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Daten zr tektonik von Balatonfüred

Von FERENC SZENTES

Es Avurdeu Detailprofile auígenoimnen im Uutertrias Werfener
Schichten im Umgebung Balatonfüred. Es soll auf die beiliegeuden
Profilé, anf das 'kleine Maasstab aufmerksanilveit gelen^t werden.
Hier bedeutet:

1. Dolomit mit weuig mergelige-sandige Schiohten-
j

Unterp
füge. wenig kaikig, untén plattiger, ohen mehr

|
Seiser

blau'kig. I Scbiobten

2. Gelbrichbrauue Toumergel (stelleuweise rötlich- I Mittlere
braun, braunlichgrau, lila), teilweise kaikig, ( und obere
mit Kalkmergel und mit Kalkstein, dér selten

j

Seiser
glimmerführend ist, oder rostfleckig.

]
Schichten

3. rotrostige Sandsteine (ausgelaugt graulich oder
gel'b), Muscovitführeud. düunplattig, mit rote
(hellgrüue) Mergelsehichten, im liangenden
Dolomitbanke.

4. ihellgraue, gefblicbgraue bankige Dolomité, stel-

lenweise kaikig, wenig mergelige Zwisohen-
lagerungen,

5. sandiger Hornssteinbreceie, duukelg'rau, rötlich-
brauii, fest, gut geschiohtet,

6. dunkelgrau, dünngeschiehtete oder hellgrauban-
j

Mittlere
kige KalLsteine, selten rostfleckig, mit wenig

|
Campiler

lichtgrüne tonige Zwischenlagerungen, ) Schichten

'Untere
<
Campiler
Schichten.

7.

hellgraue (brauulich- gelblichgraue) gut ge-
schiehteter Zellendolomit.

Obere
Campiler
Schichten.

A haragosi (prelukai) kristályos pala hegység

montmoríllonitjának földtani viszonyai

SCHRÉTEU ZOLTÁN

A Haragosi kristályos pala szigetne>k, amelyet az ii’odalomban
Prelnkai kristályos pala sziget, vagy Lápos hegység néven említe,

uek, keleti szélén fekszilí Macskamez község, amely mangánércel-
fordulása révén már régóta ismeretes a szakirodalomban. Ezenkívül
montmoriillonit is van Macskamez és a szomszédos Haragosaija
(Groppa) község határában, amelynek eddig csak a kitn ásvány-
tani ismertetése és vegyi elemzése volt, míg a földtani elfordulási
körülményeirl mitsem tudtunk.

Ásványtani és vegytani tekintetben R. Helmhacker német
ásványvegyész vizsgálta meg és irta le igen részletasen 1880-ban a
raacskamezi montmorillonitot (1. 251. old.). Vizsgálatainak ered-



iiióiiyieit Doelter is átvette (2., KjÍ). old.) Hrlmhac/rer felemlíti, hogy
a viz.sgálati anyagot Hiibner xí., a iiagyháiiyai háuya- és kolióüzem
vegyésze küldte be vizsgálatra, de az elöfordnlás földtani viszonyai-,

ról adato't niein közölt. A mae-ikauiezoi elöfordnlást már valószín-
leg több, mint egy évtizede fejtik. 1043-ban, az üzem akkori vezet-
sége mintaanyagot küldött Vendl Aladár-n&k, aki azt ásványtani-
lag pontosan megvizsgálta és részletes vegyi elemzését is elkészí-

tette. Vendl A. szíves közlése szerint ezek az új és gondos viizsgá-

lati eredmények Budapest ostroma alkalmával megsemmisültek.
A Haragosi ladstályos pala szigetet és az azt körnij’ezö, harmad-

kori képzdményekbl álló hegy- és dombvidéket az 1880-as években
Hofmann Károly térképezte és írta le földtanilag. (3.) Hofmann sem
a tériképen nem jelzi, sem a leírásaiban nem említi meg a móntmo-
rillouit elfordulását, amely az idejében még valószínleg feltalaj-

jal és lejttörmelékkel elfedett volt s mesterségesen nem tárták
még fel. Nem említi Kraitiner Th. román gieologus sem, újabbkeletü
leírásában. (4.)

1943-ban a Haragosi szigethegységben végzett földtani vizsgála-

taim alkalmával a macskamezi montmorillonit elfordnlásokat is

alkalmam volt taindmányoznii. Miután a Kárpátok gyrjén belül

tudtommal ez az elsnek megismert olyan montinorillonit elfordu-
lás, amely régi, (ópalaeozói, vagy arehai) képzdményekkel kai)-

csolatos, amelyet gyakorlatilag is hasznosítanak és fleg mivel fel-

tárásai tudományos szempou'tiból ás értékes adatoikat nyújtanak,
nem tartom céltalann|ak, ha vizsgálataim erecbnényeit közlöm. Meg
kell jegyeznem, hogy a távolabbi környék földtani viszonyait a

közelmúltban ismertettem s egész i’öviden a montmorillonit elfor-
dulásokról is megemlékeztem. (5.)

A montmorillonit f elfordulása Ma(!skamez községtl nyu-
gatra, a Lápos folyó egyik kis inellékvölg>"ében, a Valae ürsiera
legalsó részén fekszik. Ezenkívül kisebb elfordulásokat találunk

a Macskamez községtl ÉNY-ra es domboldalon, nevezetesen hár-

mat, továbbá Haragosaljától (Groppától) délnyugatra, ahol szintén

hármat tártak fel. A feltárások a felforduláson kívül csak jelen-

téktelen kutatógödrökre szorítkoznak.

A terület, ahol a montmorillonit-elfordulások vannak, nralkodó-

lag (;sillánii>aláil>ól és gneiszbl áll, amelyek vonulási iránya, csapá>a

DNY—lÉK-i.' A kristályos ]>alák közé feliéi- kristályos-szemcsés dolo-

mit A'oniulatok települnek, a kristályos palák esapáisirányával pár-

huzamosan. Ezenkívül pegmatit-teléreket is találunk, amelyek
nagyobbrészt a kristályos palák csapásirányában helyezkednek el,

mint teleptelérek. de néha azokat különböz irányokban metszik.^

A macskamezi és haragosaljai montmorillonit-elfordulások
felérek alakjában jelentkeznek és pedig — az eddigi tapasztalatok

szerint — mindig a dolomitban. A telérek többnyire a hegységet

felépít többi kzetek csapásirányával egyez irányúak, vagyis

DNY

—

ÉK-i csapásúak, de vannak ritkábban olyanok i.s, amelyek
eme az irányra mei-legesen haladnak. A macskamezi f elfordu-
lást felmértem és inérévSeim alapján közlöm a mellékelt alaprajzot

és szelvényeket.
A montmorillonit a felfordulásában tulajdonképen nem egy,

hanem három párhuzamos telérben mutatkozik. Ezék a hegységet



2.')9

l'eléintü kzetek csapásirányával párhuzamosak, DNY—ÉK-i csapá-
súak. Az eí^yüttes teléreket ki). 100 m hossziíságbau feltárták, de
azok hosszát az eddifíi feltárások és kutatások alap.iá» kh. 30 méter-
nek tekinthetjük, st lehetsé'íes, hoí?y az elfedett területen még
továbh is voniulna'k.

A telérek merlegeseik, vagy közel merleges állásúak. A ketts
télért délkeleten. 4 méter széles dolomitgát választja el, amely észak-
felé 2 méterre keskenyedik, majd lielyenkint ki is ékeldik, (L. a
téiképvázlatot és a harátszelvényeket.) Az I—'K szelvény mentén
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8.5 m az elválasztó dolomit gát vastagsága a fötelér és a DK-re
következ kisebb telér között, míg a mai fejtés fels szélénél megint
csak 2 méterre kesikenyedik. A montmorillonit-telérek általában 4—

6

m vajs-tagok, de abol a közöttük lé\' dolomitgát kiékeltlik, a 13m^t
is eléi-i két telér együttes vastagsága.

A montmorillonit-telérek tehát csapásirányban, vagyis hosz-
szanti kiterjedésükben néhol vastagszaiiiak, másutt vékonyod-
nak, eseiJeg ki is ékeldnek. Ezenkhül ugyancsak hosszanti kiterje-

désükben néha összefutnak, egyesülnek, de újból szét is válnak, és

új telér csatlakozhatik hozzájuk, amint azt a régi fejtési területen
láthatjuk. Általában a montmorillonit-telérek nem húzódnak eg>*e-

. nesen, hanem a telérek összefutásával és szétválásával kapcsolatban
csapásiránjTik is kissé változik.

A montmorillonit-telérek a mélység felé is különbözképijen
viselkedhetnek. Lefelé néha vékonyodnak, másutt vastagszanak.
A .jelenlegi fejtés végénél (L— szelvény) azt látjuk, hogy a fels
részén még vékony telér lefelé 6 méteiue vastagodik.

A feltárt és részben már lefejtett montmorillonit-teléreket a
teljesen elfedett területen csapásirányban kutatóaknácskákkal
tovább nyomoztam. Az T. sz. kutatóaknácskát 50 m-re mélyíttettem
le az 1943 évi feltárás fels szélétl; ettl 50 m-re a Il.-at és ettl
Újabb 50 m-re a III. számút, majd innét 30 m-re a IV. számút.
Végül ettl 25 m-re egy régi montmorillonit feltárás következett. Ha
mindezeket figyelembevesszük, a montmorillonit telércsoport hosz-
szát, az Orsieri völgy johboldaláu lév feltárást is beleszámítva. —
mint már említettem — 350 m-nek tekinthetjük.

Az említett kutatóaknácskák közül az I. számú 3 méterig a
k.-eoeén turbucai-rétegcsoport kavicsában hatolt le s még nem
érte el a montmorillonitot. A többi azonban az átlag 1 m-nyi humu-
szos feltalaj alatt, átlag 3.50 m vastagságban (szélességben) tárta
fel az egyik montmorillonit telért. A IV. számú kutató aknácská-
tól 25 m-re ÉK-re fekv régi feltárásban pedig 4 méternyinek mér-
tem a vastagságát.

A f elforduláson kívül moutmorilloniitot találunk a követ-



2. xVz elz elfordulástól DNY-ra, kib. 380 m-re, ugyanosak a
domboldalban, a régi macskamezei templom fölött van egy másik
kibukkanása, amelynek szintén csak kis feltárása van. Éz 2.5 m
vastag, csapása 315"—<135°.

3. Az elz elfordulástól tovább DNY-ra, kb- 200 m-re van a
következ elfordulás, szintén, a domboldalban. Ennek csapása
22°—^212° és 74“-kal KDK felé dl. A telér a kristályos dolomiton
halad át s ottlótemikor kb. 3 m mélységig tárták fel. A feltárás

alján a montniorillonit 1 m vastag, 1 m magasságban 60 cm, fel-

felé elvékonyodik, míg lefelé és délfelé vastagodni látszik.

4. Haragosalja (Groppa) község-ti délre, a Lápos folyó fölött

kb. 30 m magasságban, egy kis vízmosás baloldalán, kb. 2 m széles-

ségben tárták fel a moutmorillonitot. Ennek fels rés^e sárgás, vas-
vegyületekkel színezett.

5. Az elbbi elfordulástól NY"-ra, kb. 150 m-re, egy másik kis

árokban egészen jelemteiktelen kutatással szintén megállapították a
montmorillonit jelenlétét. Ez az elfordulás azért fontos, mert ebben
találtam a montmorillonit eredeti anyagának részleteit is: kisebb
pegmatit darabkákat.

6. Az elz elfordidásoktól ÉÉK-re, kb. 560 m-re, a dombtetn,
közel a községhez, szintén láttam a montmorilloinit kis kibuk-
kanását.

A montmorillonit másodlagos, átalakulási termék. Tudományos
szempontból érdekes kérdés az, hogy mi volt a macskamezi mont-
morillonit eredeti kzete; mibl képzdött a mélybl feltör nagy
hmér.séklel víz, gz és gázok hatása következtóben. A maeska-
mczi f feltárásban errenézve semmiféle támaszponltot nem talál-

tam. Az itteni közeli telérek anyagában se mutatkozott el nem bon-
tott eredeti teléranyag, umi az eredeti telérkzetre utalt volna.
Anyaga egyformán szép fehér, néha kissé rózsaszínes, vagy zöldes
színárnyalatú, agyagszerü, kaolinkép. Egyedül a Haragosaljától
DNY-ra es legnyugatibb elfordidás anyagában találtaim el nem
bontott földpátot, musakovitot és kvarcot, ami ,arra utal, hogy
eredeti kzete jiegmatit lehetett.

A második érdekessége a maeskamez-vidéki montmorillonit
elfordulásoknak, hogy azokat mind a kristályos szemcsés feliéi-

dolomitokban találjuk, vagyis a pegmatit te’éi-ek közül csak azok
alakultak át montmorillonittá, amelyek a dolomitokba hatoltak.
Feltételezhetjük: azért, mert a dolomit, hasadozottsága, repedezett-
.sége révén inkább nyújtott alkalmat a mélységi nagy liöfckn olda-

tok és gázok felszállására.

Végül még az ebben a hegységben elég nagy kiterjedés dolo-

mitok földtani korának megítélésénél is támaszpontot nyújtanak
a montmorillonit — eredetileg pegmatit — telérök. A Keleti Kár-
pátokban permkorú dolomit található. (6.) Arra lehetne gondolni,
hogy ezekkel egjddsek a haragosi szigethegység dolomitjai is.

Miután a pegmatit — ma montmorillonit — injekciók járják át a

dolomitot, azok csak a kristályos palákkal egyidsek lehetnek.
Hofmanv K. a kristályos palákat és a dolomitot az archaikumba
helyezte. Azoik csakugyan még az arobaikumiba, vagy a kambri,
e.setleg a szihír korszakba tartozbatnak, de semmi esetre se a
permbe, mert ekkor — a i)ermbeii és a i)erm után — mái- régen



niegfszíiut a giámtniairmák maradékainak telérek alakjában a kör-
nyez kzetekbe való benyomulása, injiciálódása.

Utalok még itt arra, hogy a hazánkban eddigelé ismeretessé
vált montmorillonit elfordulásokat mind, mint a fiatal hannad-
kori képzdmények közó betelepült rétegeket (telepeket) találjuk.
(Tétényi fensik, Lajta hegység, Bakony.) Ezek mind fiatal vnlk;ini
hamnszórások (dácit, vagy riolittufák) átalakult anyagai. Tehát
lényegesen különlmzuek eredet és földtani kor dolgában a leirt el-
fordulásoktól.

A maeskamezi montiuorillonit nagy adszorbeálló képességénél
fogva fém és zománcozott fémtárgj*ak, valamint fatárgyak tisztítá-

sára, továbbá textilanyagok olajos-zsíros szennyezésének tisztítására

jól felhasználható. Valószín, st kétségtelennek tartom, hogy
Vitális István a macskamezöi montmorillonitról ír, bár a közelebbi
lelhelyet nem említi, a következkben (7.): „Mintegy- három év
eltt JRoináiiiáiban is találtak aktiválható anyagot és Nagybányán
(Baia maré) a Pliöuix-gx'ár elsrangú „színtelenít földet" állít el.“
Ez tehát a szóbanforgó anyag másirányú alkalmazhatóság is bizo-

nyítja.
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Geologlcal rlota of thc montmnrillonite in tlic cri/taltinc-slate

monntains nt Hnrfifios (Preluka). — B> Z. Schréter.

The geolögieal data of the isolated crystalliue slate-inoimtatius at

Haragos (Preíuka) is described by K. Hofmann and the geologieal map
was edited by the Hungárián Geologieal In-sfitute. (3).

The erystalline-slates have been written about in detail rceently by
a Euniain geologist, Th. Krántuer. (4). — The fiuding of moiitinordJlonite

iii hte eastexiU parts of the inountains, beueath the villag'e of Maeska-
nu'z was exceEently described in the year of 1880, from a 'miuei'alogist‘s

and ehemlst‘s poiiit of view by the Germán ború E. Helmacher, HLs
piiblication was taken over eiitii'ely by C. Doelter In hit, great work. (2).



K. Hofaiiiaiin wi-itt'w: „I clid nt see uiitil anow any desci’iptioii of
anoient lonite. — OcounMiccs withiii the Cniri>atuui-l>a».>iiu, wliich is

Iwiiiid t^o aatient lareliaie or palaonzoic fonnatioiits. — eo it sBPined inth^r
worth wiliile to ipublish the "eoloíyical data of tbis on(*. Formier literatiirB

doBis mot jnention it. Woll kuow nioiitmorilonite-occuiv>ncBs in dlffereTit

i'ogiious, piacod iainoiií>' >oiing'or fiedimentaTy groups ave: Tétény, Lajta
momitaiiivs and Bakony. Tlioso arc prodnet.s of a daaitetuff tranisfor-

inatiioau

These iisolaited nionnta.ins aro l>iiU.t ap of crystallino-slato inainly
oonaistinír of mica-^late and gnoiNs, linto Ayhioli 'mihite grmnnlar and
ciTstalline layeTs of dolomiitc aro crnhodded. In tbe neig'hoiurhood of
the villaiges, Maesikainezö and Haras’ot*,al.ja (Groppa), in those lajens of
dolomité the rnontiuorillonite is to be fonnid in A’'eihs. — I could find
only 'sligihtly (seven fiiidingr piacos. Six of them are only iVery slightly
nneovered by wate.r\vaisihiing--off or fathom-piteis a few íiietei’s deep. The
gri-eatefte aind most i inportant layer has 'been well iincoyeried hy open
cawt operaitions. Tliiw enables lus to have a good vie\\' of circumstanices
occnring from the viliágé of Miaosikamezö in the lovvest part of the
Való Onsiera vaJley.

Keally, there ii:s nt one. Init altogether three layers, parallel one
to the other and the layer-direction of enivLroning itockis, is .separated
ibetween theun by tinin dolomité dans. Their dinectiioin is from Southwest
to Northeast and stand lalinosit vertical (Seie: survey-sketcii and cross
sectiosn.) Until 1943, the A'einis wlhich had been totally unconvered were
100 m. in leng-th. Based on our linvest igáitionts we can estimate their totál
length to he abont 30 m.

The avo-rage Tnontmorillonite-veins are from 4 to 6 ni. in tiokness. bnt
where the doliomite-dam between them is sqneezed out, the totál measure^
ment of botli comes to aipproximately 13 meters. Tinó montmorillonite
veins comhined, inspite of tíie doloinite-dam having- been sqneezed out
along the T—K sectodn, have a totál ineaisnrement of only 8,5 m. The
montmorilloniteveins dependiing’ upon conrses are thick or thim —
alsó they can unité or separate. Alsó in depth they become once thick
and other times thin. The montmorillonite of Maeskamez is brillant-
white and sometliing a sliglity pinky or greeni-th colour. It is a clayey
mineral and owing to its great absorptimi-capaeity, it is excellently
snited fór cleaning metallie or wooden uteiisils and oil oi- greajse->soile.d

texitles. In Rumania it is iknowii as first-olass „diseolonring eai*th“.

The original rock of the iMaeskaraiez-montmorillonite piw’eii by
my researohe was fiivst pegmatite.

At first, I could nt ifind, the i)rooí'> foi- it liii the origiinal fánding
piacé ibecause its matériái is homog’enoiis, — bnt ineai* to Haragosalja
r found nt yet nneovered, in ,a littel vien, pieees of pegmatite feldspar,

mn.scovite and rock-fii nt, which ccrtifyed that the vein originally
consisted of pegmatite.

The montmorilloniíe — or originally pegmatite veins prove at the
same time that the dolomité is older than the. perm. Along befre the
peim- peniod, the injeetion of granite-inagma int neighbouring rocks
in the fonni of veins had eeased, — therefore. the dolomité can only be
of the same age as ciT^talUne-slates; they are early palaezoie or
areha ic.“




