
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


