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GEOLOGIAI JEGYZETEK NEHÁNY DUNAMENTI KŐBÁNYÁRÓL*

Dr. P á lfy  M ÓR-tol.

A  földmivelésügyi m. kir. miniszter úr rendeletére 1899. év őszén és
1900. év folyamán S c h a ff e r  A n t a l  kir. főmérnökkel bejártam Dévénytől 
Krecsedinig a Duna jobb és bal partján, illetve annak közelében feltárt és 
üzemben levő kőbányákat. Feladatunk volt ezeknek anyagát vízszabályozási 
czélokra megvizsgálni és osztályozni. Ezen kiküldetésünkről szóló részletes 
jelentésünket megbízónkhoz fölterjesztettük s az nem régiben — inkább 
csak a folyammérnöki hivatalok használatára — nyomtatásban is megjelent.

Ezen utazásaim alkalmával részletes geologiai vizsgálatokat tenni nem 
volt időm, de több bányánál tettem oly érdekes megfigyeléseket, melyeket 
érdemesnek tartok rövid jegyzetek alakjában közre adni.

Süllői és dana-a lm ást kőbánya. A Duna jobb partján Esztergomon 
felül Süttő és Duna-Almás határában már régen ismeretesek a hatalmas 
diluviális édesvízi mészkő-lerakodások. Ezeknek részletes leírására nem is 
terjeszkedem, csupán azt említem fel, hogy a mészkőben gyakori helixek, 
planorbisok, pupák stb. héjain kívül elég gyakran találnak ősemlős csonto
kat is. Ez alkalommal a bányabérlők szívességéből a Földtani Intézet részére 
ezekből is többet megmenthettem.

A duna-almási kőbányában pár év előtt egy pisolihtok-bó\ álló oszlo
pot találtak, melynek nagy részét a dunai vízszabályozásnál elhasználták, 
de egy jókora darabot még szerencsés voltam találhatni. A bányafelügyelő 
elbeszélése szerint a borsókő körülbelül 1— 1*5 m. vastag es mintegy 4 m. 
magas oszlopot képezett a tömör — alig likacsos — diluviális mészkőben, 
megjelölve azon forrásnak helyét, melyben ezen borsókövek képződtek.

Az egyes pisolithszemeknagyobbáratojásdad alakúak, átlag 5—6 mm. 
hosszúak és 3—5 mm. vastagok; de néhol előjönnek 13 mm. hosszúak és 
10mm. szélesek is. Mindenegyes pisolithszem finom gömbhéjas rétegekből 
van felépítve és egyik-másiknak középpontján üreg is van, melynek alakja 
megfelel az egész szem alakjának. A pisolithok az édesvízi mészkőtől vannak 
összeragasztva és tekintve, hogy a ragasztó anyag kevés és a fehérszinü 
szemek általában szabályos kifejlődésüek, ezen előjövetel eg}Tike a legszebb 
pisolith leleteknek.

Előadta a magyarhoni Földtani Társulat 1901. évi április hó 3-án tartott 
szakülésén.
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Kiskőszegi(batinai) kőbányák Iviskőszeg községtől északra, a Gradácz- 
hegy lábánál, közvetlenül a Duna partján, azú. n. bán-batinai gerincz keleti 
végén fekszenek. A kifejtett kőzet kis részben tiszta bazalt, nagyrészben 
bazalt brecsia és tufa, melyet a bányában 10—15 m. vastag lösztakaró fed.

A gerincz tengelyében legalul, kis területen, likacsos üde bazalt van fel
tárva, melynek likacsait legtöbbször kálczit kérgezi be vagy azokat egészen 
is kitöltve mandulakövet képez. Egyes nagyobb üregekben feltűnő szép kál
czit s gyéren aragónit-kristályok vannak felnőve.

A bazalt vörhenyes barna, tömör, vékony csiszolatában mikroszkóp 
alatt amorf anyagot alig lehet ta lá ln i; az egész kikristályodott; legnagyobb 
mennyiségben a léczalakú, szép folyási szövetet mutató földpát kristá
lyok vannak kiválva; de a földpát mellett igen gyakori a teljesen szerpen- 
tinesedett és vasoxidtól megfestett olivin is. Ellenben az augit alárendel- 
tebb. Az egész kőzet telve van finoman elosztott titánvasérczczel.

A szirtben álló bazaltot csak a legutóbbi időben érték el a gerincz 
középső részén levő, ú. n. Grimmer-féle bányának az alján, s ezen bazaltra 
fölül, valamint kétoldalt tömör, erősen palagonitos bazaltbrecsia követ
kezik, melyet szintén gyakran jártak át kalcziterek. A bazaltbrecsia a 
gerincz széle felé mind lazább és lazább lesz, úgy hogy a gerincz szélén 
porhanyó, vízben könnyen szétázó palagonitos bazalttufát találunk. Mind 
a bazalt brecsia, mind a tufa telve van az apróbb bazalt töredéken kívül 
gyéren elszórt nagyobb bazalt tuskókkal is.

Ezen palagonitos tufában gyakoriak egyes szürkés-barna, vasoxidos 
övvel körülvett, tömör zárványok, melyek mikroszkóp alatt legnagyobbrészt 
amorf üvegből állanak, melyből csak gyéren vannak kiválva a földpát- 
kristályok.

Villányi és kövesdi kőbányák. A villányi kőbányák a villány—siklósi 
hegyvonulat északi oldalán, Villány községtől északnyugatra a Templom
hegy (Kirchberg) északi oldalán vannak. A vasúti állomással szemben a 
Templomhegy északi lábánál és ettől délre a hegy tetején van a két legna
gyobb kőbánya. Ezek szomszédságában nyugat felől még több kisebb bányát 
is nyitottak.

A vasúti állomással szemközt levő kőbánya mintegy 250 m. hosszú 
és a meredeken kiálló sziklafal magassága 25—30 m., melyet helyenként
3—4 m. vastag lösztakaró fed.

A bánya kőzetének főtömegét vékonyréteges, világosszürke, aprószemű 
vág}' tömör dolomit és dolomitos mészkő képezi, mely tömör sárgásszínű 
vöröseres mészmárgarétegekkel váltakozik. A rétegek K—Ny-i csapásirá- 
nyuak s 55—60° alatt D felé dűlnek.

Ezen bányától nem messze — mintegy 150 m.-re — nyugat felé levő 
kis kőfejtőben alúl sárgásbarna színű tömör mészkő van feltárva, melyet
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kiképződési és települési viszonyai után guttensteini mészkőnek gondolok. 
A mészkőre ugyanazon déli düléssel dolomit és márga rétegek következnek, 
mint a vasúti állomással szemben levő bányában; valószínűnek tartom, 
hogy dolomit alatt a guttensteini mészkő itt is meg volt, de már régen 
lefejtették s ezért a mellékelt szelvényen fel is tüntettem.

D

E fjempfom fagy

1. alluvium, 2. lösz, 3. maim, 4—5 dogger (4 kövületes réteg), 6. triász dolomit,
7. guttensteini mészkő.

A Templomhegy tetején levő kőbánya K—Ny-i irányban van behajtva ; 
hossza 60 m., szélessége 20 m., délen a sziklafal magassága 20—25 m., 
északon 8— löm . A kőbánya északi oldalán szürkéskék márgás és kvarczos 
dogger mészkő vékony pados, 45°—50° alatt D-nek dűlő rétegei vannak fel
tárva, melyre a bánya közepén sárgásfehér, vastagpados malmmészkő rétegei 
vannak konkordánsan települve. A maim és dogger rétegek között egy 
2—4 m. vastag, gyakran erősen vasrozsdás réteg van, mely majdnem kizá
rólag kövületekből és pedig uralkodólag ammonitekből áll. Tekintve e réteg 
nagy alakbőségét, fajilag is elég változatosságot mutat. Miután e régen 
ismert (geologiailag részletesen fölvette dr. H ofmann Károly 1874-ben) 
kövületelőfordulás az irodalomban ez ideig tudtommal ismertetve még nin
csen, érdemesnek tartom följegyezni azon kövületsorozatot, mely a m. kir. 
Földtani Intézet gyűjteményében kiállítva van s melyet bold. dr. H ofmann 

Károly m. kir. főgeologus sajat gyűjtéseiből fajilag is meghatározott, sazok 
alapján e szintet a felső doggerbe helyezte.

Több, közelebbről meg nem határozott brachiopodán és molluskán 
kívül a következő cephalapodák vannak meghatározva:

Pln/lloceras fi ab d ia  hím, Neum.

« tlisputahile, Zitt.
« medilcrrancum, Neum.
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Phylloceras Kudernatschi, Hau. sp.

Harpoceras Krakoviense, Neum.

« Laubei, Neum.

« hecticum, Bein. sp.
« pímctatum, S ta h l ,  sp.

Oppelia aspidoides, Opp. sp.

« subcostaria, W aag.

« (Oekotraustes) eonjungens, May.

« « Baugieri, d’ORB. sp.
Stephanoceras Herveyi, Sow. sp.

« (Sphaeroceras), bullatum, d’OitB. sp.
Reineckia anceps, B ein . sp.

í Fraasi, Opp. sp.

I anceps, B ein . sp.

« Fraasi, Opp. sp.

Pensphinctes curvicosta, Opp. sp.

« furcula, Neum. 

efr. Aspidoceras Fuchsi, Neum.

Lytoceras Adeloides, Kud. sp.

Peltoceras athleta, P h i l . sp.

Belem ni tes Württembergieus, Opp.

« Gillieroni, May.

« Argovianus, May.

« hastatus, B lain v .

« Calloviensis, Opp.

Gyérebben előjönnek a malmmészkőben is kövületek, melyek közül 
dr. H ofmann K. a következőket határozta m eg;

Rhynchonella sparsicosta, Opp.

« bisuffarcinata, S c h lo th .

Terebratula nucleata, S c h lo th .

• Pecten sp.

Villánytól nyugatra mintegy 2 km.-re, Kövesd községgel szemközt, a 
hegygerincz északi oldalán, mély árkokban, a lösz alatt levő idősebb képződ
mények a felületre bukkanak, melyek legjobban a kövesdi kőbányában van
nak feltárva. A három szintben miveit bánya alsó részén barnás vagy 
vörhenyes, gyakran kissé dolomitosodott mészkő rétegei vannak feltárva, 
melyek megfelelnek a Villány mellett talált guttensteini mésznek. Ennek 
rétegei a bánya alján E-nak dűlnek, de a rétegdülés már a bánya alsó terrá- 
szán egy antiklinalissal délnek fordul. Ezen antiklinalist is a fennebbi 
szelvényen tüntettem ki.

Földtani Közlöny. XXXf. köt. 1001. 10



154 D.' PÁLFY MÓR :

Abánya harmadiketage-ban ezen guttensteini mészkőre konkordánsan 
délfelé dűlő rétegekben apró szögletes darabkákra szétporló szürke, apró- 
szemcsés dolomit települt. Innen délfelé haladva valószinüleg megtalálnók 
a dolomit fölött a doggert és e fölött a malmmészkövet, mint Villány köz
ségnél előbb láttuk, illetve az utóbbit dr. H ofm ann  K. részletes geologiai 
fölvételei alkalmával a Schwarzberg északi oldalán ki is jelölte.

Krecsedini kőbányák. Újvidéken alul a Duna jobb partján egészen 
Szlankamenig alacsony, keskeny hegygerincz húzódik, mely a Fruska-Gora 
hegységnek keleti nyúlványát képezi. E hegygerincz rendesen vastag lösz
takarótól van fedve, de északi oldalán Krecsedin környékén, a Duna part
ján, a lösztakaró alól terczier és idősebb képződmények bukkanak a felszínre, 
melyeket a Duna mentén több (számszerint 5) kőbányában fejtenek.

A legfelső ú. n. kalakácshegyi kőbányában, mely a Duna szine fölött 
mintegy 35 m. magasan van, tömör sárgás vagy vörhenyes-sárgás mészkő 
vastagpados, D felé dűlő rétegeit fejtik, mely kinézésére nagyon emlékez
tet a felső jura némelyik malmmészkövére, de benne kövületet nem talál
tam. A mészkőre diszkordánsan északi düléssel meszeshomoktól összera
gasztott konglomerát következik, mely kizárólag az alatta levő mészkő 
kisebb-nagyobb tuskóiból áll. E konglomerátban a fekü felé gyéren litho- 
thamniumos darabok is találhatók s e konglomerát talán á felső mediter
ránhoz tartozik. A konglomerát fölött laza meszeshomokkő következik, s 
ebből a

(xrith ium  pictum, B a s t .

« rubiginosum, E ic h w .

Cardium obsoletum, E ic h w .

Ervilia podolica, E ic h w .

fajokat határoztam meg, melyek a szarm ata-kor  mellett bizonyítanak.
A kalakácshegyi bányától lefelé a Dunapart egy észak felé domborodó 

gyenge ívalakú kanyarulatot tesz, mely megfelel a Jandahegynek s az ezen 
kanyarulaton feltárt legnagyobb kőbányában találtam följegyzésre érdemes 
kőzeteket.

Ezen bányának kőzete vékonyabb-vastagabb rétegű sötétszürke, 
kemény, tömör vagy aprószemcsés kalcziteres mészkő, mely sötétszürke, 
majdnem egészen fekete agyagpala rétegekkel váltakozik. E rétegek 70° 
alatt D-felé dűlnek s reájuk diszkordánsan — északi dülés mellett — 
homokos-agyagos kavics és agyagos homoknak váltakozó rétegei települtek.

Ezek alján a kalakácshegyi bányában észlelthez hasonló konglomerát 
és agyagos-homokos kavicsréteg települt a mészkő és agyagpala komple
xusra. Az agyagos-homokos kavicsrétegre nézve — bár kövületet benne 
nem találtam — valószínűnek tartom, hogy a szarmatakorba tartozik. Az 
agyagpala és mészkő komplexus korára nézve biztos adatunk nincsen.
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Cserevicz, Beocsin, Rakovácz, Ledincze és Kamenicza környékén 
«dr. Koch A. szerint a felső krétarétegek szürke agyagpala és rozsda
barna homokkövek váltakozásába mennek át,* melyek kövületeknek csak 
bizonytalan nyomait mutatják. Wolff** ezen rétegeket petrografiai kiképző
désük után culmnak gondolta, míg Koch a stratigrafiai viszonyok alapján 
ezen rétegeket krétakoruaknak veszi. Koch szerint a felsőkréta képződmé
nyek minél tovább haladunk kelet felé, annál régibb jellegűekké válnak, 
így például Krecsedinnél a Duna jobb partján nyitott nagy kőbányában. 
Ezen rétegekben meghatározható kövületet magam sem találtam ; csak egy 
kifejtett nagyobb darab mészkövön láttam egy kicsiny ammonit darab töre
déket és egy agyagpala darabkán növénylenyomat-féle nyomokat.

A két leírt kőbánya helyzetéből és a rétegek csapás és dülés irányá
ból, úgy hiszem, helyesen következtetek arra, hogy a kalakácsi kőbá
nyában feltárt malmszerű mészkő az utóbb említett agyagpala és mészkő 
fedőjében van.

A csereviczkörnyéki említett palákat nem ismerem és nem tudom 
mennyire egyeztethetők azok össze ezen agyagpala és mészkőrétegekkel, de 
reám már kezdetben valami idősebb korú képződmény benyomását tették 
s hajlandó lennék ezeket a krétánál idősebb képződménynek tekinteni.

Ezen nagy kőbányán alul mintegy 0*5 km.-re a Dunaparton van az 
utolsó bejárt kőbánya, melyben sárgásfehér, meglehetős laza lajtamészkö- 
vet fejtenek. A mintegy 10 m. vastagságban feltárt mészkőrétegre 4 m. vas
tagságban vasoxidos márga és sárgásszínü homokos agyag települt, melyet 
8 m. vastag lösz réteg fed be. Az agyag és márgaréteg telve van kövületek
kel, melyek között leggyakoriabbak a

Cardium Steindachneri, Brus. és a 
« planum , Desh.

E kövületek azt bizonyítják, hogy itt pontusikoru üledékkel van dol
gunk.

* K o c h  A. Fruska-Gora geológiája. M. tud. Akad. math. és term. tud. köz
leményei. XXVI. k., 5. sz., p. 41 (519). Budapest.

**  W o l f f : Bericht über die geologische Aufnahme des Vrdnik-Gebirges. Ver- 
handl. d. k. k. geol. Reichsanstalt. 1861/62, p. 158. Wien.
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