
A GYÖNGYÖSPATAI MEDENCE FÖLDTANI LEÍRÁSA
ír ta :  S ch réter  Zoltán  

( X X L  sz. melléklettel)

Rétegtani felépítés

A gyöngyöspatai medence hossza kb. 5,5 km, legnagyobb szélessége 
mintegy 3 km. ÉNy-i részén vannak a jelenlegi kovaföldfejtők, amelyek 
kitermelt anyagát a bányáktól kb. 2,7 km-re Ny-ra eső szurdokpüspöki 
gyártelepre szállítják feldolgozás végett.

A medencét — kitöltésénél idősebb — helvéti korú piroxén-andezit- 
tufa, -agglomerátum és breccsa, továbbá piroxénandezit keret övezi. A 
medence csak DK-i irányban nyitott többé-kevésbbé ma is.

Az andezittufából áll a medence talapzata is. Az andezittufák leg
felső, valószínűleg átmosott rétegeiből egy édesvízi jellegű teknősfaj isme
retes (Testudo strandi Szalai).

A tortónai emelet idején a medence szélein feltört kovasavas hév
források az öböl vizét elegyesvizűvé hígították. Nagy tömegben telepedtek 
meg ekkor benne a kova vázakat kiválasztó Bacillariaceá k; ezek vázainak 
felhalmozódásából képződtek az alább leírandó kovaföldrétegek. Hidro- 
kvarcit rakódott le a hévforrások vizéből. Később, a hévforrástevékenység 
csökkenésével, majd megszűntével az öböl vize ismét sóssá vált. így a leg
felső tortónai rétegek, melyeknek ma már csak nyomait találjuk meg, tisztán 
tengeriek.

Id. N oszky  J. és V ígh  Gy . a kovaföldet és kísérő rétegeit a bennük 
talált rossz kövületnyomok alapján szarmata emeletbelinek tartják. V ígh Gy . 
szerint az alsóbb rétegek tortónai jellegű foraminiferái és dentaliumai át- 
mosottak. Átmosottak szerinte a kovaföld rétegek közé települt andezit- 
tufarétegek is.

Vizsgálataim folyamán megállapíthattam, hogy a gyöngyöspatai kova
földelőfordulás kísérő rétegeivel együtt tortónai üledék.

1. Mészkő és hidrokvarcit csoport
a) A m edence N y -i perem ének an d ez ittu fa  rétegeire fehéres-szürkés  

v a g y  barnás m észk övek  te lep ü ln ek , vék on yab b  h id rokvarcit-geizirit réte
gekkel. N ém ely ik  m észkőréteg  néha b őven  tarta lm az  Hydrobia stagnalis 
BASTER-lenyom atokat és k őb elek et [V ígh  m egh atározásai (Hydrobia syr- 
mica N e u m . é§ Prososthenia sepulchralis P a r tsc h ) tév esek : ezek  a fajok  a 
pan n ón ia i rétegekben  o tth on osak ].
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A mészkő ütésre erős bitumenszagot áraszt; többnyire vékony, rit
kábban vastag lemezes; a lapostanyai szántóföld K-i széle táján és a nagy 
kovaföldbánya felé lemenő árok legfelső részében rétegzetlen, tömeges; 
többé-kevésbbé gumós, esetleg likacsos. Csak az említett árokban van jól 
feltárva. A gyakori Hydrobia stagnalis B a st e r  alapján a mészkő inkább 
elegyesvízi és nem édesvízi lehet, mint id. N oszky  és V ígh  tartja . A V ígh 
által átmosottnak tekintett andezittufa-rétegeket eredeti közbetelepülések
nek vélem.

b) A Szárazpatak jobboldali völgyfőárkában az andezittufa fölött 
legalsó képződményként jelentősebb vastagságú hidrokvarcit-geizirit-rétegek 
települnek, amire azután kis kiterjedésben diatomeás pala, hidrobiás mészkő, 
hidrokvarcit és vékony andezittufa rétegek váltakozásából álló rétegek 
következnek.

c) A medence K-i peremén, a Havashegy Ny-i lábánál V ígh Gy . 
durvaszemű partmenti breccsát említ, amely az andezitagglomerátumra 
települ, s amelynek anyaga az andezitagglomerátumból származik. Ezen
kívül átmosott, meszes aprószemű foraminiferás-dentaliumos konglomerá
tumról is megemlékezik. Véleményem szerint azonban ez a konglomerátum 
nem átmosott, így tortónai korú.

d) A Dankavölgy baloldalán, a Kőkúttól DNy-ra eső gerincen vékony 
mészkőréteg bukkan elő, amely egy Serpula-Щ csöveiből épült. Ez semmi
képen sem átmosott, hanem helybenálló, tengeri eredetű tortónai kép
ződmény.

e) A Labodásvölgy jobboldalán és jobboldali mellékárkainak egyiké
ben a diatomeás pala fekvője andezittufa ugyan, de vastagsága bizonytalan: 
kérdés, nem következik-e alatta újból diatomeás pala. Az árok felső részén 
a hirtelen, meredeken felbukkanó, kétségtelen fekvő andezitagglomerátum 
mellett a kovaföldrétegek vetődés mentén telepszenek.

f) A Labodásvölgy legalsó szakasza és az Ámvölgy között, Gyöngyös
patától kb. 600 m-re ÉNy-ra, az országúti ól kissé DNy-ra, a szántóföldeken 
és szőlőkben elegyesvízi mészkő-, alárendelten heverő hidrokvarcit-darabok 
is találhatók. Az itt vezető dűlőút melletti kis kőfejtésekben fel is tárták a 
35°/20°-os dőlésű mészkövet.

g) Ezzel az előfordulással szemben К -re, az Ámvölgy baloldalán, az 
országút mellett, a vásártér ÉNy-i végén az édesvízi mészkő, hidrokvarcit 
és kovaföld kis kibukkanását kőbánya tárja fel. Innen ÉÉNy-ra, az Ám
völgy baloldalán, a mészkő-hidrokvarcit rétegcsoport, a kíséretében lévő 
kovaföldelőfordulásokkal együtt, andezittufára települ.

2. A kovaföld rétegösszlete

Az ismertetett alaprétegekre következik a kovaföld rétegösszlete. Fel
építésében a tulajdonképpeni kovaföldön kívül még más rétegek is szerepelnek.

a) A nagy kovaföldbánya rétegösszletének alsó része szürke, diatomeás 
agyag, amely itt 10 m vastag is lehet, de gyengébb minőségű. Rétegei közé 
3—4 m vastag, fekete hidrokvarcit- (menilit-) lencsék, a fedőréteg alatt 
1 m-re pedig 8—15 cm vastag, fekete hidrokvarcit rétegek települnek. Ezek
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a kovás közbetelepülések esetleg már nem is hévvízi eredetűek, hanem a 
szerves élettel kapcsolatos, könnyen oldódó kovasavnak helyenkénti fel- 
halmozódásait jelzik.

A kovás-rétegek jelenleg csak a nagy bánya K-i részében láthatók jól, 
a bányán kívül, külszínről nem ismeretesek.

b) A szürke diatomeás agyag fedőjében 5—10 m vastag fehér vagy 
sárgás kovaföld-rétegösszlet következik. Ez a fejtés főtárgya. Rétegössz- 
letébe vékonyabb-vastagabb mészkő- és hidrokvarcit-rétegek szintén tele
pülnek. A mészkőrétegekben itt is előfordul a Hydrobia stagnalis B a s t e r .

A K-i bányarészben, a kovaföld csoportjának fekvő lapjától fölfelé 
kb. 1 m-re 35 cm vastag, barnaszínű, erősen bitumenes, márgás mészkőréteg 
közbetelepülése látható, amely Ny felé kiékelődik. K-en csak vékony kvarcit 
közbetelepüléseket látunk, amelyek a bánya Ny-i részében 60 cm-re is meg- 
vastagszanak, és itt számuk is szaporodik.

A Ny-i bányarészben két vékony, 30—35 cm-nyi. sötét andezittufa- 
réteg is közbetelepül a 60 cm-es hidrokvarcitréteg fölött néhány cm-re; 
ezeket 35—40 cm kovaföldréteg választja el egymástól. A nagy feltárásban 
a kovaföld Ny felé vastagszik, К  felé vékonyodik, egyszersmind a völgy 
talpa alá süllyed. A rétegek dőlése a bánya Ny-i részében 155°/8°, K-i részé
ben 143°/10°, DK-ebbre 124°/13°, vagyis К -felé a dőlés szöge növekszik. 
A kovaföld Ny-i nagyobb vastagságát az idézhette elő, hogy a Ny-i meredek 
domboldal felől a kovaföld egy része rácsúszott a kovaföldbánya anyagára. 
Emiatt a jobbminőségű kovaföld vastagsága 8 m-t is elér.

DNy-ra, a Nagyhársashegy felől lejövő árok legalsó részében, kisebb 
kiterjedésben és 2 m vastagságban újra előbukkan a fehér, jóminőségű kova
föld. Jelentősebb feltárása van a nagy kovaföldbányától ÉK-re eső — 
jelenleg üzemenkívüli — kovaföldbányában. Itt 6—7 m vastagságú a kova
föld rétegösszlete, ebből azonban csak 4 m a használható anyag, a többi 
meddő mészkőréteg (Hydrobia stagnalis BASTER.-ral) és hidrokvarcit. Mélység 
felé azonban a kovaföld folytatódhatik. A Dobogóhegy DNy-felé néző 
oldalán, az erdőben, az itt lévő dűlőutak és ösvények mentén, de főleg egy 
itteni új kovaföldbányában is jól tanulmányozható feltárás van. Itt is 
6—7 m vastagságban tárták  fel 90°/30°-os dőléssel a kovaföldet, melynek 
felső részében ugyancsak jelen vannak a nagy kovaföldbánya jellegzetes 
andezittufa csíkjai. A kovaföldben elég gyakori egy Cardium (a C. edule L. 
egy változata), az Ervilia pusilla Phil., egy Solenocartus faj kőbelei és le
nyomatai ritkán, továbbá halmaradványok. Legérdekesebb azonban az, 
hogy itt és a dankapataki előfordulásban a Pereiraea gervaisi Véz. is elő
fordul. Ennek a fajnak Herenden kívül a gyöngyöspatai medence a második 
előfordulási helye hazánkban. A felsorolt kövületek határozottan tortónaiak. 
Valószínű, hogy itt az elég meredek domboldalban a kovaföld kb. 1,3 km 
hosszúságban a felszín nyiroktakarója alatt mindenütt jelen van.

Megvan a kovaföld a Szárazpatak felsőbb részén, a «Temette-kút»-tól 
É-ra és DK-re, a régi kovaföldbánya táján, a völgy mindkét oldalán, ahol 
vastagságát nem látjuk, mert a fejtés megszűnte óta képződött omladék 
és humusz a feltárást egészen elfedi. A kovaföld legfelső részében itt 2—3 dm 
vastag andezittufa közbetelepülés van. A régi kovaföldfejtőtől DK-re,
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500 m-re a völgy baloldalán, továbbá a Középbérc tetején DK-re haladó 
dűlőút mentén már csak jelentéktelen kibúvásai vannak.

A Labodásvölgy egyik jobboldali mellékárkának 1,5 m vastagságú feltá
rásában a kovaföld fedőjében mészkő, fekvőjében andezittufa van. Utóbbi va
lószínűleg csak közbetelepülés, s alatta a diatomeás pala újra folytatódik.

Gyöngyöspatától ÉNy-ra, kb. 500 m-re, a vásártér ÉNy-i végén lévő 
kis kőbányában van 50—70 cm vastagságú hidrokvarcit és a fölötte követ
kező tufás agyag fedőjében, 3—4 m vastagságban a kovaföld legdélkeletibb 
nyoma. Föléje édesvízi mészkő települ. ÉÉNy-ra, kb. 300 m-re, az Ám- 
völgy baloldalán van ismét nyoma a kovaföldnek a szőlőforgatásokban. 
Az ÉK felől lejövő kis árokban viszont már csak a fekvőnek számító mészkő 
és hidrokvarcit található meg. Tőle É felé pedig, az Ámvölgy baloldalán, 
a fekvő andezittufa és agglomerátum bukkan ki a külszínre kb. 800 m hosz- 
szúságban, részben nyirokkal takarva. ÉÉNy felé az Ámvölgy baloldalán, 
részben az andezittufa-agglomerátum fedőjében, kb. 1,6 km hosszúságban, 
a szántóföldeken és szőlőkben, az Ámvölgy és a Dankavölgy között lévő 
gerincen, a dűlőút kis bevágásában is megvannak a mészkő, hidrokvarcit 
és kovaföld darabjai és gyönge kibúvásai.

Az Ámvölgy jobboldalán nagyobbrészt vastag nyirok fedi a kovaföld 
rétegösszletet. Néhány kibúvás igazolja nyirok alatti áthúzódását. A kova
föld itt andezittufán fekszik.

400 m-rel DK-ebbre is jó feltárása van a kovaföldnek az egyik jobb
oldali mellékárokban és az annak közelében létesített régi kutatógödörben. 
Itt 4 m vastagságúnak becsülhetjük a feltárt kovaföldet, bár lefelé még 
folytatódhatik. A mellékárokban feltárt szép fehér kovaföld 5°-kal dől 
DK felé. Alsó részét elfedi a ráomlott törmelék. A kovaföldkibúvás kétség
telenül összefügg a szárazpatakival.

A Dankapatak felső részén, a «Puskaporos-kúb-tal szembeni egyik 
kis baloldali mellékárok kovaföldje nyilván utólagos vetődések folytán 
süllyedt le a környező andezittufa és agglomerátum közé. 3—4 m vastag
ságban feltárt anyaga jóminőségűnek látszik, kiterjedése azonban csekéty. 
Itt is előkerült belőle a Pereiraea gervaisi Véz.

3. Rioliítafa
A kovaföld rétegösszlet fedőjében középszemű, biotitos riolittufa van. 

Viszonyuk kitűnően észlelhető a nagy kovaföldfejtőben. Másutt ehhez igen 
finomszemű üveghamutufa társul, amelyben többnyire már semmiféle 
ásványi elegyrész nem ismerhető fel. Ilyen tömött, finomszemű riolittufa 
van a Lapostanyától KDK-re, a Szárazpatak völgyében, a Dobogóhegy 
DNy-i oldalán, az erdő szélén nyitott új kőbányában s a «Puskaporos-kút»- 
tól К -re lévő kis árokban.

4. Lajtamészkö és meszes homokkő
A riolittufa fedőjében legtöbb helyen csupán andezittörmelék és nyirok 

látható. A Dobogóhegy egy-két pontján — nyilván a fedőjében — meszes 
homokkődarabok akadnak, amelyek tortónai foraminiferákat tartalmaznak.



219

A «Puskaporos-kút))-tól К -re lévő feltárásban a tortónai képződmények 
világosan a riolittufa fölé települnek: a riolittufán közvetlenül vékony, kb. 
5 cm-nyi, vékonyrétegezésű mészkő fekszik, amire 16 cm vastag, andezit
kavicsokból álló aprószemű konglomerátum települ. Ebben egy kisebb 
termetű Ostrea faj (digitalina D u b .?) fedőteknői fordulnak elő. Fölötte 
sárgásszürkés, meszes, laza homokkő és homok következik, amely ma 1—2 m 
vastagságban figyelhető meg, de egykor kétségkívül nagyobb vastagságú 
és kiterjedésű volt.

A  hom okkő an yaga  részben  á tm o so tt a n d ezittu fa . A  V ígh Gy . fe l
soro lta  foram iniferákon k ívü l Serpula és Pederi töred ék ek et, eg y  k is Ostrea 
(digitalina?) fed őtek n ő it s a Panopaea menardi D e s h . k őb elé t ta lá lta m  
b en n e; ezek k étség te len n é  te sz ik  a szóbanforgó lerakódások  to r tó n a i korát.

A felső-tortónai képződményeknek még egy kis foltját találjuk a Danka- 
és az Ámpatak völgye közötti dombtetőn, a Puskaporosforrástól DNy-ra 
1,3 km-re. A gerinc DNy felé néző oldalán lithothamniumos és foraminiferás 
gumós lajtamészkő darabjai és nagyobb tömbjei fordulnak elő Heterostegina 
costata D’ORB.-val. Valószínűleg ez a kis lajtamészkő előfordulás is a kova
föld — mészkő — hidrokvarcit rétegcsoport fedőjébe esik.

A medence szerkezete

Kisebb, 322°/46° dőlésű vetősíkok a nagy kovaföldfejtő bányában jól 
megfigyelhetők. Ezekkel lehetnek párhuzamosak a nagyobb vetők is, melyek 
azonban nyirokkal való fedettségük miatt ki nem nyomozhatok. Ezenkívül 
ÉNy—DK irányú vetők is szelik a medencét. Jelenlétükre a kovaföld
előfordulások és a fedőjükben települő riolittufa foltok t. sz. f. magasságából 
következtethetünk. így a Dobogóhegy DNy-i oldalán, a 250 m t. sz. f. 
magasságban kőbányával feltárt riolittufa mellett kovaföld fekszik, amelyet 
kissé magasabban, kb. 270 m t. sz. f. magasságban szintén feltártak. A kova
föld, a kíséretében lévő mészkő- és hidrokvarcitrétegekkel a Dobogóhegy 
teteje felé, kb. 330 m t. sz. f. magasságig továbbhúzódik. Nem valószínű, 
hogy rétegösszlete, esetleg újabb kovaföldrétegek fellépése révén, itt ilyen 
tetemesen megvastagodnék. Valószínűbb, hogy néhány ÉNy—DK-i irányú 
vetődés mentén a rétegösszlet DNy felé lépcsősen lezökkent a Szurdokvölgy 
felé. Ezt igazolják a Dobogóhegy DNy-i oldalán lévő bányák is; a 270 m t. 
sz. f . magasságban lévő kovaföldfejtő s a térszínileg mélyebben, 250 m-en fekvő 
riolittufa fejtés. A fiatalabb riolittufa nyilván levetődött mélyebb helyzetébe. 
Hasonló vető húzódhatik a Szárazpatak és az Ámvölgy középső részén is.

A kovaföld vastagsága a medence ÉNy-i részén legnagyobb. A medence 
közepe felé a feltárások kisebb vastagságokról adnak ugyan számot, de fel
tételezhető, hogy a kovaföldrétegek a patakok szintjei alatt is megvannak.

A Labodásvölgy és Gyöngyöspata felé a kovaföld ismét elvékonyodik, 
kiékül az egykori medencepartok felé. Ugyanezt látjuk az Ámvölgy K-i 
oldalán is.

Régebben a kovaföldmedence nagyobb kiterjedésű lehetett. Ezt bizo
nyítja a Dankavölgy felső részén, a «Puskaporos-kúb-tól К -re lévő kis kova
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föld előfordulás is, amely a környező andezittufák és agglomerátumok közt 
besüllyedve egészen elszigetelten áll. A medence üledékeinek egy részét a 
lepusztulás távolította el.
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LA DESCRIPTION GÉOLOGIQUE D l BASSIN DE GYÖNGYÖSPATA
Pár Z. S ch réter

L’occurrence de térré á silex a Gyöngyöspata est, ensemble avec les 
couches encaissantes, un sédiment tortonien.

Les éléments de la fauné sont décrits dans le texte hongrois. L’espéce 
la plus intéréssante de la fauné est la Pereiraea gervaisi Véz. qui n’était trouvé 
jusqu’á présent qu’á Herend. Le mur de l’ensemble est constitué pár une 
argile grise á Diatomées, le tóit pár un tuf rhyolitique á biotite, á grains 
moyens. Pour la plupart, le tóit du tuf rhyolitique n’est que le débris d’andésite 
et le limon, mais en taches moindres, il у gisent des formations tortoniennes 
oü j’ai trouvé de la fauné. Voici les formations tortoniennes: Taches moindres 
de Leithakalk et de grés calcaire.

Le bassin est d’une tectonique a failles, il est traversé de plusieurs 
failles plus ou moins grandes. Le long les failles de direction NO—SE, á mon 
avis, l’ensemble s’est effondré. Pár conséquent, les couches de térré á silex 
sont d’une épaisseur et d’une position variées.

ГЕОЛОГИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ БАССЕЙНА ДЬЁНДЬЁШПАТА
З о л т а н  Ш р е т е р

Месторождение кремнезема д. Дьёндьёшпата, вместе с его сопровождаю
щими слоями является тортонским осадком.

Венгерский текст описывает встречающиеся фаунистические элементы. 
Наиболее интересгым членом фауны является Pereiraea gervaisi Véz., встре
ченный до сих пор только в д. Геренд. Подстилкой свиты является серая диато
мовая глина, а кровлей ее среднезернистый, биотитовый риолитовый туф. 
Кровлей риолитового туфа в большинстве мест являются только обломки анде
зита и саман, однако в небольших пятнах над ним залегают тортонские образо
вания, в которых я нашел фауну. Образования тортонского происхождения 
представлены известняком Лейта и небольшими пятнами известкового песча
ника.

Бассейн имеет сбросовую структуру и пересечен несколькими сбросами 
больших или меньших размеров. Вдоль сбросов, направленных с северозапада 
на юговосток, по поему предположению свита сбрасывалась в глубину. Слои 
кремнезема поэтому имеют весьма неодинаковую мощность и различное распо
ложение.


