
A medence belsejében, amely még is
m eretlen, várhatóan az alsó eocén teljesebb 
sorozata és a kréta  védőrétegei is előfordulnak.

A medence geológiai feltételezés alapján 
valószínűleg kréta fekűvel rendelkezik, am ely
nek elhelyezkedése az egyes vízveszélyességi fo
kozatokat m ajd megszabja. A várható • vízszint 
főkarsztvízre +  150, k ré ta  karsztvízre
a +  160 szintre tehető. I tt  is a preventív  víz
védelem látszik alkalm azhatónak. A várható 
vízhozamot becsülni nem lehet. Hidrogeológiai- 
lag a  viszonyok feltehetően a Dudar-Csetényi 
területhez lesznek hasonlóak.

V. Összefoglalás, következtetés.

1. A Dudar-Csetényi medence egy K-Ny 
irányú sosbérccel elkülönül a Bakonyoszlap—- 
Bakonyszentkirályi m edencétől és azzal nincs 
kapcsolatban. Utóbbi medence a  Dudar—Cse- 
tényinél idősebb paleocén széntelepes rétegsort 
tartalmaz.

2. Az eddig ism ert csetényi területtő l ÉK- 
re egy 7 kn r-ny i produktív terü let húzódik Cse- 
tény falu alatt, a K-Ny-i központi sasbérc elő
terében, viszonylag nem nagy mélységben.

3. A Bakonyoszlap—Bakonyszentkirály— 
Csesznek közötti te rü le t 17 kn r-n y i területen 
tartalm azza a  paleocén széntelepes formációt, 
amely tovább kutatásra  alkalmas. A mélyebb 
helyzetű szénmedence K felé nyitott, annak 
további kapcsolata Szápár, Kisgyón, Balinka, 
Mór, Bököd felé nyomozható. Ezt igazolja a 
Szápár feletti Dolosd pusztai perspektivikus

fúrás, am ely 500 m mélységig még oligocénben 
haladt és az eocént nem érte  el.

4. A Dudar-Csetényi szénterület további 
bővítése csak É-felé, a  Bakonyszentkirály, Ba- 
konyoszlop, Csesznek közötti fen t jellem zett te
rü leten  lehetséges.
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A Mád környéki felsőszarmata vulkáni utóműködés
Irta: Mátyás Ernő

Vulkáni utóműködás, vulkáni gázok, gőzök, 
melegvizes oldatok feláram lása m inden vulká
ni tevékenységgel kapcsolatosan jelentkezik. Az 
utóműködés kőzetképző, kőzetátalakító kihatása 
azonban vulkáni típusonként, de területenként 
és időbelileg is változó. Van vulkáni tevékeny
ség, m elynek elhalásával rendkívül erős, más 
esetben csak erőtlen posztvulkáni hatások fi
gyelhetők meg. — Az utóműködés intenzitás
változásai, kőzetelbontási agresszivitása, időtar
tama, megjelenési formája, vulkanologiai-ős- 
földrajzi tényezők kölcsönhatásának függvé
nyében alakulnak.

I.
Az utóbbi évek Mád környéki kutatásai so

rán különösen nagym érvű vulkáni utóműködés
re utaló kőzetváltozásokat és á  felsőszarmata 
képződménysorban utóvulkáni eredetű  kőzet
típusok változatos sorát észleltük. A nagym ér
vű utóműködés okait, a tevékenység kialakulása 
szem pontjából optimális, vulkanológiai, ősföld
rajzi feltételek, tényezők, kedvező találkozásá
ban kell keresni.

M int a vulkáni utóműködés kialakulását, 
intenzitását döntően befolyásoló vulkanologiai 
tényezőket:

a  lávakam ra hőmérsékletét, mélységét,



a  magma és a felszínre kerülő vulkáni 
anyag összetételét,

a vulkáni, posztvulkáni tevékenységgel 
érin te tt kéregrész kőzettani felépítését, 

a  vulkáni tevékenység jellegét (exploziós, 
effúziós, sztrato)

és a kéregszerkezet alakulását — sorolhat
juk  fel.

Nagy m élységekre lehatoló ny ito tt törések, 
huzásos szerkezetalakulás nyilvánvalóan ked
vezően befolyásolják a posztvulkáni tevékeny
séget. Viszkózusabb, savanyúbb, könnyen illa- 
nókban gazdagabb, elsősorban exploziós jellegű 
vulkáni anyagszolgáltatás is általában fokozott 
vulkáni utóm űködést vonz. A bázikus, hígan 
folyó, gázokban szegényebb lávák kiömlését 
kevésbé erőteljes gáz- és gőzfeláramlás kíséri, 
m int a gázokban gazdag savanyúakét. — Köny- 
nyenillókban, vízben gazdag üledékes összlet 
posztvulkánikusan aktív  törésrendszere, az össz- 
letből kipréselődő, könnyen iló és vízgőztarta
lommal, fokozza az utóműködés intenzitását. 
Száraz és könnyenillókban szegény összlet ked
vezően nem  befolyásolja azt. Végül pedig a 
nagy hőm érsékletű, felszínhez közeli lávakam 
ra  szükségszerűen intenzívebb, vulkáni utóm ű
ködést eredm ényez, m int a nagyobb mélységben 
lévő és alacsonyabb hőm érsékletű.

A vulkanológiai tényezők m ellett különös 
jelentősége van, az ősföldrajzi viszonyoknak. — 
A vulkáni utóműködésnél a gázok u tán  ugyan
is döntő szerepet a víz játszik. Azonban, míg 
a gázok döntően juvenilis, magmás eredetűek, 
addig, — főként hévforrásos tevékenységnél —

a víz jelentős részben exogén származású. A 
leszálló felszíni vizek a  lávakam ra és a  kitörési 
centrum  környezetében a lecsökkent geoterm i
kus gradiens révén válnak term ál-jellegűvé. — 
Az ősföldrajzi viszonyok teh á t a hidrológiai 
helyzet m eghatározásán keresztül közvetve dön
tő jelentőségűek a vulkáni utóműködés intenzi
tása szem pontjából. Kamcsatkán, Üj-Zélandon 
jelenleg működő vulkánok tanulm ányozása 
alapján kijelölhetők voltak a  vulkáni utóm űkö
dés szem pontjából optimális területrészek. Ezek: 

hegylábak, vulkáni kupperemek, 
kaldera-perem ek, parazita kúpok környé

ke,
tektonikailag erősen igénybevett kéregré

szek,
felszíni vizekben gazdag, vagy legalábbis 

hidrogeologiailag nem  vízszegény terü le
tek,

Mád környékén, a szarm ata vulkáni összlet 
felső tagozata m utat különösen intenzív vulká
ni utóm űködésre utaló nyomokat, kőzetelválto
zásokat. Szarm atánál fiatalabb képződmények
ben vulkáni tevékenységre utaló elváltozásokat, 
utóvulkáni term ékeket nem ism erünk.

A vulkáni utóműködés ebben az esetben a 
szó szoros értelm ében utóvulkáni. Lezárja a 
Tokaji-hegység vulkáni tömegeit produkáló je
lenségek sorozatát, s m int ilyen, elválasztandó 
a vulkáni működés korábbi szakaszaival e g y 
i d e j ű  utóvulkáni működéstől. Ennek nyomai 
lefelé egyre alárendeltebbekké válnak. A kép
ződménysor tehá t három  részre tagolható, úgy
m int :
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vulkáni utóműködés kezdetei, egyidejű vul
káni tevékenységgel,

vulkáni utóműködés m aximum a, egyidejű 
főként explóziós vulkáni tevékenységgel,

sem vulkáni, sem utővulkáni tevékenység
gel nem érin tett fiatal sorozat.

A legintenzívebb vulkáni utóm űködésű 
középső tagozat Hajós M. és Pálfalvi I. paleo- 
fitológiai korm eghatározása alapján, a szarm a
ta  em elet felső részére esik. Ez egyben a vul
káni képződm ények legfiatalabb tagozata is.

A Mád környéki képződménysor és a vul
káni utóműködés szem pontjából különösen ak
tív  felsőszarm ata periódus, ősföldrajzi viszonyai
nak áttekintésével jól kitűnik, hogy a vulkáni 
utóműködés kialakulási felté te le i optim álisan 
adottak voltak. Ilyen szem pontból az alábbi 
földtani tények  hangsúlyozandók:

a) A r'olitos, explóziós vulkáni tevékenység 
után, a szarm ata em elet felső részében dácitos, 
andezites lávaöm lések jelentkeznek. Mélyebb 
szinti, m agasabb hőm érsékletű lávatöm egek fel- 
színrejutását jelzik. A geoterm ikus gradiens é r
téke szükségszereűn lecsökken. Optimális lehe
tőség nyílik a  leszivárgó vizek felmelegedésére, 
a vulkáni utóműködés kialakulására, fokozódá
sára.

b) A dácitos, andezites lávaöm lést savanyú 
explozióik követik. A gázban, könnyenillókban 
gazdag explóziós vulkáni tevékenység  nyilván
valóan kedvez a  vulkáni utóm űködés kialakulá
sának.

c) Az Alföld felé való lezökkenés m egindu
lásával, a  kárpáti orogén attikai mozgás-maxi
mumával, húzásos, a  felszíni vizek leszivárgósa 
és a gőzök, gázok feláram lása szám ára kedvező  
szerkezet alakulás tö rtén t a  területen .

d) A kéreg fellazulása húzásos törésrendsze
rek metszéspontjain. — A Mád környéki te rü le 
teken ké t fő törésrendszer jellemző. Az egyik, 
a Szerencsi-patak völgyét preform álja, a másik 
a Bodrog-vonalat. A k é t törésrendszer hegyes- 
szöget zár be. A tektonikai igénybevétel a  tö 
résvonal m etsződéseknél a legerőteljesebb. A 
posztvulkáni tevékenység szám ára ezek az op
timális területek. — A rátkai hévforrásod felső
szarm ata tóvidék az É—D-i főszerkezeti irányt 
kísérőén, a Bom boly-K irályhegy környéki felé
rés te rü le t pedig a törésvonalak m etsződésénél 
jelentkezik. Ez utóbbi fe lu ju lt törésrendszere 
ma is 18—21 C°-os term álvizeket szolgáltat.

e) A Mád környéki képződménysor m é
lyebb rétegei üledékesek, vízben gazdagok. A  
rétegterheléses vizkipréselődés a  vulkáni utó- 
működés hatékonyságát m éginkább fokozta.

f) Az andezit lávaárak  Ny-ról és D-ről K 
és É felé egyre vastagodnak. A K-i és É-i an 
dezitterületeket D-ről és N y-ról parazita riolit- 
kupok szegélyezik. (Harcsa-tető, Szemere-tető, 
Királyhegy, Bomboly-hegy, Fürdős-tető, stb.) 
Az idősebb explóziós szintek D-en és Ny-on 
vannak a  felszínen. É és K felé, bezökkenéses 
szerkezet alakult ki. Az ÉK-i terü leteken  kü 

lönösen nagy andezit-vastagságok észlelhetők. 
(Pl. a  Mád 23. sz. perspektivikus fúrásban, az 
andezit vastagsága több m in t 400 m.) A Cigány- 
hegy m aagslatán oxidált andezittöm egek egy
kori kürtőkre  utalnak. — A vulkáni tevékeny
ség elhalása idején, a felsőszarm atában a  Ny-i 
és D-i te rü letek  vízzel boríto ttak  voltak, az ÉK-i 
és K -i te rü le tek  szárazulatot képeztek. E fel
sorolt földtani tények  nem,csak a  fő kitörési 
centrum  K -i ÉK-i helyzetét, de bezökkenéses 
szerkezetet is igazolnak, a centrum  körzetében. 
— A Mád környéki vulkáni utóműködés ehhez 
a bezökkenéses centrum perem hez kapcsolódik.

g) A szarm ata sorozat alsó részében vízi 
üledékeket találunk, m ajd szárazföldi pirok- 
lasztikum -felhalmozódás ismeretes, m ajd ismé
telten  vízzelborítottság válik jellemzővé. Ez a 
m ásodik vízzelborítottság szinte helyi jellegű 
transzgresszió, szerencsésen egybeesik a tek- 
tonikailag igénybevett, fő kitörési centrum pere
mi területekkel.

A felsoroltakból jól kitűnik, hogy az utó
vulkáni m űködést kedvezően befolyásoló adott
ságok szerencsés találkozása hozta lé tre  a te rü 
let felsőszarmata, intenzív, posztvulkáni folya
m atait.

A  vulkáni utóm űködés folyamata, felism ert ge
netikai típusai

A  földtani m últ vulkáni utóműködései egy
részt közvetlen term ékeikben, m ásrészt az álta
luk okozott kőzetelváltozásokban tükröződnek. 
Ha az utóműködés kőzetképző szövet, szerkezet, 
m inőségalakítő folyam ata adott időben és t e 
rü leten  csak egym agában volna jelen, term ékei 
m agukon viselnék az utóműködés valam ennyi 
domináns jegyét. A term észetben azonban egy 
helyen és egyidejűleg földtani folyam atok so
rozata zajlik és van kölcsönhatásban egymás
sal. A kőzetképződés, elváltozás több földtani 
folyam at kom plex hatásának eredménye.

Mád környékén a  felsőszarm ata utóvulkáni 
működéssel egyidejűleg vízi üledékképződés, ex- 
ploziós szárazföldi anyagátrendeződés is történt. 
Az utóműködés ugyanakkor, előzőleg m ár kő
zetté vált, felhalm ozódott kőzettömégeket is 
érin tett.

A vulkáni utóműködéssel egyidejűleg je
lenlévő földtani folyam atok főként anyagszol
gáltató, kőzetképző jellegűek. Velük szemben az 
utóműködés anyagszolgáltatása mennyiségben 
elm arad a  term ális és hidrikus hatások okozta 
kőzetelváltozások mögött. Az utóműködés által 
szolgáltatott anyag (gázok, gőzök, víz) eltávo
zik, csupán az oldott anyag lerakódásával szá
m olhatunk. Indokolt teh á t a vulkáni utóm űkö
dés tárgyalásánál elhatárolni a  vulkáni utóm ű
ködés közvetlen term ékeit, az utóműködés okoz
ta  kőzetelváltozásoktól. A kőzetelváltozásokon 
belül pedig elkülöníteni a kőzetanyag felhalm o
zódásával egyidejű (szingenetikus) és a kőzet
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anyag felhalmozódása u tán i (epigenetikus) vul
káni utóműködési kőzetelváltozásokat. Így kör
vonalazva a  vulkáni utóműködés és a kísérő 
földtani folyam atok kapcsolatát, lényegében az 
utóműködés fő genetika típusait határoztuk 
meg.

Az anyagszolgáltatással egyidejű vulkáni 
utóműködés folyam atán belül, az üledékanyag 
felhalm ozódás-jellegének megfelelően, elkülö
níthetők:

a) vízi üledékképződéssel egyidejű,
b) szárazföldi exploziós anyagfelhalm ozó

dással egyidejű,
c) szárazföldi denudációs anyagátrendező

déssel egyidejű és
d) effúziós anyagfelhalmozódással egyidejű 

vulkáni utóműködési folyam ati típusok.
Az anyagszolgáltatás, anyagfelhalmozódás 

után ható utóműködés fő genetikai típusán be
lül, a  kőzetelváltozások szempontjából, gyakor
latilag valam ennyi fő kőzetcsoportnak m egfe
lelően más-más altípus alakul ki.

Mád környékén az elm últ években a hasz
nosítható ipari nyersanyagok telepeinek k u ta tá 
sa m egkövetelte az egyes vulkáni utóműködési 
genetikai folyam at-típusok tanulm ányozását.

Rátka környékén, Mádtól É-ra és ÉNy-ra, 
lim nikus üledékképződéssel egyidejű felső- 
szarm ata vulkáni utóműködési kifejlődést is
m ertünk meg. A Bom boly-királyhegyi vonulat 
töröktanyai terü letén  exploziós törm elékfelhal
mozódással és áthalmozódással egyidejű utóvul
káni folyam atok voltak jellemzőek. Ugyanezen 
vonulat dobozi-oldali terü lete  és a Bombolyi 
bánya, savanyú piroklasztikum ok epigenetikus,

posztvulkáni elváltozásainak példáit szolgáltat
ja. — A neutrális effúzív kőzetek elváltozásai 
pedig a Mád-diósi terü leten  voltak tanulm á
nyozhatók.

A  vulkáni utóm űködés közvetlen term ékei

A nnak ellenére, hogy a  vulkáni utóm űkö
dés főként légnem ű és folyékony anyagot szol
gáltat, különösen az utóbbi révén, huzamosabb 
tevékenység esetén, vastag kicsapódásos kőzet- 
leralkodások alakulhatnak ki. A lerakódások el
sősorban a feláram lási centrum okra és azok 
környezetére korlátozódnak. Szingenetikus üle
dékfelhalmozódás az ilyen lerakodások anyagi 
hom ogenitását zavarja. A kicsapódásos kőzet- 
anyag az egyidejűleg felhalmozódó üledék- 
anyaggal keveredik, szennyeződik. Vegyes kő
zettípusok jönnek létre. A képződött kőzettö
m egek szám talan átm eneti típussal képviseltek, 
általában lencsés, kiékelődéses településűek.

Epigenetikus vulkáni utóműködésnél a  k i
csapódott anyag kevésbé szennyeződik, a  fel- 
áram lási hasadékokban, csatornákban vertikális 
kicsapódásos tömegek, telérek  jellemzőek.

A hidroterm ális elbontó hatás a feláram 
lási centrum okban a legerősebb. A koagulációs 
pösztvulkáni term ékek közötti, szingenetikus 
üledékképződéssel bekeveredett, kőzettörm elék 
általában erősen bontott. Ugyanez vonatkozik 
a felérek közvetlen m ellékkőzeteire is.

Mád környékén a vulkáni utóműködés, 
m int oldatokból kicsapódó anyagot, kovasavat

2. sz. ábra. A  felső-szarm ata fö ld tani kifejlődések fő  
elterjedési területei Mád környékén.
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szolgáltatott, A iim nikus medencében elhelyez
kedő hévforrásoentrum ok környezetében, a  lim- 
nikus üledékképződés és a hévforrástevékeny
ség intenzitása függvényében különböző átm é
rőjű limnokvarcit-lencs'ék alakultak  ki. Nem
csak a lencsék kiterjedése, vastagsága, de kő
zettani összetétele is függ a m echanikai és hév
forrástevékenységtől mentes, normális Iimnikus 
üledékképződéstől. A parti gyors törm elékfel- 
halmozódású terü leteken  konglomerátumos, ho- 
homokos lim nokvarcit képződött, a  m edence
belsejei, kisebb intenzitású m echanikai üledék- 
képződéssel jellem zett hévforráscentrum ok 
szennyezetlen lim nokvarcitot szolgáltattak. ■— 
A hévforráscentrum okban sejtüreges, kioldásos 
forráskvarcit (vertikális helyzetű növénym arad
ványok), közvetlenül a hévforrások perem énél 
vastagpados, még szennyezetlen lim nokvarcit 
még távolabb réteges, m ajd leveles, általában 
pelites szennyeződésű kvarcit képződött. A vé
konyleveles kvarcit m ellett laza kovaiszap koag- 
ulációs rögöcskék halmaza. Még távolabb kaoli- 
nites, m ajd m ontm orillonitos üledékek talá lha
tók. É rtelm ezésükre a  későbbiekben térünk  
vissza.

A Iimnikus m edencék belső terü letén  lévő 
hévforráseentrum ok lim nokvarcit ja  SiOa ta r ta l
mát tekintve, közel 100 százalékos. A vastag- 
pados kvarcit m ár némi pelites szennyeződést 
tartalm az (98% SÍO2) A réteges, vékonyleveles 
kvarcitoknál a centrum tól kifelé haladva to 
vábbi S íOj tartalom  csökkenés és párhuzam o
san AI2O3 dúsulás tapasztalható. A vékony leve
les típusnál az Al>Qs tartalom  m ár eléri a 4—7 
% -ot, a laza kovaiszap m ár 7—9% ALCte-t ta r
talmaz. A hévforráscentrum októl távolodva te 
hát az SÍO2 tartalom  egyre csökken. Ebből két 
dolog következik. Egyik, hogy a lim nokvarcit- 
lencsék vastagsága a  hévforráscentrum akban a 
legnagyobb, a  másik, hogy a kvarcit-lencsék 
adott SÍO2 szolgáltatás m ellett adott kiterjedé- 
sűek.

A rátkai medence hévforrástevékenysége 
ritm ikus időbeli változásokat m utat. Három  in
tenzitás-m axim um  észlelhető. Az intenzitás-m a
ximumok lim nokvarcit-lencséi oly nagy k iter
jedést érnek el, hogy az egyes centrum ok kö
zötti 400—700 m-es távolságot teljesen  áth idal
ták, — összefüggő, kovás, Iimnikus „szintek”-et 
hoztak létre. így különböztetünk .meg a három  
intenzitás-m axim um nak megfelelően, a m eden- 
o 'n  belül, „alsó”-, „középső”- és „felső”-kovás 
szinteket. A legnagyobb kvarcit-vastagságok a 
középső kovás szintben m érhetők. (15—20 m.) 
A kovás szintek között, kovásodástól mentes, 
ún. agyagos szintek helyezkednek el. Az agya
gos szintek üledékei átkovásodást csak a hév- 
forrásoentrumokban, — itt is csak néhány m é
teres körzetben — m utatnak. Ezek az agyagos 
szinteket áttörő kovásodások a hévforrástevé
kenység perzisztenciáját hangsúlyozzák.

A rátkai Iimnikus m edence terü letén  több 
hévforráscentrum  nyomozható. (2. sz. ábra.)

Medeneebelsejei hévforráscentrum okként a kol
dul, istenhegyi és a padi-hegyi terü let jelölhető, 
az újhegyi Birsalmás tetői, úrágyai, kuklya- 
tetői centrum ok parti kifej lődésűek. A limno
kvarcit bányászat fő terü lete it szükségszerűen 
a  medencebelsejei hévforráscentrum ok adják.

Az utóvulkáni működés nem  korlátozódott 
kizárólag a Iimnikus m edence-területre.A  ko
vasavat szolgáltató hévforrások, nagy számban 
az alacsonyabb parti, lepusztulási területeken is 
jelentkeztek. Vizüket az elsődleges erózióbázis, 
a Iimnikus medence felé szállították. A denudá- 
ciós szárazföldi parti területeken, a rövid szál
lítástávolságú törm elékanyag kovasavas oemen- 
tálódása, a  hévforrások környezetében és a víz
folyások m edervonalát követően kovás kong
lom erátum  jellemező. A legintenzívebb kova
savas kicsapódás azonban kétségtelenül a tóba- 
ömlés környezetében, a  hévforrásos patakok 
deltáinál játszódott le. (Birsalmás, Kuklya-tető, 
Perce-tető.) — A szárazulati hévfprrásos brecs- 
csa, konglom erátum  típusát a bombolyi terü let 
fúrásai szolgáltatták.

A B om boly-Királyhegyi parti területeken 
szárazföldi exploziós törmelékfelhalmozódással 
egyidejűleg zajlott hidroterm ális vulkáni u tó
működés. I tt elsősorban a felhalmozódó törm e
lékanyag elbontása jellemző. A törm elékanyag 
akkum ulációja u tán i hidroterm ális működés a 
feláram lási centrumokban, hasadékokban ver
tikális helyzetű hidrokvarcit-telérek  képződésé
hez vezetett. A tevékenység itt  határozottan 
a riolitömlés utáni, andezit-felszínreömléssel 
jellem zett szakaszra, és az V. exploziós szint 
képződési periódusára esik.

A vulkáni utóműködés kovás anyagszolgál
tatása mind a Iimnikus, mind a  parti területeken 
ellenálló kőzetek képződéséhez vezetett. Mivel 
a vulkáni utóm űködést követő fejlődéstörténeti 
periódusok fokozott tektonikai igénybevétellel 
és szinte állandó denudációval jellemezhetők, 
az ellenálló kovás képződmények kipreparálód- 
tak. A rátkai terü leten  a Ny felé billent összlet 
lim nokvarcit rétegfejei adnak  tereplépcsőket, 
a B om boly-királyhegyi terü leten  a telérek  fel
színformáló jelentőségűek. (Bacskaj-oldal, Kő
vágó-oldal, Dióshegy.) — A telérekben színes- 
éroesedésnek, még számottevő nyomai sem ta 
lálhatók.

Vulkáni utóm űködés hatására bekövetkezett 
kőzetelváltozások

A) Üledékképződéssel egyidejű kőzetelváltozá
sok.

a) L im nikus üledékképződéssel egyidejű  
hidrotermális kőzetelváltozások.

A vulkáni utóműködés m axim um ának idő
szakában a te rü le t Ny-i részeit víz borította.
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A lim nikus medencét, vagy m edencerendszert 
csapadékvzieken kívül parti és medencefenéki 
hévforrások táplálták. A medencébe, a parti te 
rületekről bemosódó üledékanyag, így h idro ter
m álisán agresszív környezetbe került, elsődle
ges szilikátos szerkezete felbomlott. A m ár meg
indult agyagásványos elbontódási folyam at pe
dig a medence vízében tovább folytatódott. —

A kovás fáciesekkel jellem zett hévforrás- 
centum okat körgyűrű szerűen körülvevő lim 
nikus hidroterm ális kőzetfáciesek oxidos elem 
zési értékeit grafikonszerűen a  m ellékelt 3. sz. 
ábra tün te ti fel.

A kőzetalkotó főelemek oxidos értékei a 
limnikus, hidroterm ális elbontás! fáciesekben 
tendenciózus m ennyiségi változásokat m utat-

3. ss. ábra. A  rátkai nemesagyagmedence lim nikus  
képződm ényei. (A  kőzetalkotó főe lem ek oxidjainak  
százalékos értékváltozása a hidroterm ális centrum tól 

való távolság függvényében.)

A medence vízének agresszivitása a beömlési 
centrum októl való távolság függvényében ten 
denciózusan csökkent. A változások az agyag- 
ásványos elbontódás m értékének különbségei
ben fejeződnek ki. A hidroterm ális beömlési 
centrumokhoz közel erősebb; távolabb kevés
bé intenzív agyagásványos elbontódás m ent 
végbe a  m edencefenék felhalmozódó híg üle
dékében.

nak. A hidroterm ális centrum okban a nagy 
vegyértékű, nagy kötésenergiájú, nagy ionpo- 
teneiájú  elem, a Si dúsul. A három  vegyértékű 
A1 és az F e ttt  kationok, de az alacsonyabb ve
gyértékű elem ek is hiányoznak. A beömlési 
centrum  perem i terü lete in  az A lttt  kation re
latív  m axim um ával jellem zett üledékek észlel
hetők. Még távolabb az Fe, Ca, Mg két vegy
értékű kationok relatív  m ennyiségi m aximum ai
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jelentkeznek az üledékekben. M éginkább távol 
az egy vegyértékű K és Na kation is m egjele
nik.

A hidroterm ális pooztvulkáni tevékenység 
tehát lényegében a prim ér amorf, vagy k ris tá
lyos szilikátszerkezet felbom lásában, a  kőzet- 
alkotó főelemek kationjainak, vagy azok kom 
plexeinek m obilizálásában nyilvánul meg. A 
mobilizáció és az agyagás vány képződ és ionos, 
vagy kom plex form ában történő m ódjának 
m eghatározására vonatkozóan további vizsgá
latok szükségesek.

Azonos intenzitású hidroterm ális hatásra a 
kisebb kötésenergiájú, kisebb ionpotenciálú ka
tionok nagyobb, a  nagyobb kötésenergiájúak 
kisebb távolságra m igrálnak. Az S itt t  kation re
latív m ennyiségi m axim um a a kovás, az A lttt  
a kaolinos, az Fett, az M gtt, a Catt, a  montm o- 
rillonitOíS, a K t pedig az allevarditos, illites 
agyagásványképződés lehetőségeit terem ti meg. 
A hévforráscentrum okat így körgyűrű alakú 
horizontális lapos zónában kovás, kaolinos. 
momtmorillonitos, allevarditos-illites üledékes 
zónái kísérik. Az allevarditos üledékzóna 
külső perem én devitrifikált kőzetüvegű ü le
dékek zónái kísérik. Az allevarditos üledék
zóna külső perem én, devitrifikált kőzetüvegű 
üledékek a hidroterm ális ha tá r teljes elerőt
lenedését jelzik. — A rátkai felsőszarm ata lim- 
nikus m edence üledékképződési folyam atáról, 
teleptani rendjéről, földtani felépítéséről, a 
Földtani Közlöny oldalain 1966-ban m ár be
számoltunk.

b) Szárazföldi exploziós üledékfelhalm ozó
dással egyidejű kőzetelváltozások

A vulkáni kráterekből kirobbanó anyag, 
eredeténél fogva, rendelkezik hőtartalékkal. 
Gyors, exploziós anyagfelhalmozódás esetén a 
törm elékanyag elsődleges hőm érséklete szinte 
raktározódik a  képződött üledéktömegekben. Je 
lenlegi aktív  vulkáni területeken, a felhalm o
zódott törm elékanyag hőm érsékletét vizsgálva, 
még napok m úlva is 40—500-os értékek voltak 
m érhetők. Megfelelően nedves környezetben ez 
a hőm érséklet elegendő ahhoz, hogy az egyéb
ként bontatlan  vulkáni üveganyagban agyag
ásványos lebontási folyam atot indítson el.

Ism eretesek a kitörési centrum  környeze
tének gőz- és gázfeláram lásai és a vulkáni le j
tők aljának hidroterm ális aktivitása. Az agyag- 
ásványos lebontódást, kőzetelváltozást előidéző 
folyam atok a vulkáni törm elékszórással egyide
jűleg is hatnak. A hidroterm ális mezők terü le
tén földeiért exploziós törm elékanyag azonnal 
elváltozásokat szenved. Az elváltozások az idő 
függvényében fokozódnak.

A vulkáni törm elékszolgáltatás általában 
eléggé gyors. A helybenm aradt, gyorsan bele- 
metődő exploziós üledékekben az elváltozások
énak kism értékűek. Jelentősen fokozódhat azon
ban az elváltozás, ha az áthalmozódás révén a 
piroklasztikum -töm egek ú jra  és ú jra  h idroter
m álisán aktív  környezetbe kerülnek. Az explo-

4. sz. ábra. E xpliziós vu lkáni lejtők ü ledékképződési 
folyam atának elvi vázlata.
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ziós vulkáni lejtők üledékképződési folyam a
tának  ism eretében részben a nehézségi erő, 
részben a lejtőlemosódás következtében állandó 
áthalmozódással kell számolni. A nehézségi erő 
a  durvább törm eléket a vulkáni lejtő  aljára  
igyekszik felhalmozni, de ide szállítják le osz- 
tályozatlan durva törm elékanyagukat a  lejtőket 
barázdáló iszapárak és csapadékvizek is. A vul
káni (kúpok lábánál széles törm eléköv alakul ki.

A kúp exploziós növekedése lényegében a 
lejtőperem i törm eléköv-rendszer perifériális el
tolódása révén következik be. (Adott anyaghoz 
adott kúpm agasságnál m eghatározott kúp-alap- 
te rü let tartozik.) A törm eléköv-rendszert kiala
kító vizek a  kúpok lábainál energiájuk jelentős 
részét elveszítve, csak finom abb szemcsézetű és 
kisebb töm egű törm elékanyag szállítására ké
pesek. Az osztályozatlan, vulkáni kúpperem i 
törm elékanyag adja a törm elékövek centrális 
részét. A törm elékövek perem einél másodlagos 
homokos és pelites allochton piroklasztikum  fá- 
ciesek a lakulnak ki.

A  homokos, de méginkább a pelites fácie
sek viszonylag lassú felhalmozódása, a  szállí
tást végző vizek posztvulkáni agresszivitását is 
figyelembevéve, kedvező az elbontási folya
m atok számára. Ezek a fáciesek egyrészt rész
leges osztályozottságüknál, (finomszemcsés 
frakciókban dúsul az agyagásvány), m ásrészt 
erősen hidroterm ális elbontottságuknál fogva 
élesen különböznek a törmelékkúpok, tö rm e
lékövek centrális piroklasztikum  fácieseitől. — 
A homokos finomszemcsés fáciesek összetétele 
és agyagásványosodása az eredeti piroklaszti
kum  összetételétől függ. K álium ban gazdag ex- 
ploziók esetén, m int a  K irályhegy török-tanyai 
terü lete  is, a  szingenetikus h idroterm ális ha tá
sok, kálium ban gazdag ásványok képződését 
te tték  lehetővé. (Töröktanyai allevardit.) A 
bodrogkeresztúri Paszuly-völgy iszapártufa-fá- 
ciese, illites, anyagásványos elváltozásokat m u
tatnak. A vulkáni törm eléklejtőkön a h id ro ter
mális feláram lási centrum ok környezetében, a 
limnikus m edencében m egism ert agyagásványos 
fáciesek ugyanúgy kialakulnak, m int a m eden
cékben. A kapo tt kőzetek különbségei elsősor
ban a lim nikus és a szárazföldi üledékképződés 
folyam atának különbségeiből adódnak. — Ex
ploziós vulkáni üledéikfelhalimozódás nyilván
valóan valam ennyi exploziós szint kialakulásá- 
nált történt. Számottevő kőzetelváltozások azon
ban csak a  vulkáni utóműködés szempontjából 
ism ertetetten aktív V. exploziós szintben ész
lelhetők.

c) Szárazföldi üledékfelhalmozódással egy
idejű kőzetelváltozások

Lényegében az exploziós törm elékfelhalm o
zódással kapcsolatosan leírt folyam atnak meg
felelően zajlanak. A különbség elsősorban az, 
hogy a  lejtőalj i törm elékkövek perifériális elto

lódását, a durvatörm elékes fácieseknek a finom
szemcsések fölé való tendenciózus tolódását 
nem szakítják meg exploziós prim ér betelepü
lések. Exploziós szünetekben érvényre jutó ki
fejlődés. Mivel az exploziós tevékenység teljes 
megszűnését terü letünkön a  vulkáni utóm űkö
dés nem  sokkal élte túl, e genetikai típusnak 
különös jelentősége nincs.

d) Effúziós anyagfelhalmozódással egyidejű  
kőzetelváltozások

Szárazulati és vízi kifejlődésben egyaránt 
ism eretesek a területen. A posztvulkáni hatá
sokra a  neutrális kőzetek lávaárai érzékenyeb
bek. Hidroterm ális mezők riolittömegei, a ki
rályhegyi terü leten  gázüregesekké, salakosakká 
váltak. A centrum okban kovásodás is van, de 
az elbontási zónák keskenyek és a savanyú üveg 
csak ritkán  m utat számottevő kaolinosodást.

Nem ez a helyzet a terü leten  nagy gyako
riságú andezit lávaárak esetében. A Bomboly- 
hegy K -i nyergétől a Szilvási-medencéig m in t
egy 3 km  hosszúságban, a  felszínen is nyomoz
ható andezittöm egek egy szárazulati lávaár 
rendszerhez tartoznak. A lávaárakat nem egy- 
helyen érték posztvulkáni hatások és ezek kö
zött szingenetikusak is kim utathatók. A riolit- 
tufára települő, fém kationokban gazdagabb an 
dezit salakosodáson, agglomerátumosodáson kí
vül m ontm orillonitos lebontódást, 1 és gyakran 
pszeudoagglomerátum osodást is m utat. Ezek az 
elváltozások 2—5 m vastagságú rátelepülési 
kontak t perem re terjednek  ki. A lávaár alsó ré 
sze regionálisan bontott, nemcsak az elfedett 
hidroterm álisán aktív  területekhez van kötve, az 
elbontódás. I tt  a  lávaár hőtartalékai és fekűkő- 
zetek víztartalm ának kölcsönhatása kapott sze
repet az agyagáisványoís elbontódásnál.

Vízbeömlött andezit lávaár a rátkai felső- 
szarm ata lim nikus medence terü letén  a lim ni
kus képződm énysor fekűjében nyomozható. É- 
ról D felé és K -ről Ny felé tendenciózusan el
vékonyodik. A Padi-hegy környéki fúrásokban 
m ár csak néhány m  vastagságú. A Holt-völgy
nél 4 m  vastag. A Felső-legelő-i részen és a 
K erektölgyesnél vastagsága eléri a 40 m -t. A 
lávaár alsó és. felső része is, gyakran a 10 m -t 
is elérő vastagságban elbontott, pszeudoagglo- 
,merátumosodott. Gyakori a  hólyagos, agyagás
vány kitöltéses szövet. A földpát- és üveganyag 
egyaránt elbontódott. A fekű és a fedő limnikus 
képződm ények felé lim nikus kötőanyagú, rend
szerin t kovás agglom erátum , konglomerátum  
vezet át.

A rátkai medence lávaára  esetében a be- 
ömléssel egyidejű elbontódást kiegészíti a hid
roterm ális centrum okban tö rtén t epigenetikus 
elbontódás. A ké t típus jól elkülönül. A kiöm 
léssel egyidejű, horizontális „kontakt” köpeny
ként m integy burkolja a lávaár épebb kőzeteit, 
elsősorban agglomerátumosodással jellemezhető,
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míg a centrum okban a m állott töm egek verti
kális kiterjedésűek. I tt  pszeudoagglomerátum o- 
sodás uralkodó. A lithoklázis rendszerben cm-es 
kvarcitereik jellemzőek. Az agyagásványosodás 
főként m ontm orillonitoid jellegű, erősen duz
zadó. Uralkodó a vasoxidosodás is.

B) üledékanyag felhalmozódás utáni (epige- 
netikus) u tóvulkáni hidrotermális kőzet
elváltozások

A hasadékokon, kőzetréseket feláram ló gő
zökre, gázokra, melegvizes oldatokra ható ré
tegterhelés a felszín felé közeledve tendenció
zusan, roham osan csökken. A hőm érséklet csök
kenésének ütem e rendszerint elm arad a nyo
máscsökkenéstől. A h irte len  nyomáscsökkenés, 
forrpont körüli term ékek esetében, a felszín 
felé közeledve fokozza azok term ális és m echa
nikai agresszivitását. Felforrásszerű jelenségek 
játszódnak le. Ezek következtében a vulkáni 
utóműködés okozta kőzetelváltozások felfelé 
fokozódnak, a kialakuló hidroterm ális kőzetel- 
bontási zónák felfelé legyezőszerűen kinyílnak, 
lefelé tölcsérszerű összeszűkülés m utatkozik.

Az. ak tív  hasadékm enti hidroterm ális e l
bontás azonban nem csak a prim ér, feláram lási 
energia és a m élység függvénye. Döntően be
folyásoló tényezői még:

Az elbontásra kerülő kőzetek elsődleges po- 
rozítása,

Az elbontott kőzetek másodlagos porozítása.
Az elbontandó kőzetek fiziko-kémiai jel

lemzői.
Nagy elsődleges porozítás az elbontást oko

zó oldatok, gőzök áram lási lehetőségeinek biz
tosításával széles, töm ött, kevésbé perm eábilis 
kőzet keskeny elbontási zónákat vonz. — Ha 
az elbontódás nyom án uralkodóan dúzzadé- 
kony agyagásványok képződnek, a prim ér po
rozítás leromlik, a  hidroterm ális frontok te r
jedési sebessége lelassul, viszonylag keskeny 
zónák alakulnak ki. Kevésbé duzzadékony, 
agyagásványos hidroterm ális frontoknál, a  k i
alakuló másodlagos porozítás rendszerint m eg
haladja az elsődleges értékét, széles elbontódá- 
si zónák jönnek létre. Repedezett és repedés- 
mentes kőzettömegek elbontásánál hasonló kü
lönbségek adódnak. — A savanyú és neutrális 
kőzetek hidroterm ális agyagásványosodási ha j
lam a eltérő. Az alkáli földfém kationokban és 
az Fe kationokban szegény, savanyú kőzetek 
kaolinites, az alkáli földfém  kationokban gaz
dagabb neutrális kőzetek inkább m ontm oril
lonitoid agyagásványosodásra hajlamosak. Ez 
utóbbi duzzadékonysága erősen leron tja  a  m á
sodlagos porozítást és így a  neutrális és bázi- 
kus kőzetek hidroterm ális elbontási zónái á lta 
lában keskenyebbek, m in t a savanyú kőzeteké. 
A lávatömegek töm öttebbek, kevésbé porózu
sak, m in t a piroklasztikum ok, szükségszerűen

keskenyebbek az azonos hidroterm ális agresz- 
szivításra kialakuló elbontási zónák is.

a) Savanyú piroklasztikum ok hidrotermá
lis posztvulkáni elbontása

A Mád környéki terü letek  valam ennyi rio- 
littufa-félesége tartalm az több-kevesebb hor
zsakőtörmeléket. A kifejezetten savanyú piro
klasztikum ok pedig, különösen gazdagok horzsa
kőben. A  porózus, nagy fajlagos felületű hor
zsakőnek különös jelentősége van a posztvulká
ni hidroterm ális elbontás szempontjából. Poro
zítása az agresszív oldatok, gőzök, gázok gyors 
migrációját, nagy fajlagos felülete a lebontás 
reakciójának gyors lejátszódását teszi lehetővé. 
Az instabil vulkáni üveganyag pedig m integy 
hajlam ot m uta t az utóvulkáni elbontásra. A 
hidroterm ális zónák sehol nem nyílnak  any- 
nyira legyezőszerűen szét és nem különülnek 
el oly jól egymástól, m in t a  horzsaköves piro- 
klasztikum okban. A hidroterm ális feláram lási 
centrum októl kifelé haladva makroszkoposan 
élesen elütő á ta lakult kőzettípusok sorozata jel
lemző. Az átalakulási sorozatot a Bomboly-ki- 
rályhegyi vonulat dobozi terü letén  tanulm á
nyoztuk.

5. sz. ábra. A  Bom boly-királyhegyi kaolinos vonulat 
dobozi terü le tének fedetlen  föld tani térképe. (Hidro

term ális kőzetfáciesei.)

A  hidroterm ális centrum  kőzetei erősen 
kovásak, erős kilugzottság is mutatkozik. A 
horzsakövek helyén üregeket találunk. Az al
káli fém és alkáli földfém  kationok gyakorlati
lag hiányoznak. Az uralkodó SiCh m ellett némi 
AhOs tartalom  m utatható  ki. Világosszürke, 
m m -es. kvarcit-erekkel való átjártság  jellemző. 
— A hidroterm ális centrumból, (lehet repedés, 
hasadék, kürtő, de hidroterm ális „mező” is) 
kifelé haladva az AI2O3 tartalom  növekedést 
m utat. A horzsakövek elbontott kaolinos anya
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gának kilúgozottsága lassan megszűnik, hófe
hér, porlékony kaolinos halmazokkal jellem zett 
fácies válik uralkodóvá. A kaolinos gócok meg
jelenésével a  horzsákövek helyén megváltozik 
a finomszemcsés alapanyag jellege is. A cen
trum ban kovás impregnáció következtében a 
„tufaalapanyag” kvarcitszerű. I t t  diszperz ko- 
vásodás helyett diszperz kaolinosodás jellemző. 
A horzsakövekhez kötött kaolingóeosodás a tu 
faalapanyaghoz kö ttt diszperz kaolinosodással 
párosultan, az alkáli fém, alkáli földfém  és az 
Fe kationjainak hiányával, fcerámiailag haszno
sítható hidroterm ális elbontási fáciest ad. Ez 
a dobozi oldali és a bombolyi kaolinos zóna.

A kaolinos zóna külső határán  megjelenik 
az Si és A1 m ellett az Fe kation is. A vasoxid 
tartalom  esetenként eléri a 3—4%-ot. A vasoxi- 
dos zóna centrum  felé eső részében a horzsakö
vek még kaolinosak, fehér gócként tűnnek ki, 
a  perifériális sávon azonban zöldes színárnya
lato t kapnak, duzzadékonyak, géles m egjelené- 
sűek. A tufaalapanyag az egész vasoxidos zóná
ban lilás, hidrohem atitos, vagy különösen a 
külső perem eken barnás, limonitos festődést 
m utat. Tovább kifelé haladva, a gócok gélese- 
dését az „alapanyag” géles, duzzadékony agyag
ásványon elbóntódása is követi. Alkáli fém ek
ben gazdag rioFttufa-féleságeknél allevarditos, 
alkáli földfémekben gazdagoknál montmorillo- 
nitos elbontási fáciest, zónát kapunk. Ezek pe
rifériális ha tárán  a horzsakövek és az alap
anyag géles m egjelenésének megszűnésével de- 
vitrifiká lt üveganyagú piroklasztikum  típusok 
jelennek meg, m integy jelezve a hidroterm ális 
hatás elerőtlenedését.

A hidroterm álisán aktív hasadék, vagy fel
áramlási centrum  körül észlelt kőzetelváltozá
sok..sorozata (kovás, kaolinos, vasoxidos, m ont- 
morillonitos, allevarditos, devitrifikált) meglepő 
hasonlóságot m utat a lim nikus medencék hév
forrásai körül kialakult hidroterm ális agyag- 
ásványos lim nikus kőzetfáciesekkel.

A  kisebb kötésenergiájú kationokat a v u l
káni utóm űködés termális energiája kiszorította  
a rendszerből. A  kiszorított kationok, a hidro
termális centrum tól távolabb ott dúsultak fel, 
hol geokémiai kötésenergiájuk, ionpotenciáljuk 
a hidrotermális kiszorítás energiaszintjét m eg
haladta.

Az egyes kationok relatív  dúsulási m axi
mumai egyben egy-egy jellemző elbontási kő- 
zetfácies kifejlődési területei. Ezek a területek 
vízben, az üledékkifejlődés horizontális rend
jéből eredően lapos, körgyűrű alakú fáciesek- 
ként övezik a  hévforrásos centrum okat, epige
netikus elbontődásnál pedig az ism ertetett, le
gyező.-; zerűen szétnyiló vertikális zónákat ad
ják. A zónák szélessége igen sok tényfező köl
csönhatásának függvénye. A Királyhegy dobozi 
területén 100— 200 m-es zónaszélességek isme
retesek. ; : ! , J  ■ ! I j

Az egyik fő epigenetikus hidroterm ális e l
bontási centrum ot a K irály-hegy DNy-i lejtő
jén, a m ásikat a Kővágó magaslatán, a harm a
dikat a  Bomboly-hegy ÉK-i részén ism ertük fel. 
A király-hegyi és a  kővágói centrum ok az V. 
exploziós szint piroklasztikum ában alakultak ki.

A Bcmbo/y-királyhegyi kaolinos vonulat 
. dobozi területinek fedetlen földtani térképe

(Hidrotermális kaza l fá c ia s tk )

6. se. ábra

A B omboly-hegyen a III. és IV. exploziós szin
tek  bontódtak le. I tt  szerepe lehet a rio lit lefoj
tó hatásának is. — A K irály-hegy töröktanyai 
terü letén  a kisebb intenzitású hidroterm ális 
feláram lások környezete az V/b exploziós al- 
szintben nem  ju to tt el a kaolingócos lebontás
hoz. Itt még a centrum okban is allevarditos 
képződm ényeket találunk. — Az erősen lebon
to tt centrum okban, a kovás kaolinos kilúgozott 
fácieseket epigenetikus alunitosodás jellemzi. 
Az alunitos terü letek  a  hidroterm ális mező cen
trum ában az utolsó aktív gócoknak jelölhetők.

b) Neutrális effúzivum ok hidrotermális 
posztvulkáni elbontása

A  Bomboly-hegy ÉK-i, K-i lejtőjén ande
zitet é rin te tt vulkáni utóműködés. Az andezit, 
töm öttebb kőzet lévén, az elbontódás a litho- 
klázis rendszerhez kapcsolódott. A hidroterm á
lisán aktív  fő törekvések tengelyében több m 
szélességű hidrokvarcit-telérek alakultak  ki. A 
te lé re k . m ellett kovásodott andezitet, am ellett 
pedig erősen agyagosodéit zöld kőzeteket tá r
tak  fel a fúrások, a  fedő nyiroktakaró alatt. A 
plasztikus, de eredeti porfírps szövetét jól meg
őrzött, agyagos kőzetek DTA görbéi montm oril-
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lonítos lefutásúak. Az ipari, fizikai minőség- 
vizsgálatok is bentonitot m utattak  ki. — Távo
lodva a telértől, a  bentonitosodás m értéke mak- 
roszkoposan is, de a minőségek értékét tek in t
ve is csökkenést m utat. A telértől 100 m -re 
telepített fúrások m ár devitrifikált elbontású 
andezitet tá r tak  fel. — A kovás, kaolinos le- 
bontódási fáciesek terü lete i m ennyiségileg a lá
rendeltek a  m ontm orillonitos és vasoxidos kő- 
zetfáciesekkel szemben.

A töröktanyai terü leten  fe ltárt andezittest 
hidroterm ális elbontottságát a KaO tartalom  
százalékos értékeinek alakulása is jól tükrözi. 
Az itteni ép andezit 2— 3%-os K<0 értéke m el
lett néhány dm vastagságú kvarcit-telérben 
csak tized százalékos értékben volt észlelhető 
K'O. A m éternyi vastagságú kaolinos zóna is 
1% alatti KíO-t tartalm az. (172. sz. fúrás.) Tá
volodva a telértől, a  széles m ontmorillonitos 
zónában 2—3%-os K 2O tartalom  jellemző. A 
távoli, kevésbé bontott, devitrifikált andezit 
K2O tartalm a elérte  az 5—6%-ot. Hasonló, de 
kevésbé tanulm ányozott andezitelbontódás is
meretes még a  Diós-hegy ÉK-i lejtőjén és a 
Fürdős-tető D-i lejtőjén is. A diósi vasérc-bánya 
szeszélyes, vertikális érctestei aktív hasadék 
mentén elbontott andezit vasoxidos elbontási 
zónájában alakultak  ki.
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