1 и 2, Ганна № 1 и 2 и 
Дёбрёнте Ш 1 имели 5 целей: 1. выяснение стратиграфического положения 
известной и в небольшой мере добываемой буроугольной толщи, а также 
ее соотношения к миоценовому гравию западной Венгрии и возможной 
дальнейшей эксплоатируемости; 2. установить, можно ли рассчитывать на 
угленосную нижне-эоценовую толщу под средне-эоценовыми отло
жениями, известными в районе с. Дёбрёнте и характеризованными видом 
Velates schmiedelianus; 3. необходимо установить, существует ли под 
широкораспространенными верхне-меловыми образованиями угленосная 
толща, соответтствующая толще с. Айка; 4. утолщаются ли немощные 
пласта краевого развития, обнаруженные в прежних, более восточных 
бурениях; 5. установить мощность верхне-меловой кровельной свиты.

Результатом проведенных бурений можно суммировать следующим 
образом: 1. Выяснить положение средне-миоценовой угленосной толщи 
по отношению гравийного покрова не удалось, пласт угля не является 
эксплоатируемым (бурения Ганна Ш 1, Баконьпёлёшке Ш 2, Дёбрёнте 
Ш 1). 2. Нижне-эоценовое угленосное образование появилось только 
в одном из бурений в виде углистой глины (бурение Баконьпёлёшке Ш 
1), средний эоцен вообще трансгрессивно залегает по отношению к верхне
му мелу, или же отсутствует (бурения Феньёфё Ш 1 и Папатесер Ш 1,.. 
3. Пробурить верхне-меловую (сенонскую) мергелевую толщу не удалось, 
ее мощность превышает 260 м (бурение Баконьпёлёшке Ш 1), вследствие 
чего установить наличие угольного пласта также не удалось.

В пределах второго разведочного района северозападной части 
гор Баконь задача бурения Хомокбёдёге Ш 6 заключалась в прослежи
вании верхне-меловой угленосной толщи краевого развития, пересе
ченной прежними бокситоразведочными бурениями, в направлении внут
ренней части бассейна. Вследствие значительной мощности средне-мио
ценовых отложений, бурение остановилось в углекровельном верхне
меловом гиппуритовом известняке и таким образом не достигло своей 
цели.

В центральной части гор Баконь, в районе с. Херенд, для изучения 
подошвы эксдлоатированной средне-миоценовой угольной территории и 
для возможного выявления угленосной нижне-эоценовой толщи, зале
гающей под средне-эоценовыми слоями, было заложено бурение Херенд 
№ 13. Бурение не достигло своего назначения, так как даже на глубине 
500 м не вышло из среднего миоцена. (Подобный результат был получен 
при разведке, проведенной в районе с. Баконьчернье.)

Эстергомская угольная территория. В районе с. Токод, на эксплоа-
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тированной с трех сторон территории, бурения Токод № 350, 351, 352 и 
353 достигли мезозойских основных гор, но не пересекли,промышленный 
пласт угля. Бурением Токод Ш 350 была вскрыта очень богатая эоцено- 
вая фауна пластинчатожаберных моллюсков, определенная Эндре Сёч-ем 
(см. венгерский текст).

Бурения Токод № 391 и 392 были заложены для выявления север
ного продолжения вскрытого угольного пласта. Бурение Токод Ш 391 
даже при 15%-ном переглублении проектированной глубины достигло 
только верхней части нижнего эоцена. Бурение Токод Ш 392 даже при 
более значительном углублении (30%) не могла пересекать угленосную 
толщу. Этими двумя бурениями подтвержден предположенный значи
тельный северный сдвиг угленосной территории.

В районе с. Надьшап 5 бурениями (Надьшап Ш 25, 26, 27, 28 и Байот 
№ 14) было исполнено западное разграничение выявленной угольной 
территории, причем бурения достигли основных гор. Прежние бурения 
остановились в эоценовых слоях кровли. По свиделеьству бурений, ниж
ний эоцен или отсутствует, или же развит лишь рудиментарным образом.



AZ 1956. ÉVI TÁVLATI KUTATÓFÚRÁSOK

1. ESZTERGOM KÖRNYÉKI FÚRÁSOK
ír ta : Széky F erenc

A dörög—tokodi szénmedence É-i irányban való kiterjedésének meg
kutatása céljából került sor az Esztergom környéki távlati kutatófúrásokra. 
A bányászat régi adatai szerint a Strázsahegytől К -re „fornai” telepet 
fejtettek.

1. ábra. Jelmagyarázat: Felső-pleisztocén: 1. lösz. Pleisztocén: 2. homok, 3. nyirok. 
Középső-miocén: 4. andezittufa és konglomerátum, 5. alsó-olig'océn általában.

Ф = Távlati kutatófúrás
Fig. 1. Legende: Pléistocene supérieur: 1. loess. Pléistocene: 2. sable, 3. limon. 
Miocene moyen: 4. tu f andésitique et conglomérat, 5. miocéné inférieur en général.

ф — Forage de recherche
Рис. 1. Легенда: Верхний плейстоцен: 1. лесс. Плейстоцен: 2. песок, 3. саман. Средний 
миоцен: 4. андезитовый туф и конгломерат, 5. нижний олигоцен вообще.

Ф =  перспективное разведочное бурение

Esztergom 12. sz. fúrás
A várostól D-re 109 m tszf. magasságban kezdték el a fúrást. A fúrást Schwab 

M. dolgozta fel, összevont rétegsora a következő:
*Holocén-pleisztocén

0 ,0— 10,0 m Öntéshomok, iszapos homok és az alsó részeken kavics. 
Felső-oligocén (katti emelet)

10,0 — 223,5 m Agyagos homokkő, homokos agyag, 50 m-ig több helyen kavics
csal (Ó,2 —0,5 cm 0 ). Sok csillám, pirit. CaC03-ta rta lo m : 8,78 — 
18,35% között, 146 m-től lefelé agyagmárga is, melynek CaC03-
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A fúrás eocén rétegeket nem harántolt, az oligocén közvetlenül a mezo
zoikumra települ. Az oligocén rétegben több helyen ismétlődnek kőszén
csíkok és -nyomok, de műrevaló kőszenet nem tá rt fel a fúrás. Az eocén 
rétegek hiánya pedig arra vall, hogy a dörög—tokodi kőszénmedence É-i 
irányban a fúrás helyéig nem terjed ki.

Esztergom 13. sz. fúrás
A várostól DK-re 261,5 m tszf. m agasságban kezdték el a fúrást. A fúrást 

Schwab M. dolgozta fel, összevont rétegsora a következő:
Holocén-pleisztocén

0 ,0— 6,0 m Homokos lösz, vályogzóna, löszös homok, erősen meszes, mész-
konkréciós (0,5 — 1 cm 0).

Felső-oligocén (katti emelet)
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ben kőszéncsíkok. 149,8 — 153,2 m , 155,8 — 161,0 m, 214,8—218,1 
m, 244,3 — 252,3 m-ben szénnyomok, 291,1—294,2 m között 
10 — 15 cm-es szakaszonként 1 —2 cm-es vékony, lemezes kőszén- 
csík, közben lumasellás rétegek. CaC03-tártalom : homokkőben 
3 ,79—24,74% , agyagban 5,36 — 19,92%, agyagm árgában 21,15 — 
27,33%. Gyakran lá thatók  mészkiválások, -erek és -konkréciók. 
Sok biotit, muszkovit. A DTA-vizsgálat illitet, kalcitot, kvarcot 
és p irite t m u ta to tt ki. Több egymással ellentétes irányú csú
szási lap. Rétegdőlés 24°. Aloidis sp., elszórtan szenesedő növé
nyi m aradványok.

514,6—514,7 m Szenes agyag, töm ött, kisebb csúszási lapokkal á tjá r t, CaC03- 
tarta lom  2,04%. A DTA-vizsgálat szerves anyagot és kaolinitet 
m u ta t ki.

514,7 — 519,4 m ,,T ark a” agyag, finomhomokos, mészkonkréciós (0,2 —0,5 cm 0 ), 
CaC03-tarta lom : 15,25 — 18,4% között, helyenként feketés-szürke 
szerves festődésű, gyengén bitum enes és gyengén meszes 
közbetelepülések. A DTA-vizsgálat kevés illitet, kevés kalcitot 
és rosszul kristályosodott kaolinitet m u ta to tt ki bennük. 

519,4—537,1 m Agyag, homokkőréteggel. 519,4 — 523,2 m között az agyagban 
1 ,5—2,0 cm-es kemény, kovás konkréciószerű rögök. Ezek kémiai 
elemzése: S i02 51,03% ; FeO 3,67% ; Fe20 3 5,25% ; CaO 5,08% ; 
MgO 2,12%  (Elemző: Tolnay V.). 523,9 m körül a durvaszem ű 
hom okkőben mm vastagságú szén és erősen szenesedett növényi 
m aradványos csík. Az összlet alja agyag. Rétegdőlés: 24°.

A katti rétegek mikrofaunáját Vitális GY.-né határozta meg. 
A m eghatározott fajok közül lényegesebbek: Sigmoilina aggluti- 
nans Sars., Elphidium crispum  (L.), N onion commune d ’Orb ., 
Rotalia calcar (d ’Orb .), Rotalia beccarii L.

A fúrás nem ért eocén rétegeket. Az eredetileg 500 m-re tervezett 
fúrás, a szerződött mélység lefúrásával csak felső-oligocén rétegekbe jutott, 
kísérletet tettek továbbfúrásra, de 537,1 m-ben ismételten beszorult a 
fúró és a mentés sikertelen volt. Ezért a fúrást beszüntették. Nem sikerült 
tehát tisztázni, hogy a fúrás helyén vannak-e és ha igen, akkor milyen 
mélységben vannak az eocén rétegek, ill. kőszéntelepes csoport, kiterjed-e 
a fúrás helyéig a dörög—tokodi kőszénmedence.

Több érdekes adat merült fel azonban a rétegsor feldolgozásából. 
Ásványösszetétele (az uralkodó illit és kis mennyiségű kaolinit; a DTA- 
vizsgálatokat K o b l e n c z  V. végezte), a sok pirit, a kőszénnyomok azt bizo
nyít] ák, hogy az itteni felső-oligocén rétegek nyílt tengertől elzárt, sekély
vizű medencében alakultak ki.
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2. A PILISMARÓT 3. sz. FÚRÁS
ír ta : SzékyTFerenc

A clorog—tokodi és a kósdi ismert barnakőszénlelőhelyek közötti 
területen került lemélyítésre Pilismarót mellett a Malompatak völgyben a 
Pilismarót 3. sz. távlati kutatófúrás. Célja a mélység felé még ismeretlen 
terület földtani, rétegtani és szerkezeti problémáinak tisztázása, ill. annak 
felderítése volt, hogy a két barnakőszénlelőhely közötti területen jelen 
van-e az eocén telepösszlet. A korábbi években Pilismarót mellett lemélyí
te tt két fúrás a kérdésre feleletet nem adott, mert mindkettő még a íelső- 
oligocén rétegekben leállt.

A fúrás 360,7 m tszf. magasságban indult.

2. ábra. Jelmagyarázat: 1. áradm ány (új-holocén), 2. lösz (új-pleisztocén), 3. andezit
tu fa  (tortónai emelet), 4. homok, agyag (ka tti emelet). — ф = T ávlati kutatófúrás.

-> A fúrásponttól Pilism arót tem plom a: 6 km
Fig. 2. Legende: 1. alluvion (Holocene supérieur), 2. loess (Pléistocene supérieur),
3. tu f andésitique (Tortonien), 4. sable, argile (Chattien). — ф =  Forage de recherche.

-> Distance entre le forage et l ’église de Pilism arót: 6 km
Рис, 2. Легенда: 1. аллювий (новый голоцен), 2. лесс (новый плейстоцен), 3. андезито
вый туф (тортон), 4. песок, глина (хаттский ярус). — Ф — перспективное разведочное 

бурение. -> Расстояние от бурения до церкви с. Пилишмарот равно: б км.

Holocén-pleiszfocén
0 ,0— 8,0 m Homokos agyag és agyagréteg, andezitagglom erátum  darabok

kal.
Felső-oligoeén (katti emelet)
(Fel lo l?ozta : S z ő t s  E.)

8 ,0— 83,0 m A felsőbb rétegeket agyagos homokkő, homokos agyag és keve
sebb agyag alkotja. Az alsóbb részeken több az agyag. A hom ok
kő finomszemű, gyakran csillámos. CaC03-tartalom  8,98 — 15,48% 
között. 56 — 57 m között szenesedett növényi m aradványok.
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К . S idó М. a k a tti rétegek m ikrofalmájából m integy 20 fa jt h a tá 
rozott meg. Ezek közül a lényegesebbek: Nonion soldanii d ’Orb ., 
Elphidium  crispum  (L.), Rotalia beccarii L., Globigerina triloba 
R ss., Globigerina bulloides d ’Orb ., Cibicides propinquus (Rss.).

83,0 — 226,0 m Homokos agyag és agyagrétegek váltakoznak. A homok finom
szemű. Az agyag is tarta lm az kevés finom homokot. A rétegek 
általában csillámosak. CaC03-tarta!om : 11,14 —18,85% között. 
163 m körül a karbonáttartalom  növekszik.
Agyagmárga, homokos agyag- és agyagrétegekkel, finomhomokos,, 
helyenként apró csillámos és piritfoltos. CaC03-ta rta lo m : 21,72 — 
27,51% között, 268 — 271 m-nél elszórtan szenesedett növényi 
m aradványok és 70° körüli csúszási lapok.
Homokkő, finomszemű, kissé csillámos, agyagos, GaC03-ta rta lo m : 
20,37%, helyenként barnakőszénnyomok.
Agyagmárga, általában kissé finomhomokos. CaC03-tarta lom : 
21,17 — 33,68% között, 304 m-nél rétegdőlés 17°, 335—337 m 
között piritfoltok.
Homokkő, finomszemű, agyagos, 357 — 359 m között agyagm árga- 
réteg, a homokkőben barnakőszénnyomok.
Agyagmárga, kissé finomhomokos és aprócsillámos. CaC03-tarta- 
lom: 21,19—22,85% között.
Homokkő, 392 m-ig durvaszemű, a la tta  középszeművel v á lta 
kozik, a rétegcsoport legfelső részén apró (0 1,5 cm-ig) kavicsok 
is, gyakran csillámos, kemény. 390,7 — 392,0 m között igen kevés 
lencsés barnakőszénbeágyazás, sok helyen agyaginárgalencsék, 
406 — 410 m-nél rétegdőlés 16°, csúszási lapok 46 — 73 közt, elszór
tan  szenesedett, helyenként piritesedett növényi m aradványok. 
K. Sidó M. m integy 80 fa jt határozott meg a rupéli rétegek m ikro- 
faunájából. Ezek közül a lényegesebbek: Haplophragmoides 
latidorsatus (Brn .), Haplophragmium  cf. humboldti R ss., Haplo- 
phragmium rotundidorsatum H antk., Cyclammina placenta H antk ., 
Vuluulina capreolus d ’Orb ., Textularia subflctbelliformis H antk ., 
Vulvulina pectinata H antk ., Clavulinoides szabói (H antk .), 
Clavulina habanensis Cushm ., Karreriella reussi (H antk .), Karre- 
riella siphonella (Rss.), Robulus princeps (Rss.), Flabellina striata 
H antk ., Marginulina gladius P h il ., Marginulina fragaria Gümb., 
Sarracenaria arcuata (d ’Orb .), Dentalina fissicostata Gümb., 
Dentalina zsigmondyi H antk ., Nodosaria latejugata Gümb., Guttulina 
probléma d ’Orb ., Uvigerina farinosa H antk., Bolivina beyrichi 
R ss., Eponides budensis H antk ., Eponides haidingeri (d ’Orb .), 
Eponides haueri (d ’Or b .), Planulina ariminensis d ’Orb ., Planu- 
lina costata (H anté;.), Anomalina cryptomphala (Rss.).

Kövületes mészkőmálladék.
Kösseni, bitum enes, kövületes mészkő, barna vagy fehér, kris
tályos, helyenként breccsás, 451,9—469,2 m között a kőzet repe
déseiben és likacsaiban beszáradt kőolaj és bitum enes foltok,
484,2 m-nél kőolajnyom, CaC03-ta rta lo m : 94,87 — 98,62%  között. 
Nodosaria-, Glandulina-félék, Textularia típusok, Crinoideák, csö
ves, bekérgező algák, 451,9 m-től Avicula sp., Triasina  sp. 
Mészkőbreccsa, erősen kristályos barna mészkőből.
Mészkő, világosszürke, sárga, rózsaszínű, kristályos, helyenként 
dachsteini típusú. CaC03-tartalom : 96,07%, M gC03-tarta lom : 
1,15%. Avicula sp., Crinoideá sp.
Mészkőbreccsa, szürke kristályos mészkőből.
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534.0 — 540,0 m Mészkő, szürke, oolitos, algák, foraminiferák.
540.0 — 544,3 m Tektonikus mészkőbreccsa, vetőkitöltés. CaC03-tarta lom : 93,39%.
544,3 — 547,0 m Dachsteini mészkő (rózsaszínű és világosszürke).
547.0 — 548,6 m Mészkőbreccsa, szürke és rózsaszínű mészkődarabokból.

Az egész mészkőösszlet repedésekkel erősen átjárt; 488,6—489,5 m 
között üreget harántolt a fúró. Az öblítőiszap a repedésekben elveszett.

A makroszkópos, kőzettani és őslénytani vizsgálatokból megállapít
ható volt, hogy a kösseni rétegekre az oligocén összletben mintegy 350 
m-ig durva, ill. középszemű homokkő települ, amely fokozatosan jelleg
zetes „kiscelli” agyagba megy át.

A karbonáttartalom adatai (F e k e t e  J. és R ie b  К .-né vizsgálata) 
igazolják, hogy a rupéli agyag — mint a Budai-hegység területén is — 
jelentős mennyiségű CaC03-t tartalmaz, s ezért jórészt agyagmárgának 
tekinthető.

Nehézásványi összetételében — lásd 1. táblázat — muszkovit, biotit, 
klorit és gránát uralkodik (meghatározta: Csá n k  E.-né). A könnyűásványok 
között a muszkovit mellett orientált zárványokat tartalmazó kvarc szerepel 
legnagyobb mennyiségben. A felsoroltakon kívül epidot, staurolit, disztén 
is szerepel, ami uralkodóan metamorf eredetre, kristályos alaphegységből 
való származásra utal.

Magmás eredetű nehézásványt (cirkon, apatit, turmalin) csak igen 
kis számban lehetett kimutatni.

A Budai-hegység-i „kiscelli” agyaghoz hasonlóan a rupéli homokkő
ben, agyagban, agyagmárgában sok a pirit és a limonit.
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A fúrás nem harántolt sem kőszéntelepes csoportot, sem eocén rétege
ket. Az oligocén közvetlenül a mezozóos képződményekre települ. Ezzel 
szemben ez a fúrás adott először felvilágosítást arról, hogy Pilismarót 
környékén a kösseni mészkövek repedéseiben és likacsaiban beszáradt 
kőolaj található. Feltehetően a fúrás helyén a triász képződményeken kő
olaj migrált keresztül. A további kutatás feladata eldönteni ennek irányát, 
Jkorát és terjedelmét.

-*31 Földtani Intézet É vi Jelentése — 1 ;)
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3. A MECSEKI TERÜLET TÁVLATI FÚRÁSAI
Irta : S c h w a b  M á r ia

A Mecsekben három fúrás mélyült. Az Északi-Mecsekben kettő és 
Hosszúheténynél egy. Céljuk egyrészt a Szászvár—D-i terület perspektivi- 
tásának tisztázása, másrészt Hosszúheténynél a kőszéntelepes összlet 
íeküjének megkutatása volt.

3. ábra. Jelmagyarázat: 1 pleisztocén lösz, 2. pannonjai rétegek, 3. dacittufa, 4. 
helvéti szárazföldi és édesvízi rétegek, 5. kréta  trachidolerit, 6. alsó-liász kőszéntele

pes csoport, 7. középső-triász mészkő. — © =  Távlati kutatófúrás
Fig. 3. Legende: 1. loess pléistocéne, 2. couches pannoniennes, 3. tu f dacitique, 4. 
couches terrestres et d ’eau douce, helvétiennes, ő. trachydolérite crétacée, 6. groupe 
á laie de houille, liasique inférieur, 7. calcaire traisique moyen. —- ® =  Forage de rech

erche
Рис. 3. Легенда: 1. плейстоценовый лесс, 2, паннонские слои, 3. дацитовый туф,
4. гельветские континентальные и пресноводные слои, 5. меловой трахидолерит,
6. нижне-лейасовая угленосная толща, 7. средне-триасовый известняк. — © =  пер

спективное разведочное бурение

Mindhárom fúrás Rotary-rendszerű, teljes szelvényű fúrással történt, 
50 m-enkénti szakaszos magvétellel. Ez a fúrási mód és az ezzel kapcsolatos 
hosszú béleletlen szakaszok következtében keveredett mintaanyaga pontos 
anyagfeldolgozást nem tette lehetővé, csak a ritkán vett magminták 
helyzete és anyaga biztos. Em iatt a fúrások megbízhatóan nem értékel
hetők ki.
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4Iáza 9. sz. fúrás

A m ázai területen a K urucvölgytől D-re, a tetőn  329,7 m tszf. magasságban
m élyült, talpmélysége 1006,50 m.
Holocén-pleisztocén

0 ,0— 14,0 m Lejtőtörm elék, összemosott anyag.
Középső-miocén (helvéti emelet)

14,0 — 100,0 m Homokos kavics, közbetelepült agyagos finomhomokkal. Alig 
karbonátos rétegek, a DTA szerint kevés illites agyagásvány
tartalom m al.

100,0—500,0 m Helvéti konglomerátum. A konglom erátum  a kristályos alap, 
gránit, trachidolerit és az egész liász összlet átdolgozott törmelék- 
anyagából áll, kötőanyaga lisztfinom kőzettörmelék, agyagásvány 
nem m utatható  ki belőle. Gyengén karbonátos (2—9% ), mesze
sebb padokkal (14 — 18%) és többször megismétlődő dacittufa- 
betelepülésekkel. 229,0 — 239,0 m között 10 m vastag homokos 
vörösagyag szakíto tta  meg a konglomerátumösszletet. Erősen 
osztályozatlan, nem karbonátos, több agyagásványtartalom m al.
407,0 m-nél vékony agyagos miocén széntelep. Rétegdőlések: 
364 m-nél 38 V  406 m-nél 31°, 462 m-nél 32°. A középső-miocén 
rétegek diszkordánsan települnek az alsó-liászra.

Alsó-liász (lotharingi emelet)
Fedőhomokkő csoport
500,0 — 593,0 m Gryphaeás homokkő és agyagmárga váltakozó rétegei. A homokkő 

apró és középszemű, gyengén karbonátos, az agyagm árga erősen 
finomhomokos, kalciteres, töm ött, kissé pirites. 555 — 557 m között 
erősen zavart, tektonikailag igénybe v e tt szakasz. Rétegdőlések: 
506 m-nél 30°, 555 m-nél 16°.
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Tolna váralj a 6. sz. fúrás
A községtől DNy-ra a Farkasárokban, a váraljai erdészház m ellett 235,3 m 

tszf. magasságban kezdték el. A fúrás talpmélysége 991,3 m.
H  о locén-p le isztocén

0,0 — 11,0 m Ártéri üledék és lejtőtörmelék.
Középső-miocén (helvéti emelet)

11,0— 57,0 m Homokos agyag és kavics, erősen osztályozatlan, gyengén kar
bonátos, kövületm entes rétegek.

57,0 — 244,0 m H elvét alapkonglom erátum , mely ebben a fúrásban kb. 150 m 
vastagságban fejlődött ki. A Máza 9. fúrásban 100 m-nél jö tt 
be, és 400 m vastag volt. Anyaga m indkét fúrásnál azonos. I tt 
is átdolgozott kristályos alap, gránit, trachidolerit és liász törm e
lékes anyag, helyenként vörösagyag és vékony agyagmárga- 
betelepülésekkel. 198,0 — 228,0 m között bentonitosodott dacit- 
tu fa, illites agyagásványtartalom m al. A miocén összlet vízszintes, 
nyugodt településű.

Alsó-liász (lotharingi emelet)
F'edőhomokkő csoport
244.0 — 298,0 m Több m int 50 m vastag sötétzöld, töm ött trachidolerittel kez

dődik. 250 — 252 m között töredezett, tektonikailag erősen igénybe 
ve tt, dőlése 42°.

298.0 — 431,0 m Agyagmárgarétegek, sötétszürke, finomhomokos, kalciteres, erő
sen pirites, szferosziderites. 314 m-től sűrűn járják  á t vékonyabb- 
vastagabb (néhány cm-es és több m vastag) trachidoleriterek, 
és négy nagyobb trachidolerit-behatolás szakítja meg: 314 — 322 
m között 8 m, 371—382 m-ben 11 m, 366 — 397 m közt 31 m és 
415—431 m között 16 m vastagságban. Az agyagm árgán helyen
ként kon tak t hatás észlelhető. Rétegdőlések: 356 m-nél 26°, 
397 m-nél 2 5 -3 0 ° .

Alsó-liász (hettangi-szinemuri emelet)
Kőszéntelepes csoport
431.0 — 485,0 m Palás agyag, homokkősávos palás agyag, sok szenesedett növényi

m aradvánnyal és homokkő-betelepülésekkel és egy vékony kőszén
teleppel.

485.0 — 503,0 m Trachidolerit, szürkésfehér, erősen bontott.
503.0 — 949,0 m Palás agyag és homokkősávos palás agyaggal váltakozó rétegek.

A palás agyag finomhomokos, erősen kőszénszemcsés és kőszén
eres, szénpala-betelepülésekkel, sok szenesedett növényi m arad
vány, erősen pirites, sziderites, kevés agyagásványtartalom m al. 
Erősen kőszenes rétegek, helyenként kőszénnel mikrorétegzettek,. 
de az egész összletet sűrűn átjáró  trachidolerit a kőszéntelepeket 
elroncsolta, csak nyomaik észlelhetők. A trachidolerit a kon tak t
hatás következtében szürkésfehér, erősen bon to tt, kalciteres, 
helyenként pirites. 848 — 860 m között finomszemű, agyagsávos 
homokkőréteg, sok szenesedett növényi m aradvánnyal. 891,0“ 
m-nél durva, arkózás jellegű homokkő-betelepülés. Rétegdőlések: 
456 m-nél 15°, 511 m-nél 23°, 562 m-nél 20°, 603 m-nél 19°, 642 
m-nél 30°, 705 m-nél 20°, 750 m-nél 19°, 849 m-nél 17°, 891 m~ 
nél 23°, 947 m-nél 17°.

Felső-triász (raeti emelet)
949.0 — 989,0 in Agyagpala, szürke, zöldes, vöröses tarka , vékonypalás, kemény..
989.0 — 991,3 m Homokkő, aprószemű, szürke, szenesedett növényi m aradványok

kal. Dőlés 990 m-nél 33°.

Mind a Máza 9. sz., mind a Tolnaváralja 6. sz. fúrás környékén nagy 
vastagságú trachidolerittömegek hatoltak a kőszéntelepes összletbe, és
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vagy teljesen elroncsolták, vagy nagymértékben elkokszosították a kő
széntelepeket. A további kutatásnak tehát ezen a területen a kőszéntelepek 
nagymértékű pusztulásával kell számolnia.

H osszűhvtény 16. sz. fúrás
Hosszúhetény község K-i oldalán 272,7 m tszf. m agasságban kezdődött. T alp

mélysége 1200 m.
Holocén-pleisztocén

0 ,0— 7,0 m  Homokos agyagos lösz, kavics és lejtőtörmelék.
Alsó-liász (lotharingi emelet)
Fedőm árga csoport

7,0 — 369,0 m Agyagmárgarétegek, helyenként mészmárgapadokkal. Sötét
szürke, finomhomokos. Rétegdőlések: 150 m-nél 26°, 200 m-nél 
50% 250 és 300 m-nél 40°, 350 m-nél 43°.

4. ábra. Jelmagyarázat: 1. holocén, 2. pleisztocén lösz, 3. pannóniai emelet," 4. szarm ata 
emelet, 5. helvéti-tortónai tengeri rétegek, 6. alsó-helvéti szárazföldi és édesvízi 
rétegek, 7. fonolit, 8. trachidolerit, 9. középső-liász, 10. alsó-liász tengeri összlet, 11.

alsó-liász kőszénösszlet. — ® — Távlati kutatófúrás 
Fig. 4. Légende: 1. Holocéne, 2. loess pléistocene, 3. Pannonien, 4. Sarm atien , о. 
couches marines helvetiennes-tortoniennes, 6. couches terrestreset d ’eau douce, 
helvétiennes inférieures, 7. phonolite, 8. trachydolérite, 9. Liasique moyen, 10. comp- 
lexe m arin liasique inférieur, 11. complexe ä houille liasique inférieur. — ф =  Forage

de recherche
Рас. 4. Легенда: 7. голоцен, 2. плейстоценовый лесс, 3. паннонский ярус, 4. сарматский 
ярус, 5. гельветские и тортонские морские слои, 6. нижне-гельветские террестрические 
и пресноводные слои, 7. фонолит, 8. трахидолерит, 9. средний лейас, 10. нижне-лейа- 
совая морская толща, 77 нижне-лейасовая угленосная толща. — © =  перспективное

разведочное бурение
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Fedőhomokkő csoport
369,0 — 680,0 m Homokkő és agyagmárga váltakozó rétegek. A homokkövek 

aprószeműek, csillámosak, gyengén karbonátosak, az agyagmárgák 
kissé finomhomokosak, kalciteresek. 550 m körül préselt, tektoni- 
kailag igénybe v e tt szakasz. Rétegdőlések: 401 m-nél 26°, 451 
m-nél 30 — 35% 500 m-nél 26°, 550 m-nél 55°, 610 m-nél 42°.

Alsó-liász (hettangi-szinemuri emelet)
Kőszéntelepes csoport
680,O'—1200,0 m Rétegei sávos palás agyag, palás agyag, szénpala, homokkő, 

trachidolerit beágyazásokkal, egy kőszéntelep, több kőszénzsinór 
és csík. Rétegdőlések: 703 m-nél 15°, 760 m-nél 18°, 844 m-nél 
20% 893 és 948 m-nél 21% 996 m-nél 24% 1035 m-nél 22% 1116 
m-nél 23% 1200 m-nél 21°.

A 843 m-ben harán to lt szferoszideritréteg vegyelemzése: FeO 43,71%, Fe20 3 
3,48%, CaO 1,59%, MgO 4,40% , izzítási veszteség 30,51% (elemezte S oha I.-i éj. 
A hivatkozott DTA-vizsgálatokat K oblencz Y. végezte.

A fúrás technikai okokból a kőszéntelepes csoportban állt le, így kitű
zött célját, a fekü megkutatását nem érte el.
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4. NAGYVISNYÓ 1. SZ. FÚRÁS
ír ta :  P erlaki E lvira

A fúrás kb. 263 m tszf. magasságban indult.
Holocén után rögtön karbonkori agyagpalába jutott. Célja szerkezet

kutatás és a karbon rétegsor esetleges produktív voltának eldöntése volt. 
A helytelen mintavétel és a kőzet erős töredezettsége, széteső volta m iatt — 
egy-két magot leszámítva végig kalixcsőből vették az anyagot — a pontos 
rétegsort megállapítani nem lehetett. így a mintákon végzett vizsgálatok 
alapján csak kőzettani eredményekhez juthattunk.

ó. ábra. Jelmagyarázat: Holocén: 1. áradm ány. Pleisztocén: 2. lösz, barnaagyag. 
Burdigálai emelet: 3. agyag, homok, homokkő, kavics, 4. alapkavics. Felső-perm: 
ő. sötét kövületes mészkő. Alsó-perm: 6. sötét agyagpala mészkőlencsékkel. Felső- 
perm — alsó-karbon: 7. sötét agyagpala, barnás és zöldes homokkő. — © =  Távlati

kutatófúrás
Fig. 5. Legende: Holocene: 1. alluvion. Pléistocene: 2. loess, argile brune. Burdi- 
galien: 3. argile, sable, grés, gravier, 4. gravier de base. Permien supérieur: 5. 
calcaire fossilifere, foncé. Permien inférieur: 6. schiste argileux foncé á lentilles de 
calcaire. Permien supérieur — Carbonifere inférieur: 7. schiste argileux foncé, grés 

b runátre  et verdatre. — © =  Forage de recherche
Рас. 5. Легенда: Голоцен: 1. аллювий. Плейстоцен: 2. лесс, бурая глина. Бурдигаль- 
ский ярус: 3. глина, песок, песчаник, гравий, 4. базальный гравий. Верхняя пермь: 
5. темный известняк с окаменелостями. Нижняя пермь: 6. темный глинистый сланец 
с линзами известняков. Верхняя пермь—нижний карбон: 7. темный глинистый сланец, 

буроватый и зеленоватый песчаник. — Ф =  перспективное разведочное бурение

Makroszkópi megfigyeléssel az agyagpalának kétféle változata álla
pítható meg. Egyik kifejezetten palás, friss felületen kékesszürke-fekete 
színű, igen finomszemü, kissé csillámos, a palásság síkjában könnyen 
elváló, lágyabb kőzet. A másik fajtán palásság nem figyelhető meg. Tömött, 
kovás (helyenként erősen), egyenetlenül szilánkos törésű, kemény rideg 
kőzet, friss felületen valamivel világosabb színű az előbbinél. Kvarc és 
kalciterek járják át.

A mikroszkópi vizsgálatokhoz kilenc darab vékonycsiszolat készült. 
Ezeknek alapján a következők állapíthatók meg: a kőzetalkotó ásvány
szemek általában középnagyságúak, elkenődött, kolloidális agyagfoltok 
látszanak, gyakran erősen limonitos, irányított struktúra, ez azonban nem 
minden esetben figyelhető meg. Az alapanyagban néha ércszemcsék 
vannak. Fő ásványai: kvarc, néha kis plagioklászlécek (megfigyelhetők
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ritkán táblásán is), muszkovit és egyes esetekben kaiéit. A szemcsék élesen 
határolódnak és üde, friss benyomást keltenek.

A kétfajta kőzet között mikroszkópi vizsgálattal lényeges különbség 
nem adódott, de megfigyelhető, hogy a kovásabb fajta esetében kevesebb 
az agyagos alapanyag, irányított szövet nem látható, a kőzet apróbb 
szemű és kalcitot is tartalmaz.

40 kémiai elemzés készült gyorselemzési módszerrel, ebből a következő' 
eredmények adódtak (minimális és maximális értékek):

a palásabb agyagosabb fajtánál:

S i09 
A120 3 
M g o  
TiOo 
Fe?03 
CaO 
MnO

kovásabb fajtánál:
SiO? .......................... 67,4 -7 0 ,8 3 %
Fe20 3 ........................ 4 ,7 6 -  7,1%
A120 3 ........................ 11 ,39-15 ,17%

A többi alkatrészek esetében különbség nem vehető észre.
Két mintán végeztek DTA-vizsgálatot, de sajnos biztos eredményt 

nem hozott, görbéje leginkább az illitéhez hasonlít. A rétegsor utólagos 
megállapítása céljából geofizikai karottázsszelvények is készültek, de ez 
éles rétegelhatárolást nem adott.

A fúrás a produktivitást nem döntötte el. Az erősen változó, de leg- 
inkább meredek dőlés miatt aránylag vékony rétegsort harántolt.
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LES FORAGES DE RECHERCHE PERSPECTIVE EN 1956
Résumé par M. E rdélyi

Les bassins houillers éocenes des environs d'Esztergom, en exploita
tion depuis 100 années, de merne que Госсштепсе de houille éocene, moins 
considérable, des environs de Kósd, á 60 km au NE de Budapest, néces- 
siterent de rechercher la région située entre ces deux territoires-lá, á FW 
du tournant du Danube, recouverte pour la plupart de formations volcani- 
ques néogenes. A cette fin on a établi trois forages cette année. Le forage 
Esztergom №  12 a atteint le calcaire triasique supérieur au-dessous de 
rOligocene, tandisque le forage Esztergom №  13 ne sortit pás de TOligo- 
céne supérieur, mérne en dépassant la profondeur projetée, il n ’a done 
pas atteint son but. Le forage Pilismarót №  3 a atteint le calcaire triasi
que supérieur (de type de Kössen), au-dessous de TOligocene moyen. Dans 
les fissures et pores de ce calcaire on a trouvé beaucoup de bitume desséché.

En 1956, les recherches s’étendirent au Mecsek. Un des forages (Hosszú- 
hetény №  16) s’arréta dans le groupe houiller, sans avoir atteint son but.. 
Les deux autres forages (Tolnaváralja №  6 et Máza 9) ont été établis á la 
partié non ouverte de récaille du N du Mecsek. D ’ápres les résultats de 
ceux-ci, de grandes masses de trachydolérite pénétrerent dans le complexe 
houiller, par conséquent les laies de houille étaient completement démolies 
ou considérablement cokéfiées. L ’évaluation de tous les trois forages a été 
trés difficile et incertaine á cause des long secteurs nontubés et la rareté de 
carottage.

Dans la montagne Bükk, nous avons eu Tintention d’accomplir une 
recherche structurale par le forage Nagyvisnyó №  1, établi sur Couverture 
la moins inclinée (30°) du schiste carbonifére gris foncé. Selon les résultats 
du forage, Tinclinaison devint bientót raide, par conséquent le forage ne 
pouvait traverser qu'une épaisseur relativement insignifiante, sans avoir 
traversé le complexe schisteux.

ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БУРЕНИЯ 1956 ГОДА
МИХАЛЬ ЭРДЕЛЬИ

Имея в виду эоценовые угольные бассейны окрестности г. Эстергом  ̂
эксплоатируемые с сот лет, а также подобным образом эоценовое, но 
менее значительное угольное месторождение района с. Кошд, распола
гающееся примерно на 60 км к северовостоку от г. Будапешт, изучение 
располагающейся между указанными территориями и покрытой главным 
образом вулканическими образованиями области, лежащей к западу 
от изгиба Дуная, оказалось необходимым. Для этой цели в течение этого- 
года были пройдены три бурения. Бурение Эстергом Ш 12 под олиго- 
ценом вскрыло верхне-триасовый известняк, в то время как бурение 
Эстергом № 13 даже при перебурении проектированной глубины не
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вышло из верхнего олигоцена и таким образом оказалось неуспешным. 
Бурение Пилишмарот Ш 3 под средним олигоценом достигло верхне- 
триасового известняка (кёссенского типа). В порах и трещинах послед
него было обнаружено много осухного битума.

Разведки в 1956 году были распространены и на горы Мечек. Одно 
из бурений (Хоссухетень Ш 16) закончилось в угленосной толще и таким 
образом не достигло своей цели. Остальные два бурения (Толнавараля 
№ 6 и Маза № 9) были углублены в пока невскрытой части северной чешуи 
гор Мечек. Согласно этим бурениям в угленосную толщу вторгнулись 
крупные массы трахидолеритов, которыми угольные пласты были пол
ностью разрушены или закоксованы. Оценка всех трех бурений из-за 
длинных незакрепленных участков, бурения с полным профилем и редкого 
взятия керна оказалась весьма затруднительной и неопределенной.

При помощи бурения Надьвишньо Ш 1, заложенного в горах Бюкк 
на обнажении темносерого карбонового сланца с наименьшим углом 
падения (30°), мы желали изучать структуру. Однако по свидетельсту 
бурения падение слоев скоро стало крутым, вследствие чего оно пере
секло сравнительно небольшую мощность и не пробурило сланцевую 
толщу.
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