
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


