
A VISKKÖRNYEKI b ä n y a f ö l d t a n i  v i z s g a l a t o k

í r ta :  Szádeczky-K ardoss E lemér

A területen a következő képződmények különböztethetők meg:

1. Sötét agyagpala, sárga homokkő, 
kék agyag barnakőszénnel

2. Világos zöldes dácittufa
3. Sötét töm ött piroxénandezit
4. Világos kristályos piroxénandezit 1
5. Zöldkövesedett dacit 1
6. Érintkezési szam szirt J
7. Sárga-barna agyag, törmelékkel
8. Durvakavics folyóhordalék

középső-miocén (?) 
szarmata (?)
középső-miocén— szarmata

szarmata— pliocén

pleisztocén
holocén

Középső-miocén (?) barnakőszéntelepes üledékcsoport
Ez az üledékcsoport sötétszürke csillámos agyagpalából (a rétegsor 

alján), sárgás homokkőből és barnakőszéntelepeket tartalmazó képlékeny 
zöld, illetve kékesszürke agyagból (a rétegsor felső részén) áll.

A sötét pala gyenge érintkezési metamorfózison mehetett át, főleg 
a mélyebb részeken és az eruptívumok közelében. Gyakran tartalmaznak 
szenesedett növénylenyomatokat.

A sárgás, friss állapotban fehér homokkő aprószemű és többnyire jól 
rétegzett.

A képlékeny zöldes és kékesszürke agyag természetes feltárásokban 
csak ritkán látható, de a kőszénkutató mesterséges feltárásokban a barna
kőszénpadokkal kapcsolatban csaknem mindig előfordul.

Az egész üledékcsoport kövületszegény. A szomszédos bikszádi sík
sággal való összehasonlítás üledékeink középső-miocén kora mellett szól. 
Területünk szenei mind fénylő barnakőszenek és a szomszédos terület 
lignitjeihez átmenet nélkül csatlakoznak, pl. a Sajánvölgy mellékágában 
a Kisküblér völgyben. A kétféle szénülési állapot azonban nem különböző 
mértékű érintkezési átalakulással magyarázható, hiszen andezitfeltörések 
mindkét területen vannak, hanem korkülönbségre vezetendő vissza. A bik
szádi síkságon is megtalálható a felső-mediterrán fénylő barnakőszén s a 
pontusi lignit.

Az analógia a két terület közt azonban nem teljes. Visk vidékén nem 
találtam eddig a bikszádi síkság felső-mediterránjának sós agyagjait és 
andezittufáit. Viszont a viski sötét palás agyagoknak-agyagpaláknak Bik- 
szád felső-mediterránjában nem találjuk a párját.
5 F ö ld tan i In téze t év i je len tése  —  1 0 /1 2 S
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A viski kőszén és a kőszénbányászati viszonyok
A rétegcsoport felső tagjaival kapcsolatban barnakőszéntelepek ki

búvásai kisebb megszakításokkal kb. 14 km széles kőszénvonulat mentén 
jelennek meg. Kelet felé a jóminőségű fénylő barnakőszén Técső vidékéig 
fordul elő. DNy felé határát a fő-andezithegylánc képezi, de azontúl DNy-ra, 
a bikszádi síkságon (nagyobb mélységben) ismét folytatódik. Valószinűleg 
nagyobb mélységben folytatódik ez a kőszén ÉNy felé is. Veléte és Tisza- 
kirva vidékén ismert lignitek már jóval fiatalabb, valószínűleg pannon 
korúak.

A települési viszonyokról a Saján-fürdő környékén telepített fúrás 
szelvénye ad képet:

0,00— 4,00 m-ig
4,00—■ 5,20 «
5,20— 7,30 «
7,30— 7,75 «
7,75— 10,10 «

10.10— 10,35 «
10.35— 13,70 *
13,70—16,05 «
16,05— 16,40 «
16,40— 17,60 «
17.60— 19,80 «
19.80— 20,15 «
20.15— 23,00 «
23.00— 25,25 «
25,25—25,35 «
25.35— 26,00 «
26.00— 26,15 «
26.15— 26,33 «
26,33—34,00 «
34.00— 34,75 «
34,75—34,90 «
34,90—35,60 «
35.60— 37,00 «
37.00— 38,10 «
38.10— 38,80 «
38.80— 39,30 «
39,30—41,10 «
41.10— 42,10 «
42.10— 42,32 «
42,32—42,95 «
42,95—45,00 «
45.00— 47,10 «
47.10— 51,60 «
51.60— 52,03 «
52,03—52,97 «
52,97—54,54 «
54,54—58,00 «
58.00— 60,10 «

kavics
kemény homokos pala 
kék agyag 
homokos pala 
palás agyag
barnakőszén (25 cm vastag) 
puha homokos pala 
kék agyag
barnakőszén (35 cm vastag) 
kemény homokos pala 
kék agyag
barnakőszén (35 cm vastag) 
homokos pala 
kék agyag
barnakőszén (10  cm vastag) 
keskeny homokos pala 
kék agyag 
puha homokos pala 
kemény homokos pala 
kék agyag
barnakőszén (15 cm vastag) 
homokos pala 
kék agyag
kem ény homokos pala 
barnakőszenes kem ény kék agyag 
kemény homokos pala 
puha kék agyag 
kemény homokos pala 
barnakőszenes kék agyag 
barnakőszén (63 cm vastag) 
kemény homokos pala 
puha homokos agyag 
kemény homokos pala 
barnakőszenes kék agyag 
barnakőszén (94 cm vastag) 
kemény pala 
puha kék agyag 
puha homokos pala.

Dacittufa-csoport (szarmata-emelet?)
A kőszéntelepes rétegcsoport felett mintegy 60—120 m vastag dacit- 

tufacsoport következik. A kőzet világos, részben csaknem fehér és tömött 
(Borkút és Rákos-patak vidéke), másrészt zöldes, vagy zöldfoltos és az 
uralkodó töm ött alapanyagban 2—5 mm-es kvarc-«bipiramisokat» tártál-
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maz. (Szöllő- és Várhegy vidéke.) Eredeti állapotban rendszerint kevéssé 
kemény, likacsos, könnyen fejthető.

A dacittufából eddig semmiféle kövület nem került elő. A szomszédos 
területek, elsősorban a Bikszádi-síkság analógiája alapján egyelőre szarma
tának kell minősítenünk.

A dacittufa kitörésének centrumait a Szőllőhegy és a Várhegy piroxén- 
andezitkúpjai táján kereshetjük, mert a tufa itt a legdurvább szemnagyságú.

A piroxénandezitek

A piroxénandeziteknek kétféle típusát lehetett megkülönböztetni. 
Az egyik típus a főhegylánc összefüggő vonulatát alkotja. Ennek kőzete 
csaknem fekete és töm ött: az alapanyag uralkodik a porfiros beágyazások 
felett. A másik típus főleg a magános dagadókúpokon jelenik meg s ennek 
kőzete világosabb, durvábbszemű, az alapanyag itt jobban háttérbe szorul 
a porfiros beágyazásokkal szemben.

Mindkét típus a zöldköves dacitokkal szemben igazi kitörésbeli kőzet.
A két piroxénandezit típus, úgy látszik, kor tekintetében sem egyezik 

meg. Mindkét típus áttöri ugyan a középsőmiocén fekete agyagpalás sárga 
homokköves csoportot, míg azonban a magános kúpok többnyire világosabb 
színű típusa több helyen rátelepül és áttöri a szarmata dacittufát is (pl. 
Szőllőhegy 4. és 7. szelvény), addig a főhegylánc sötét tömött andezitjénél 
dacittufa áttörése sehol sem volt megfigyelhető.

Zöldköves dacit

Zöldköves dacit alkotja a Magasháti lakkolitot (2. és 3. szelvény), 
és a Bányahegy tömegét (3. és 4. szelvény).

Ez a kőzet nemcsak zöldes színével, de a piroxénandezitoknál durvább 
szemnagyságával is kitűnik. Nemcsak a porfiros beágyazások nagyok és 
nagymennyiségüek, hanem az alapanyag is csaknem vagy egészen kris
tályos.

A dacit a környező mellékkőzetet (2. szelvény) teljesen át nem törve, 
többnyire felnyomta, és fedő alatt merevedett meg. Képződése alapján 
hipabisszikusnak tekinthető s ezt szövete is igazolja. A takaróréteg nyomai 
több helyen meg is maradtak.

A zöldköves dacit az erupciós sorozatnak aránylag fiatal tagja. A kö
zépső-miocén agyagpalás, sárga homokköves széntelepes rétegcsoportot, 
sőt a szarmata dacittufát is határozottan áttöri és átalakítja. A Bánya
patak zöldköves dacitjában a sötét andezit zárványát is megtaláltam.

Érintkezési átalakulás

A zöldköves dacit körül a Magashát Ny-i és D-i szegélyén és a Bánya
hegy lakkolitja körül több helyen sötétszürke, kemény, sűrű, részben 
szalagos szaruszirtek jelennek meg. Minthogy ezek fokozatosan a középső-
5* —  10 09
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miocén sötétszürke agyagpalákba mennek át (pl. a Magasháttól É-ra a Bor- 
kút-patak DNy-i mellékágában), feltehető, hogy az agyagpalákból kelet
keztek.

A Magasháttól délre, a Csörsz-patak Ny-i mellékágában fehér kemény 
szaruszirtszerű kőzetek jelennek meg, amelyek lágyabb és palás fehér tufába 
mennek át. Előzetes mikroszkópos vizsgálatom azt m utatja, hogy e kőze
tek is kissé átalakult tufáknak minősíthetők.

Míg az erősebb érintkezési hatás, az igazi szaruszirtek képződése, 
kizárólag a zöldköves dacit, lakkolitokkal kapcsolatos, addig a gyengén 
átalakult agyagpalák a piroxénandezitek körül is feltalálhatok.

Ércelőfordulások

A viski szulfidos ércelőfordulás főleg (vagy kizárólag?) a zöldkövese- 
dett dacit lakkolitjaihoz (Bányahegy, Magashát) kapcsolódik s a zöldköves 
dacit mindig, sőt különösen tufás környezete is gyakran érces. A dacitnak 
és környezetének általános ércesedését is túlnyomóan apró hexaederekként 
hintett piritesedés képviseli. Galenit, szfalerit és kalkopirit viszont a zöld
köves dacitot átszelő túlnyomóan kvarcos telérekben jelentkezik. Az arany
tartalom  is nyilván e telérekben ér el nagyobb koncentrációt. A telérek 
iránya nagyon változó, mégis a Bányahegy vidékén uralkodóan 2—4—6h 
csapásirányok körül ingadozik. Alárendelten kalcitos telérek is jelentkeznek.

Visk vidékének, sőt talán általában az Avasnak ércesedése némely 
tekintetben eltérőnek látszik a Gutin (Nagybánya-Kapnik stb.) ércesedé- 
sétől. így már az ércet hozó eruptívum, illetve a mellékkőzet is eltérő; 
a Gutinban P á l f y  szerint az ércesedés a piroxénandezittel és a riolittal 
kapcsolatos. Visk vidékén zöldköves dacit az érchozó. A Gutinban a zöld
köves <depelképződmények»-nek, a tufának, vulkáni breccsának sokkal 
nagyobb szerepe van, mint Visk vidékén, ahol bázisosabb explóziós kőzetet 
egyáltalán nem ismerek.

De az ércanyag is más a Gutinban, mint Visk vidékén, noha mindkét 
területen a Cu-, Pb- és Zn-érc az uralkodó. A Gutinban ezek a kationok 
keverednek olyan elemekkel, amelyek általános esetben, alacsonyabb hő
mérsékleten keletkezett érckoncentrációkban (Sb, sőt Felsőbányán, Kapni- 
kon és Erzsébetbányán Hg) találhatók, az Avasban viszont ezek hiányoz
nak vagy ritkák. Visk vidékén tehát az egyes elemek szétkülönülése éle
sebb, ami azzal állhat kapcsolatban, hogy az ércesedés itt mélyebb hipa- 
bisszikus jellegű magmaműködés eredménye.

Pleisztocén, andezittörmelékes sárga agyag

A terület alacsonyabb dombjainak felületét néhány méter vastagság
ban sárga, vagy sárgásbarna agyag fedi, amelyben több-kevesebb durva 
ökölnyi, sőt fejnyi andezit-törmelék, sőt alárendelten helyenként homokkő- 
törmelék található. A törmelék durva szemnagyságához képest kevéssé van 
görgetve és mint anyaga is mutatja, közeli lokális eredetű.
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Vulkáni működés

A vulkáni működésnek négyféle típusát különböztethetjük meg terü
letünkön :

1. a főhegylánc hasadékvulkánszerűen, de valószínűleg uralkodóan 
mégis egyes központi kürtőkből a felszínre tört andezit. Ennek híganfolyós 
lávája kétoldalt helyenként talán két km szélességben is szétfolyt (1—3. 
szelvény).

2. A peremi részek kitörései, sőt helyenként a főhegylánc mélyebb 
részein megjelent magános andezit dagadókúpok.

3. Egyes peremi magános andezitkúpok (Szőllőhegy, Várhegy) és ezek 
helyén működött régibb, feltételes kürtőkből kidobott kissé zöldkövesedett 
dacittufa szórások (4. és 6. szelvény).

4. Zöldkövesedett dacit-lakkolitok (2-—4. szelvény).
Figyelemreméltó, hogy területemen igazi rétegvulkanikus működésre

utaló jelenségeket eddig egyáltalán nem láttam.
A térszín, amelyen a miocén vulkánosság lejátszódott, a mainál lapo

sabb domborzatúnak, de már nagy vonalakban erre emlékeztetőnek mutat
kozott. A ma 800—900 m-es magasságokra emelkedő főhegylánc andezitje 
a Kőszáll («Viski kő») vidékén legalábbis 500 m-es térszínre, folyt. A főhegy
lánc andezitláva takarója általában mintegy 3—400 m vastagságú lehet.

A működésben levő utóvulkanikus jelenségként a területünkön igen 
elterjedt széndioxidos és a sokkal ritkább kénhidrogénes forrásokat, ásványi 
vizeket kell kiemelnünk. Ügy a széndioxidos «borkút»-ak, mint a kénhidro
génes források a magános piroxén-andezit erupciókkal és a zöldköves dacit- 
lakkolitokkal állnak szoros térbeli és így nyilván genetikai összefüggésben; 
a Várhegy andezitkúpját К -en a Viski fürdő erős borkútja, DNy-on a 
Nagytécső-patak DK-i ágának borkútja kíséri; a Nagyszélhegy erupciójá- 
nak É-i peremén, a Nagytécső-patak főágában levő ú. n. «Hozásborkút», 
a Magashát dacit-lakkolitja É-i peremén a Borkút-patak két borkút- 
forrása, ennek Ny-i szegélyén a Kovács-patak két borkútforrása, a Saján- 
hegy DNy-i lábánál pedig a Sajánfürdő borkútja s tovább délre 1—200 
m-re — tehát a kérdéses erupciós centrumtól kissé távolabb — e fürdő 
kénhidrogénes forrásai találhatók, végül a Hátsó-Sajánhegy DNy-i lábánál 
ismét egy széndioxidos borkútforrás ismeretes.

Hegységszerkezet

A terület szerkezete és a vulkánosság közt a legszorosabb kapcsolat 
ismerhető fel.

A neogén alapzat szerkezete uralkodóan gyűrődéses jellegű: keletről 
nyugat felé haladva, csaknem szabályosan következnek egymásra a Szőllő- 
hegyi teknő, a Magashát-környéki boltozat és a Villa-völgyi teknő (1. a 7. 
szelvényt).

Kétségtelen azonban, hogy e vulkáni területen a törések is nagy szere
pet játszanak. Ezeket pontosan kimutatni azonban sokkal kevésbbé lehet
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séges, mert kevés különböző rétegtani egység jelentkezik nagy vastagság
ban. Patakjaink többé-kevésbbé párhuzamos 2h iránya törések jelenlétét 
is sejtteti.
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LES RECHERCHES DES GÎTES MINÉRAUX DANS LES ENVIRONS
DE YISK

Par E. Szádeczky-K ardoss

L’auteur traite en détail le groupe vraisemblablement miocène moyen 
à laies de houille brune et de schiste argileux, qui a subi, par endroits, un 
léger métamorphisme de contact. Il compare la houille brune d ’ici aux 
lignites pontiennes qui se trouvent dans la plaine de Bikkszád aussi. Celles-ci 
ont subi, elles aussi, un léger métamorphisme de contact. Ainsi, il explique 
la différence des deux houilles pai le fait que celui-là soit plus âgé. L ’auteur 
résume les conditions d’occurrence, la caractérisation pétrographique et 
la génétique des groupes de tu f dacitique, des andésites pyroxéniques et 
des dacites propylitisées qui se trouvent au territoire. Il fait connaître les 
occurrences de minerai sulfidique de Visk. Il distingue quatre types de 
l’activité volcanique au territoire.

ГОРНОГЕОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В РАЙОНЕ Д. ВИШК.

Э ле м ер  С а д е ц к и - К а р д о ш ш

Автор подробно описывает наверно средне-миоценовую глинисто
сланцевую свиту с залежами бурого угля, которая в некоторых местах 
потерпела слабый контактный метаморфизм. Он сравнивает встречающийся 
здесь блестящий бурый уголь с понтическими лигнитами, найденными 
тоже на бикксадской равнине. Эти последние тоже потерпели слабый кон
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тактный метаморфизм. Поэтому он объясняет различие двух углей с более 
древним возрастом прежних. Автор суммирует условия нахождения, лито
логическую характеристику и происхождение дацитовых туфов, как и 
п роксе овых андезитов и зеленокаменных дацитов, встречающихся на дан
ной области. Он описывает месторождения сульфидных руд д. Вишк. На 
территории он различает четыре типа вулканического действия.





V I  S K ! S Z E L V É N Y S O R O Z A T  A F O H E G Y L A N C R A
S z e r k e s z t e t t e  : S z ö d e c z l t y K a r d о ss E. 1 9 4 0

M E R Ő L E G E S E N

DNy
SO

EK
NE

1.
500

Ош.

Piroxénandezit Érintkezési szaruszirt Sza rm a ta (?)  dacittufa

Zöldköves dacii
K özépsőmiocén C?)agyag (pala)  ЬЩ£ШШ  
es homokkő barnaköszénréleggel KZv. - . lXw Diluviális agyag _törmelékkel

Série de profils de Visk, perpendiculairement 
fi la chaîne principale

P ar E. Szádeczky-Kardoss. 1940
1. Andésite pyroxénique
2. Dacite propylitisée
3. Roche de m étam orphism e de contact
4. Argile (schiste) et grès miocènes moyens (?) 

à laie de houille brune
5. Tuf dacitique sarm atien  (?)
6. Argile diluviale avec du détritus

Серия вишских разрезов перпендикулярно 
к главной горной цепи

Составил: Э. Садецки-Кардошш, 1940.

1. Пироксенокый андезит
2. Зеленокаменный дацит
3. Контактный роговиковый риф
4. Средне-миоценовая (?) глина (сланец) и 

песчаник с пластом бурого угля
5. Сарматский (?) дацитовый туф
6. Дилювиальная глина с обломками

I. Áll. F ö ld tan i In tézet É v i Je len tése  1941— 42



Carte {jéolocjique des environs de Visk
Levé par E. Szádeczky-Kardoss, 1940.

1. Galerie, forage
2. Source d’eau m inérale acidulée, puits à hydrogène 

sulfuré.
3. Alluvions et territo ire  non levé
4. Argile diluviale à détritus d’andésite
5. Roche de m étam orphism e de contact
6 . D acite propylitisée (sarmato-pliocène)
7. A ndésite pyroxénique (miocéno-pliocène)
8 . Tuf dacitique (sarm atien?)
9. Groupe d’argile — (schiste) — grès (miocène moyen?), 

à affleurem ent de houille brune
10. Miocène non divisé

Геологическая карта района д. Вишк
Составил: Э. Садецки-Кардошш, 1940.

1. Штольня, бурение
2. Минеральный источник, сероводэродовый источник
3. Аллувиальные речные наносы и не картографированная 

территория
4. Дилювиальная глина с обломками андезита
5. Контактный роговиковый риф
6 . Зеленокаменный дацит (сармат-плиоцен)
7. Пироксеновый андезит (миоцен-плиоцен)
8 . Дацитовый туф (сармат?)
9. Группа глин (сланцев) и песчаников (средний миоен?), 

с выходом бурого угля
10. Не разделенный миоцен.

М. Áll F ö ld ta n i In tézet év i je len tése  1941—-42.


