
AZ ISTENMEZEJEI BENTONITTELEP
(XV. sz. melléklettel.)

Irta: Szentes F er en c

Az istenmezejei Rosszkúttetőn, Recsktől É-ra 20 km-re, természetes 
feltárásban található «zsíros duzzadó agyag»-ra már az 1920-as években 
terelődött a helyi lakosság figyelme. 1929-ben B o r h y  és M a n d ic s  már 
felismerték a «kallóföld, fullerföld» tulajdonságait. V itá l is  S. első írásbeli 
feljegyzése a «fullerföld» mennyiségi kutatásával foglalkozik (1936. ápr. 
28.). Erre a kutatásra hivatkozik a Szen tes  F.-től származó első nyomta
to tt közlemény is.

1949. évben K á l m á n  G y . és B e n e i S. ismerték fel a bentonittelep 
gyakorlati jelentőségét, és felhívták az Ércbányászati Nemzeti Vállalat 
figyelmét az előfordulás fontosságára.

B a r n a  J. részletesen kidolgozta a bentonit technológiai felhasznál
hatósági körét, és különösen az istenmezejei bentonit kohászati száraz for
mázás céljaira alkalmazhatóságát. Ezzel a kutatási eredménnyel kezdődött 
nemcsak hazai, hanem fokozatosan külföldi viszonylatban is az isten
mezejei bentonit után a növekedő kereslet.

Istenmezeje község déli részén, a Tárná balpartján emelkedő rossz- 
kúttetői természetes kibúvásra telepítették 1951-ben az I. és II. sz. tárót, 
1953-ban а III. tárót, 100 m-es siklópályát, rakodót, bunkert, autógarázst, 
kultúrházat, szolgálati lakásokat. A kihajtott bányavágatok hossza 1954. 
év végéig meghaladja a 2600 folyómétert.

A növekvő bányászattal csak vontatottan ta rto tt lépést a távolabbi 
kutatás. B artkó  L. vezette a geológiai munkálatokat, a kutatófúrások 
telepítését, a fúrási anyag feldolgozását. 1952. évben 10, 1953-ban pedig 
5 felderítő fúrást mélyítettek, összesen 850 fm terjedelemben.

A balatonfelvidéki középső-triász bentonitos nyomoktól eltekintve, 
az istenmezejei felső-oligocén a legidősebb bentonit hazánkban.

A felső-oligocén (katti) emelet változatos kiíejlődésű rétegsora Isten
mezeje környékén jól tanulmányozható. A felső-oligocén rétegeket 500 
m-nél jóval nagyobb rétegvastagság és a fáciesek tarkasága jellemzi. Egy
más mellett észlelhető durvaszemű álréteges homokkő és iszapos homok, 
többé-kevésbé glciukonitos homokkő és pados, csillámos homokkő.

A glaukonitos homokkő a Péter vására és Salgótarján közötti terüle
ten fejlődött ki legjobban. Glaukonittartalma változó mennyiségű, de
12* — 4/9 S



180

1. sz. ábra

fűzöld színe miatt szemre feltűnő. Nyugat 
felé, a nógrádi dombvidéken kevesebb a glauko- 
nittartalmú homokkő, uralkodóbbak a konkréciós 
homokkövek, az álrétegzett homokkövek kö
zött növekszik az agyagos-márgás közbetele
pülés. Keleten, Ózd környékén a katti rétegsor 
agyagosabb.

Az egész katti rétegsor az oligocénvégi 
epirogenetikus emelkedés és feltöltődés képét 
m utatja: partszegélyi képződmény, az erős 
hullámverés és vízmozgás uralkodó hatásával. 
Ezt igazolja a glaukonitképződés is.

1. A íelső-oligocén rétegsor slíres, homo
kos agyaggal kezdődik, jellemző állatmarad
ványa a vékonyhéjú Pecten (Entohum) cor- 
nenm Sow. var. denudata Rss. A régebbi tér
képek — részletesebb vizsgálat nélkül — eze
ket a rétegeket még a rupéli emeletbe helyez
ték. Váraszó környékén ennek a slíres réteg
sornak vastagságát 100 —150 m-re becsülhetjük.

2. A magasabb íelső-oligocén szintben a 
homokkőtartalom növekszik, és az agyagos 
vközbetelepülések háttérbe szorulnak. A homokkő 
és agyagrétegek közötti átmeneti rétegsor Vas
tagsága elérheti a 200 m-t. E sorozat felső ha
tárán riolittufa-lencse is észlelhető.

3. Istenmezeje környékén a legfeltűnőbb 
képződmény a pados homokkő. Ez réteges- 
csillámos kvarchomokkő, melyben jellegzetes, 
kisebb-nagyobb keményebb homokkő-konkré- 
ciók helyezkednek el. Ezek bizonyára diage
netikus mészáthalmozódás eredményeként ala
kultak ki, részben a vetősíkok mentén. Álré
tegzett. Vastagsága meghaladhatja a 400—500 
m-t.

3/a. A pados-homokkő-konkréciós homok
kő helyenként nagyobb glaukonittartalmú, 
amikor mint «glaukonitos homokkő» változatot, 
fáciest különválaszthatjuk. Valószínűleg egy 
mélyebb és egy magasabb szintben ismétlődik 
a glaukonittartalom feldúsulás. A mélyebb 
szint a 200 m rétegvastagságot megközelíti, a 
magasabb rétegösszlet vékonyabb.

4. A fedő felé haladva a pados-glaukonitos 
homokkőben a vékonyabb márga-közbetelepülé- 
sek mindinkább szaporodnak, vastagodnak. A
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kékesszürke, márgás homokkő sok muszkovitot tartalmaz, finomabban 
rétegzett. Álréteges homokkőlenesék is vannak.

Ebben a legfeljebb 200 m vastag felső rétegsorban találjuk a riolittufa 
illetve a bentonit-közbetetepülést Istenmezeje környékén.

A bentonittelep közvetlen fekvője jól rétegzett, sötétszürke csillámos- 
homokos agyagmárga, amelybe kisebb vastagságú, keményebb, padosán 
rétegzett homokkőlencsék települnek. Ezekben a kemény, álrétegzett 
homokkövekben a sárga, rózsaszínű vagy víztiszta kvarcit mellett járulé
kos elegyrész a muszkovit és kevés glaukonit. A glaukonittartalom változó, 
vagy egészen kimarad, a kőzet színe eszerint élénkzöld, sárgás- vagy szür
késbarna, kékesszürke. A kötőanyag változó mennyiségű mésztartalom. 
Egy helyen átlag 5 cm átmérőjű, jól legömbölyített feketekőszén-görgete
get láttunk.

Ezt a homokkő rétegsort a nagyobb vetődések közelében számos 
kőzethasadék szabdalja. A mésztartalom e hasadékok mentén feldúsul. 
A felszíni mállás során ezek a keményebben cementált részletek kis kőfalak 
alakjában kiemelkednek a viszonylag kevésbé meszes homokkő-részletek 
közül (pl. az istenmezejei «Noé szőlője)) sajátságos sziklaalakulatai). R it
kább a kissé limonitos kötőanyag.

A homok szemcsenagysága sűrűn változik, a finomabban rétegzett, 
márgásabb, palás-lemezes homokkőrétegek között durvaszemű, sőt apró- 
kavicsos rétegek találhatók.

A homokkőrétegekben a szerves maradvány kevés: Corbula carinata 
D u j ., Teliina cf. nysli D e s h ., Cardium cf. thunense Ch . M a y ., Ostrea rossz 
megtartású lenyomatai; Piillenia bulloides d 'O r b ., Rotalia beccarii L., 
Cibicides dutemplei d ’O r b ., Nonion soldanii d 'O r b ., Globigerina bulloides 
d 'O r b ., Globigerina triloba Rss., Dentalina sp., Planulina sp., Elphidium 
cf. crispum L., Nodosaria (Dentalina) cf. pauperata d 'O r b ., Bulimina 
elongata d 'O r b ., Textularia carinata d 'O r b ., Spatangida tüske. Ritkábbak: 
kovásodott fatörzsdarabok, levéllenyomatok, apró halfog, halpikkely, hal
úszótüske. (M ajzo n  L. és Sí dó M . meghatározásai.)

A bentonitot fedő homokkő kőzettanilag nem különbözik a közvetlen 
fekvőtől. Több a palásabb, márgás közbetelepülés, a homokkő-konkréció 
ritkább.

A miocén rétegek Istenmezeje nyugati határában, a Darabkút-völgytől 
kezdve, megszakításokkal Kisterenye—Nagybátony — Salgótarján vidékéig 
követhetők. Az alsó-miocén rétegsor színes, vöröses-lilás-szürkés agyaggal, 
durvaszemű, többé-kevésbé koptatott kavicsokkal kezdődik, homok és 
homokkő közbetelepülésekkel. Benne Chlamys pseudobeudanti Dep. et 
R o m . ,  Crassostrea crassissima L á m ., Panopaea sp. található. Élénkvörös 
agyag a Csengősfő csúcsától K-re 400 m-re a vízmosás szélén látható, 
kavicsok jó feltárásban a Darabkát felső szakaszán találhatók. E rétegsor 
vastagsága 30—50 m-re becsülhető.

A felső-oligocén rétegekre való diszkordáns településükre regionális 
helyzetükből, kőzetkifejlődésükből következtethetünk (szávai hegységképző 
fázis).



Az alsó-miocén legjellegzetesebb képződménye az ún. alsó riolitlufa, 
átlag 40 m vastag. A Fehérkőtető környékén jelenik meg. Néha vékony 
zöldszínü bentonitos agyagcsíkok és -foltok találhatók.

A riolittufára sötétszürke, sötétbarna színű szenes pala települ vékony 
kőszénteleppel, amely több helyen kutatás tárgya volt. Ez a legalsó terí
téktelep javarészt lepusztult, az apró tektonikai árkokban csak jelenték
telen kőszénmennyiség maradt meg.

Istenmezeje egy nagy oligocén teknőben fekszik, mely DNy felé a 
mátranováki, ÉK felé pedig az ózdi kőszénterület felé süllyed. Ezt a szer
kezetet a gravitációs mérések jól kimutatják. A szávai fázisban az oligocén- 
rétegek É É K —DDNy tengellyel a darnói vonallal párhuzamosan laposan 
felboltozódtak. A miocén rétegsor már letarolt, pusztulásnak indult oligocén 
felszínre települ, és más új ősföldrajzi irányokat követ. A stájer hegységala
kító mozgások csapása is más (ÉK —DNy-i és erre merőleges főirányok).

A felső-oligocénben csak Istenmezeje környékén ismerünk riolittufát, 
de valószínűleg megtalálható Pétervására, Zagyvapálfalva környékén is. 
A miocénben háromszor ismétlődött a riolittufa-szórás, a tortónai emelet
ben hatalmas piroxénandezit kitörésekkel.

A bentonittelep vastagsága a Rosszkúttetőn 2,82—3,07 m között vál
tozik, a Tárná nyugati partján vékonyabb, 0,50—1,27 m. A bentonit 
színe halványszürke, kékesszürke, sárgásszürke, oxidálva szürkésbarna. 
A telep alsó 50—80 cm vastag része halvány krémsárga színű, agyagos 
tapintású, morzsásan széteső, puhább, kevesebb homoktartaimú, nagyobb 
montmorillonit-tartalmú. Halványszürke színnel fokozatosan megy át a 
szürke bentonitba. A telep felső, kb. % része világosszürke színű, kemé
nyebb, biotitos. Ennek a felső szintnek alsó része tömör, sarkosan törő. 
A középső részen világosabb szürke csíkok, foltok látszanak, melyek azon
ban nem követnek rétegzettséget. Néha koncentrikus körök vagy lencsék, 
ferde — egymás között sem párhuzamos — vonalkázások jelennek meg, 
amelyek nem követik az elválási irányokat. A telep felső szintje ismét 
kemény, sarkosan törő, egynemű és tömött. Az igen apró homokszemcsék 
kvarc-, muszkovit- és biotithól állnak. A csillámlemezek elhelyezkedése 
nem, vagy csak alig mutat rendezettséget. A fedő 5 —10cm-es része erősen 
homokos, átmosott bentonit, sötétszürke színű, éles átmenettel a fedő 
homokkő felé. A bentonittestben a hasadékok, repedések mentén nem ritka 
a leheletvékonyságú mészkéreg-bevonat.

A telep kiékelődésének határait nem ismerjük, a kibúvási vonalak 
csupán erózió útján létrejött térszínt határolnak, de nem jelentik a telep 
szélső határait. A természetes kibúvásokon a telep rendszerint össze
rogyott, lesuvadt, erősen kivékonyodott. A kutatások során egy 70—80 m 
magas ÉK — DNy irányú és több 0,5—2 m-es vetőt lehetett kimutatni a 
Rosszkúttetőn (1. а XV. sz. mellékletet és 1. ábrát).

A Rosszkúttető déli részén, a Hintósvölgy torkolata felett a bentonit- 
teleppel azonos rétegtani helyzetben, bentonitosodott riolittufát tártak fel. 
Feltételezhető, hogy ez a riolittufa a bentonittelepek eredeti kiindulási 
anyaga volt. A tufa agyagtartalma 12,2 — 14,7%. A tengeralatti bomlásnak



183

kitett részeken a riolittufaszórás anyaga azonnal bentonittá alakult, a 
medence-peremeken ez az átalakulási folyamat csak hiányosan ment végbe. 
Hidrotermális bomlásnak semmi nyomát sem találjuk. Ellenkezőleg, a kis- 
vékonyságú, nagy kiterjedésű telep már eleve rétegszerű keletkezésre utal. 
A felső-oligocén korú riolittufaszórás anyaga az akkori tengerfenéken azonnal 
hidrokémiai (halmirolitikus) bomlással és közettéválással (diagenezissel) ben
tonittá alakult. Ez a folyamat az egykori tengerfenéken nem játszódott le 
mindenütt egyenletesen, a telep nem követhető sok kilométeren keresztül. 
A Rosszkúttetőn a riolittufától É felé távolodva a bentonittelep vastag
sága növekszik. A telep északi határát ismét az eróziós völgy képezi, 
amelynek mentén egy nagy vető határolja a telepet. Ny felé a Tárnán tűi 
valószínűleg a miocén eróziós diszkordancia-síkja határolja a telepet.

A bentonit bányanedvessége 25—34% között változik, szállítási 
nedvességtartalma 23—30%. Térfogatsúly 1,69 — 1,87 között változik az 
alsó krémszínű betonitnál (átlag 1,76), a felső szürke bentonité 1,81 — 1,87 
(átlag 1,83), a telepben átlagosan 1,79 (Emszt Mihály meghatározása), 
üzemi átlag 1,8.

A montmorillonit-tartalom 39—94% között változik. Az alsó krém
színű bentonit montmorillonit-tartalma Emszt Mihály meghatározása 
szerint (Buzágh—SzEPESSY-módszerrel) 80—85%, a felső szürke bento
nité 60—66%.

Az istenmezei bentonitot elsősorban öntödei forma- és magkötő
anyagnak használják. Forgalomba kerül mint derítőföld és fúróiszap is, 
más aktivált bentonittal keverve. Sokféle iparági és nagyüzemi felhasz
nálásával kísérleteznek. Külföldre is exportálunk.

Kőzetelemzések Istenmezejéről

LE GISEMENT DE BENTONITE DE ISTENMEZEJE
Par F. Szentes

C était en 1936, que Tattention fut tournée vers le gisement de 
bentonite de Istenmezeje, mais l’exploitation miniére considérable n’y 
commenca qu’en 1951, quand J. Barna a déjá élaboré en détail le probléme
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de rutilisation technologique. Sous la direction de L. Bartkó, le gisement 
a été ouvert раг 15 forages de prospection (850 m).

La bentonite de Istenmezeje git dans Fhorizon supérieur des couches 
oligocénes supérieures, ainsi eile est la plus ancienne parmi les vraies 
bentonites de notre pays. Sous la forme d'une baie á axe presque W—E* 
le synclinal oligo-miocéne de la Hongrie Septentrionale s'étend lóin dans 
la chaine des Carpathes. Ce vaste bassin tertiaire — qui renferme mérne 
le gisement de bentonite — est borné pár la série paléozoique de la Mon- 
tagne Vepor-Spis-Gemer de Slovaquie au N, et pár les mottes paléo- 
mésozoiques de la Montagne Bükk—Rudabánya au S.

La série oligocéne supérieure commence pár une argile á Schlier et 
sable, de 100 á 150 m d’épaisseur. Vers le tóit la teneur en grés augmente* 
cette série intermédiaire peut étre estimée á quelque 200 m. Puis on 
trouve le grés a bancs, le grés quartzeux á stratification oblique á mica, a 
bancs de grés plus dur, d'une épaisseur de 400 á 500 m. Dans ce grés, le 
grés á glauconie apparaít comme un faciés spécial. La concentration 
de la teneur en glauconie se repéte dans deux horizons, en bas, eile s'épaissit 
á quelque 200, en haut á 50 m, sa stratification oblique est trés apparente. 
Vers le tóit, les intercalations marneuses deviennent de nouveau plus 
nombreuses.

La bentonite git dans le grés á bancs, Le Miocéné n’existe 
qu'en quelques lambeaux. L'argile bigarrée á gravier, le gravier 
ä grés font une épaisseur de 30 á 50 m, au-dessous de ceux-lá, le tuf 
rhyolithique inférieur a une épaisseur semblable, dans són tóit il contient 
quelques petits lambeaux de houille brune. Pendant la phase orogénique 
savienne, les couches oligocénes se sont plissées avec une axe NW E— SSW 
d'une maniére plate, les plis ayant une direction parallele á la «ligne 
Darnó)). Les failles des mouvements orogéniques styriennes ont déjá une 
direction de N E — SW ou у normale.

La matiére pyroclastique de Factivité volcanique oligocéne supérieur 
s'est altérée en bentonite, au fond d'alors de la mer, pár une désagrégation 
hydrochimique (halmyrolitique) et pár une diagenése. Ce procés íFest 
pás accompli d'une maniére uniforme au fond entier de la mer d'autrefois,. 
pár conséquent Fétendue du gisement est limitée. On ne trouve pás de 
vestiges d’une désagrégation hydrothermale.

L'épaisseur du gisement est de 0,50 á 3,00 m. La bentonite est de 
couleur gris pále, gris bleuátre dans les parties supérieures et ivoire pále 
dans le tiers supérieur. La partié supérieure est plus dure, á cassure 
anguleuse-conchoidale, la partié inférieure est friable.

La teneur en humidité de la bentonite est de 25 á 34%, són poids 
spécifique de 1,69 á 1,87. La teneur en montmorillonite de la bentonite 
inférieure, de couleur ivoire est de 80 ä 85%, celle de la bentonite supérieure* 
grise est de 60 á 66%. (Analyse pár M. Emszt.)

Ou utilise la bentonite de Istenmezeje en premier lieu dans les fonderies. 
Ou la mit aussi dans le commerce comme térré á foulon, mélée avec 
d'autres bentonites activées.



БЕНТОНИТОВАЯ ЗАЛЕЖЬ С. ИШТЕНМЕЗЕЕ 
Ф е р е н ц  С е н т е ш

На бентонитовое месторождение с. Иштенмезее внимание было на
правлено в 1936 г., однако его добыча в больших размерах была начата 
лишь в 1951 г., когда Я н о ш  В а р н а  подробно разработал область 
технологической используемости бентонита. Залежь под управлением 
Л а й о ш а  Б а р т к о  была вскрыта 15-ми разведочными бурениями,, 
протяженностью в 850 пог. м.

Бентонит с. Иштенмезее залегает в высшем горизонте верхне-олиго- 
ценовых слоев и таким образом является наиболее древним из настоящ их 
бентонитов Венгрии. Северо-венгерский олигоценово-миоценовый в трог в 
виде залива с 3—В-ной осью далеко вторгается в цепи Карпат. Этот 
обширный третичный бассейн, в котором располагается и бентонитовая 
залежь, с севера ограничивается палеозойской толщей гор Вепор— 
Гемер—Сепеш Словакии, а на юге палео-мезозойской развалиной гор Бюкк 
и Рудабаненских гор.

Верхне-олигоценовая свита начинается шлирово-песчаной глиной 
мощностью в 100—150 м. Содержание песчаника в направлении кровли 
увеличивается, мощность этой переходной свиты можно оценить на около 
200 м. Затем следует плиточный песчаник, значит, псевдонаслоенный 
слюдистый кварцевый песчаник с пачками более твердого песчаника, 
мощностью в 400—500 м. В этом песчанике глауконитовый песчаник появ
ляется в виде фации. Обогащение содержания глауконита повторяется в 
д в у х  горизонтах, в н и зу  оно достигает мощность примерно в 200 м, а наверху 
— 50 м, эти отлож'ния в значительной мере перекрестно наслоены. В 
направлении кровли мергелистые прослойки опять размножаются.

Бентонит залегает в плиточном песчанике, содержащем песчаниковые 
булки. Миоценовые слои сохранены Лишь в виде небольших лоскутьев. 
Затем следуют гравелистая глина и гравий с песчаником мощностью в 
30—50 м, а над ними — нижний риолитовый туф той же мощностью,, 
в его кровле с небольшими участками бурого каменного у г л я . Олигоцено- 
вые слои в савской фазе с ССВ—ЮЮЗ-ной осью, параллельно с линией 
Дарно, были смяты в пологие складки. Направления сбросов штирийских 
горообразующих движений уже являются СВ—ЮЗ-ными и перпендикуляр
ными к ним.

Вещество выброшенного верхне-олигоценового риолитового туфа на 
тогдашнем дне моря путем гидрохимического (гальмиролитического) раз
ложения и диагенеза превратилось в бентонит. Этот процесс на бывшем 
морском дне не повсюду произошел равномерно и поэтому распространение 
залежи ограничено. Следы гидротермального разложения не встречаются.

Мощность залежи колеблется от 0,50 до 3,00 м. Окраска бентонита 
на вышележащих участках бледно серая, синеватосерая, а его нижняя 
треть — бледнокремовая. Верхняя часть егоявляется более твердой и рас- 
падает с углово-раковистым изломом, а его нижняя чатсь является 
рассыпчатой.
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Естественная влажность бентонита равняется 25—34%, а его объём
ный вес — 1,69—1,87. Содержание монтмориллонита в нижнем кремовом 
бентоните равно 80—85%, а в верхнем сером бентоните — 60—66% 
(анализы М. Эм ста).

Бентонит с. Иштенмезее в первую очередь применяется в качестве 
связывающего вещества для литейных форм и стержней. В смеси с другими 
активированными бентонитами он используется также в качестве отбель
ной земли и буровой грязи.


