
kossági szempontból nem ajánlották, mondván, ha a magyar ruha viselésére vonatkozó törvényt megal-
kotnák, sok prémet hoznának be és sok pénzt küldenének ki érte külföldre. A rendek végül kimondták, 
hogy nem a ruha, de az erény teszi a nemzetett 

Az 1790-92-es országgyűlés a katonaság öltözetéről is intézkedett: „Mint tudva van az, hogy a föld 
népe az országnak csupán a német öltözet miatt gyűlöli úgy annyira a gyalog katona sorsot, hogy azt 
másként nem, hanem erővel és természetes szabadságának iszonyú megsértésével lehet ezen életre hoz-
ni, szükséges a német öltözetet a magyarral megváltoztatni, ide értvén főképen a tisztviselőket is."22 Az 
előző századokban ugyanis főleg a katonaság tartotta fenn a nemzeti viseletet, s a katonai viselet szép-
sége és nemzeti hatása csak akkor kezdett tünedezni, amikor felállították az állandó hadsereget, s egy-
séges egyenruhával látták el. A huszár hagyományőrző egyesületek a mai napig őrzik a magyaros vise-
letet. Nemzetközi szinten annyira népszerű volt a huszárviselet a XIX. század elején, hogy a porosz ka-
tonaságnak csaknem a fele magyar ruhát viselt. Az 1805-ben Austerlitznél megvert oroszok hazánkon 
át vonultak haza és huszárjaik magyar szabókkal levagdaltatták - felsőbb rendelet folytán - a dolmá-
nyaik és mentéik fecskefarkát. Az 1825-iki országgyűlés megnyitásakor Metternich naplójában írta, 
hogy a mulatság nem csak életrendjét zavarja meg, hanem azt a kényelmetlenséget is rárója, hogy nyel-
vét és ruháját meg kell változtatnia. Latinul kell beszélnie és huszárruhát öltenie magára. Az egyetlen 
kedvezmény, amit megengedhet magának, hogy bajuszt nem kell növesztenie.23 

Az 1790-es évektől országszerte érvényesülő nemzeti ébredésnek, a rendi nacionalizmus feléledésé-
nek eredményeként megjelenő magyaros ruhaformák azonban még nem teremtettek önálló magyar di-
vatot, sőt az 1820-as évekig a nemzetközi divat és a magyaros ruhák a legváltozatosabb keveredést mu-
tatták. Az öntudatos magyar nemzeti ruhaformák megjelenését és széleskörű elterjedését - a korabeli 
sajtó és memoárirodalom alapján - a reformkor időszakára tehetjük.24 

Bagyinszkv Marianna 

Kőzettani vizsgálatok 
a váci Főtér ásatási területén 
II. 

A Honismeret 2008/1. számában megjelent cikkben1 vázolta-
kat egészítem ki néhány újabb eredménnyel. 2010-ben ugyanis 
lehetőségem nyílt a váci főtéri ásatások szilárd kőzetanyagának 
vékonycsiszolatos tanulmányozására és ezt szeretném ismertetni, 
illetve a korábbi vizsgálatokkal együtt összefoglalni a mintavéte-
li helyek anyagával. 

A Bécsi kapu 
Az alapfalak jórészt homokkőből és andezittufából épültek, 

az andezit, mészkő/dolomit aránya néhány százalékot tesz ki.2 

Homokkő (Hárshegyi Homokkő,3 Vác, Bécsi kapu 5. számú 
minta) a falazóanyag több mint felét alkotja. Színe szürke, sár-
gásbarna, lilásvörös és változatos szemcsenagyságú. A vizsgált 
minta sárgásvörös színű, osztályozatlan, durva - középszemü 
kvarchomokkő agyagásványos - limonitos kötőanyaggal. A ho-

21 Marczali i. m. 531. 
22 Szendrei János: A magyar viselet történeti fejlődése. Bp., 1905. 28. 
23 Nagy i. m. 18. 
24 Vö. Bagyinszky Marianna: Nemzeti viseletek a reformkorban. Honismeret 2010/6. 77-80. 

1 Fehér Tamás: Kőzettani vizsgálatok a váci főtér ásatási területén. Honismeret 2008/1. 58-62. 
" Fehér i. m. 
3 GyalogL. (szerk.): Magyarázó Magyarország fedett földtani térképéhez 1: 100 000. MÁFI, 2005. 188. 
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mokszemcsék főleg kvareitanyagúak, alig kerekítettek, de előfordulnak jól kerekített szemcsék is. A 
kvarckristályok folyadékzárványai aprók, rendszerint folyadék- és gázfázisból állnak. A homokkőben 
ritka elegyrész a csillámkvarcit (muszkovitkvarcit), kovapala, illetve a kvarcitanyagú milonit. Járulé-
kos ásványai: muszkovit, sötétbarna-vörösesbarna színű ortit, cirkon, opacitosodott biotit, kék-szürkés-
kék színű turmalin.4 A homokkő kötőanyaga agyagásványos-limonitos, karbonátásvány alig fordul elő 
és rendszerint limonittal sárgásbarnára színezett. 

Andezittufa (illetve az összes többi andezit, andezit-dácittufa: Mátrai Andezit Formáció,5 Börzsönyi 
Andezit Formáció, Andezit-dácit rétegvulkáni összlet,6 Hasznosi Andezit Formáció,7 Nagyvölgyi 
Dácittufa Formáció," Vác, Bécsi kapu 4. számú minta) sárgásszürke, lilásszürke vagy szürke színű 
amfibol - biotitandezit tufa. Labradoritos összetételű plagioklászt, közönséges hornblendét, vöröses-
barna színű biotitot, magnetitet és kevés, sajátalakú apatitot tartalmaz. A kőzetüveg barnás színű, 
linionitosodott. 

Andezit Szürke vagy lila színű, porfiros szövetű kőzetek. 
Szürke andezit (Bécsi kapu 1. számú minta) Pilotaxitos szövetű, hipersztén, augit, plagioklász porfi-

ros elegyrészeket tartalmazó, likacsos-porózus andezit. Táblás termetű piroxén (hipersztén, illetve 
augit) és labradoritos összetételű plagioklász kristályai sötétbarna színű, limonitosodott, üveges alap-
anyagban helyezkednek el. A kőzet ásványai épek, mindössze a kőzetüregek falán képződött igen apró 
kristályokból álló montmorillonitréteg. Az üregek belsejét néha szálas - sugaras megjelenésű aragonit 
tölti ki. 

Lilásvörös színű andezit (Bécsi kapu 2. számú minta) Ez a kőzettípus előfordul önálló építőkőként a 
középkori templom, annak kerítése falában valamint megtalálható a tufaanyag elegyrészekent is. Nagy 
porozitású, oxiamfibol, plagioklász, hipersztén és magnetit porfírokat tartalmazó andezit. Mikroszkóp 
alatt folyásos, eredetileg üveges alapanyaga jól látható. Az alapanyag színét a benne finoman eloszlott 
magnetit- és limonitkristályok adják. A kőzet porfiros elegyrészei többnyire épek, viszont az amfibol és 
a piroxén körül változó vastagságban opacitos szegély alakult ki. A plagioklász labradoritos összetéte-
lű. 

Mészkő(Dachsteini Mészkő Formáció,9 Vác, Bécsi kapu 3. számú minta). Tömött, mikrites szövetű, 
világosszürke színű kőzet. Sok vékony kalcit- és limonitér szeli át. (A falazáshoz használt egyes mész-
kőpéldányok kifejezetten breccsás szövetűek.) A kőzet egyszerű ooidos10 grainstone." Kevés 
foraminirefa, mollusca és Dasycladacea törmelék fordul elő benne. A szemcsék közötti cement mikrit 
és mikropátit. A kőzet több tektonikai esemény nyomát őrzi pátos kalcittal kitöltött erek formájában. A 
legutolsó deformációs esemény nyílt töréseket hozott létre, ezekben először pirit rakódott le és a törések 
szegélyén a kőzet mikrites szövetűvé kristályosodott át, majd ugyanitt oxidatív oldatok áramlottak, me-
lyek a piritet limonittá oxidálták, és a keletkező limonit a mészkövet helyileg sárgásbarnára színezte. 

A középkori templom (Szent Mihály templom) 
A Bécsi kapu építéséhez felhasznált kőzetanyagok itt is megjelennek, viszont hangsúlyos szerepet 

kap az alapfalak építőanyagaként a világosszürke-zöldesszürkc színű, jól faragható tufa. Külleme és vi-
lágos színe alapján ítélve leginkább dácit- vagy riolittufára hasonlít, viszont ásvány- és kőzettani össze-
tétele miatt inkább andezittufának minősíthető. Érthető és logikus Korpás László állásfoglalása, amikor 

4 Korpás László szerint a Hárshegyi Homokkő fő- és járulékos elegyrészei: kvarc, földpát, muszkovit, agyagás-
vány (szeneit), karbonát, kőzettörmelék, magnetit, biotit, klorit, rutil, cirkon, turmalin, gránát, amfibol, epidot 

zoizit (a vizsgált mintában: ortit), pirit, limonit (a vizsgált mintában és az irodalomban fellelhető közös ásvá-
nyok kiemelve). Vő. Korpás L. (szerk.): Magyarázó a Börzsöny és a Visegrádi-hegység földtani térképéhez 
1:50 000. MÁFI, 1998. 216. 

5 Hámor G.: A magyarországi miocén rétegtana. In: Bérezi I. Jámbor Á. (szerk.): Magyarország geológiai kép-
ződményeinek rétegtana. MOL & MÁFI, 1988. 437^152. 

' Korpás i.m. és Korpás L.\ A Börzsöny és a Visegrádi-hegység földtani felépítésének vázlata. In: Fésű J. - Hála 
J. (szerk.): Börzsönyvidék 3. Szob, 2005. 9-26. 

Bereczné Horváth E. - Andó./.: A geokémiai csapdák és gátak környezetgeokémiai szerepe és térképi ábrázo-
lási lehetőségeik bemutatása a Naszály térségi mintaterületen. Földtani Közlemények 129/1. 1999. 61-81. 

8 Gyalog i. m. 
9 Gyalog i. m. 

111 Piros O. - Császár G.: A Dachsteini Mészkő Formáció Pusztavám térségében feltárt legfelső rétegei a falutól 
délre eső kőfejtő rétegsorában. Földtani Közlemények 139/1. 2009. 21-32. 

1 Flügel, E.: Microfacies of Carbonate Rocks. Springer, 2004. 976. 
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a különböző megjelenésű, de egyazon 
vagy helyileg közel eső vulkáni cent-
rumból/centrumokból származó börzsö-
nyi vulkáni és szubvulkáni kőzeteket, 
ignimbriteket, piroklasztárakat, tufákat 
és tufabreccsákat összevonva andezit -
dácit rétegvulkáni összletként határozza 
meg.12 A különböző kőzetváltozatok ké-
miai összetétele természetesen nem egy-
séges, de lényegében ugyanazon korú és 
tektonikai helyzetű vulkáni tevékenység 
eredményei. 

Tufa (ignimbrit, andezitlapillis - hor-
zsaköves tufa, Vác, Főtér 10. számú 
minta). Világosszürke színű, horzsakö-
ves, lapillis, erősen porózus, jól farag-
ható kőzet. Porfíros ásványai: biotit, 
amfibol, plagioklász és augit. Juvenilis 
elegyrészként'-1 horzsakövet és kristály-
törmeléket, míg litikus összetevőként 

üveges alapanyagú piroxén - amfíbolandezitet, trachitos szövetű oxiandezitet, kevés kvarcitot és 
aleurolitot tartalmaz. A horzsakődarabok alakja lekerekített, pórusai kerekdedek - megnyúltak, üveg-
anyaga mikroszkóp alatt színtelen. Porfíros elegyrészként biotitot, amfíbolt illetve plagioklászt tartal-
maznak, szövetük fluidális lehet. Az alapanyagban felismerhető kristályok: barna-barnássárga 
pleokroizmusú biotit, sárga - barnászöld színekben pleokroós hornblende, labradoritos összetételű 
plagioklász és kevés augit. Járulékos elegyrészei magnetit, apatit és igen ritkán cirkon. 

Homokkő (Hárshegyi Homokkő). Típusát tekintve megegyezik a Bécsi kapu alapfalában talált kő-
zettel, így ennek külön leírásától eltekintek. A falazóanyag egynegyede ebből a kőzettípusból került 
ki.14 

Andezit. A Szent Mihály templom építéséhez felhasznált kőanyag mintegy 3 százaléka. 

A Szent Mihály templom feltárása a mintavételi helyekkel 
(az eredeti felvétel alapján készített egyszerűsített ábra) 

A középkori templom kerítésfala 
Többször újjáépített, az építkezések során egyre változatosabb kőzetanyagból felhúzott fal (falak)15 

alaprajza is változott az idők folyamán, noha a felderített szakaszokon viszonylag kis mértékben. Leg-
hosszabb még meglevő részén körülbelül 80 cm vastagsá-
gú és jelentős részében (~80%) nagy szilárdságú, meg-
munkálatlan andezitdarabokból áll (ebből 90% szürke an-
dezit, 10% vörösesszürke oxiandezit). 

Szürke andezit (ez a leggyakoribb típus, Vác, Főtér 7. 
számú minta). Tömör, ép. kemény amfibol-augitandezit. 
Porfíros pilotaxitos szövetű, porfíros elegyrészként labra-
doritos összetételű plagioklászt, kevesebb augitot és szór-
ványosan amfíbolt tartalmazó kőzet. Porfíros elegyrészei 
majdnem összeérnek, az alapanyag (plagioklász, magne-
tit, barna színű, limonitos kőzetüveg) mennyisége igen ke-
vés. A kőzetet ért utólagos oxidáció miatt a porfíros elegy-
részeken opacitosodás - limonitosodás - agyagásványoso-
dás figyelhető meg, főleg az amfibol alakult át erősen. 

Magnetit zárványos hipersztén 
(Vác, Főtér 4. számú minta) 

Szürke, porózus andezit (Vác, Főtér 4. számú minta). 
Középszürke színű, sűrűn porfíros, hialopilites szövetű 
kőzet. Porfíros elegyrészei: amfibol (közönséges horn-

12 Korpás i.m. (1998. és 2005.) 
13 White,./. D. L. - Houhgton, - B. F.: Primary Volcaniclastic Rocks. Geology, 34/8. 2006. 677-680. 
14 Fehér i. m. 
15 Fehér i. m. 
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blende), hipersztén, labradoritos összetételű plagioklász és magnetit. Az üveges alapanyag színe egé-
szen halvány barnás árnyalatú, majdnem színtelen. A kőzet üregeinek falát illit-montmorillonit kristá-
lyokból álló kéreg borítja, amelyekhez kevés klorit társul. A kőzet porfiros elegyrészei ennek ellenére 
épek, rajtuk utólagos elváltozás nyoma nem látszik. 

Gránáttartalmú andezit (Vác, Főtér 6. számú minta). Kissé sárgás árnyalatú világosszürke színű kő-
zet. Sűrűn tartalmaz porfiros elegyrészeket: pigeonitot, közönséges hornblendét, labradoritos összetéte-
lű plagioklászt és magnetitet. Porózus, kissé fluidális szövetű, üveges alapanyagú andezit. A kőzetüveg 
színe világosbarna, kissé szericitesedett. Színeselegy részei (pigeonit és amfibol) a kőzet pórusai köze-
lében limonitosodottak - agyagásványosodottak, a plagioklász általában ép. A kőzet üregeinek falát vé-
kony, limonittal kevert montmorillonit réteg borítja, az üregek belsejét néha sugaras - szálas megjele-
nésű aragonit tölti ki. A körülbelül 1 cm átmérőjű, barnásvörös színű gránát szabad szemmel felismer-
hető, azonban annyira ritka, hogy a vékonycsiszolati preparátumban nem fordul elő. (Igen ritkán a tufá-
ban is megjelennek néhány milliméteres, sajátalakú példányai.) 

Homokkő (Hárshegyi Homokkő). A falazóanyagban változó mennyiségben szerepel, ismertetését 
lásd a Bécsi kapu kőzeteinek leírásánál. 

Tufa. Vegyes összetételű horzsaköves - andezitlapillis tufa, leírását lásd a Szent Mihály templom, il-
letve a Bécsi kapu kőzeteinek tárgyalásánál. 

Dolomit (Fődolomit Formáció. Dachsteini Mészkő Formáció,"' Vác, Főtér 1. számú minta).17 Sár-
gásszürke színű, világosszürke foltos, cukorszövetü dolomit. A világosszürke foltok dolomikritből, míg 
a kőzetpéldány többi része sajátalakú - hipidiomorf szemcsés dolomikropátitból és dolopátitból áll. A 
kőzetet átszelő vékony telérek kitöltöanyaga durvakristályos, tiszta dolopátit. Az apróbb kristályok bel-
seje rendszerint zavaros, erősen zárványos. 

Kalcitpettyes mészkő (Dachsteini Mészkő Formáció,18 Vác, Főtér 5. számú minta). Dasycladacea 
törmelékes wackestone - foraminiferás-Dasycladaceás mudstone. A Dasycladacea törmelék („kalcit-
pettyek") lekerekített körvonalú vázelemekből áll és egyes szintekben felhalmozódik (wackestone), 
míg a kőzet másik része ősmaradványban szegény biomikrit. Vékony, kalcittal kitöltött többgenerációs 
érhálózat szövi át, néha sztilolit is megjelenik, amelyet a későbbi kalciterek áttörnek. Az utolsó tektoni-
kus esemény kitöltetlen, nyílt töréseket hozott létre, ezek szegélyén mikropát méretű kalcitkiválás és 
limonitos elszíneződés tapasztalható. 

Következtetések 
A váci főtéri ásatások során előkerült középkori alapfalak (Bécsi kapu. Szent Mihály templom illet-

ve ennek kerítése19 közetanyaga lényegében két forrástípusra vezethető vissza: az andezit - dácit réteg-
vulkáni összletből és a Hárshegyi Homokkőből származó, különféle tulajdonságokkal rendelkező kőze-
tekre. Nem elhanyagolható azonban a Dachsteini Mészkő szerepe sem, mely, ha építőkőként nem is ját-
szott fontos szerepet, viszont a falazáshoz szükséges mész előállításához elengedhetetlenül szükséges 
volt. A habarcsanyaghoz szinte minden alkalommal kevertek aprószemü dunai homokot - kavicsot 
vagy vulkáni tufát is. 

Andezit - dácit rétegvulkáni összlet: A várostól északra, a Börzsöny-hegység déli részén (Dióshegy, 
Fenyves-hegy,20 Katalin-völgy, Verőce: Nagymál-hegy, Borbély-hegy21 előforduló, középső miocén 
(badeni) korú, vulkáni eredetű képződmény. Jelentős részét különböző tufatípusok alkotják: horzsakö-
ves és lapillis ignimbritek, valamint nagyobb kőzetdarabokat tartalmazó piroklaszt ártufák. A könnyen 

1 Gyalog i. m. 
17 A formáció-besorolás bizonytalanságát részben az okozza, hogy a kőzet ősmaradványt nem tartalmaz, más-

részt a Dachsteini Mészkő Formációban is előfordul dolomitosodás különösen az alsóbb, a Fődolomithoz kö-
zeli átmeneti rétegekben. Balog A. - Haas J.\ A váci Naszál Dachsteini Mészkövének szedimentológiai jelle-
gei és genezise. Földt. Közi. 120/1-2. 1990. 11-18.: HaasJ.: A Dunántúli-középhegység triász képződményei-
nek rétegtana. In: Bérezi I. - Jámbor A. (szerk.): Magyarország geológiai képződményeinek rétegtana. MOL 
& MÁFI, 1998. 225-244; Gyalog i. m. 

IR Gyalog i. m. 
" Tettemanti S. Batizi Z:. Térből térre. A Szent Mihály-templom régészeti kutatásának eredményeiről. Vác Vá-

ros Önkormányzata, é. n. 
20 Jugovics L:. Vác - Nógrádveröce közötti Fenyves-, és Dióshegyek andezittufája. In: Jugovics L. (szerk.): Né-

hány magyarországi, építésre alkalmas riolittufa dácittufa és andezittufa kőzettani - települési viszonyairól 
és tömegéről. MÁFI Adattár, T/777. 1957. 77-86. 

2' Schafarzik F'.: A Magyar Korona országai területén létező kőbányák részletes ismertetése. A M. Kir. Földt. Int. 
kiadása. Bp., 1904.413. 
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faragható horzsaköves - lapillis, világos színű ignimbriteket és a piroklaszt ártufákból kikerült 
andezitdarabokat22 főleg a Szent Mihály templom és a Bécsi kapu építéséhez használták. A Szent Mi-
hály templom kerítését valószínűleg bányászott andezitből építették, a bánya helye jelenleg ismeretlen. 

Hárshegyi Homokkő. Szilárdabb, nem karbonátos kötőanyagú változata a Naszály délkeleti részén 
található. A Bécsi kapu és a Szent Mihály templom alapfalain kívül sok, ma is álló, XVIII-XIX. századi 
köz- és magánépület, szobor anyaga, még a Lánchíd építéséhez is vittek innen kőanyagot annak ide-
jén.23 Működő kőbánya létezett itt a XX. század közepéig.24 

Dachsteini Mészkő (dolomit). Mint fentebb említettem, főleg mészégetéshez használták. A régészeti 
feltárások során előkerült illetve azonosított, a Duna-balparti rögökre jellemző ooidos grainstone és 
Dasycladaceás wackestone változatát több szerző is említi.25 Figyelembe véve a középkori szállítási le-
hetőségeket, ésszerű, hogy ez a kőzet, illetve a belőle égetett mész egyértelműen a Naszály hegyről 
származott. 

A terepbejárási és mintagyüjtési lehetőségért Vác Város Polgármesteri Hivatalának építészét, Seregi 
Emőkét illeti köszönet. A kőzettani preparátumok elkészítését Budai Ferenc (MAF1) végezte. A kézirat 
átolvasásáért és javításáért Hála Józsefnek (MAF1) tartozom köszönettel. 

Fehér Tamás 

Szováta első sósfürdőjének megalakulása 
és korai története 

Szováta mint gyógykezelésre, fürdésre alkalmas település korai írásos említései már a XVIII. szá-
zadban megjelentek. 1715-ben Halmágyi István mint „híres hasznú vizeket és forrásokat" írja le napló-
jában, 1780-ban Fichtel említi, hogy a szovátai sóstavak télen nem fagynak be, vizük nagyon meleg. 
Orbán Balázs gyerekkori emlékként tartotta számon szovátai fürdőzéseit: „Hol van az a két roppant tó, 
mely bár egymás közelében volt, egyiknek vize jéghideg, míg másiknak vize (csak !4 lábnyira is a 
vízfelület alatt) égető meleg volt, s melyben annyit fürödtem én is gyermekkoromban? Elfakadtak azok 
1850-ben, helyökön pedig azon roppant örvények keletkeztek, melyeket csudás idomú sósziklák vesznek 
körül, mint a jeges tengernek úszó jégtömegei."' 

Orbán Balázs rávilágított a település geológiai adottságaira: a sós, csúszós talaj nagymértékben ked-
vez a kisebb-nagyobb tavak kialakulásának és hirtelen eltűnésének. A só felszín alatti oldódási folya-
matainak eredményeként nagyobb bemélyedések, úgynevezett dolinák alakulnak ki, amelyekben 
összegyűlik a víz, kisebb tavacskákat alkotva. Ez a víz, szintén az oldódási folyamatnak köszönhetően, 
utat vág magának a sósziklában és ennek következtében ponomk, azaz víznyelőhelyek jönnek létre. 
Ezek eldugulása is tavakat eredményezhet, ahogy az például a Medve-tó esetében történt. Szovátán ma-
napság is megfigyelhetőek ezek a folyamatok, számos kisebb mélyedés, víznyelő, tavacska jön létre és 
tűnik el, szinte évente. Ezeknek a földtani adottságoknak köszönhető, hogy kisebb sóstavak, vagy me-
dencék jöttek létre, amelyeket a helybeli és környékbeli emberek felkerestek gyógyulás céljából már a 
XVII-XVIII. században is. 

22 A kőzetleírásokban piroxén-amfibolandezitekkel találkozunk, a tufa viszont mindig tartalmaz biotitot is. A 
többi ásványos elegyrész mindkét kőzettípusban körülbelül egyazon összetételű (a plagioklász labradoritos 
összetételű és a kvarc mindig hiányzik). Gránátos biotit - amfibolandezít a tufa vékonycsiszolatában és a tere-
pen található. A biotitos andezitváltozat azonban kevéssé szilárd. így feltételezhető, hogy a kőanyag kiváloga-
tásakor a meddőre került. 

23 Schafarzik i. m. 
24 Dank V:. Jelentés a Nagyszál vidékén végzett földtani újratérképezési munkálatokról. MÁFI Adattár, 

szén/135. 1953. 13. 
25 Balog - Haas i. m „Haas i. m. (1998., 2001.), Császár G.: Magyarország és környezetének regionális földtana. 

I. Paleozoikum - paleogén. ELTE Eötvös Kiadó. Bp., 2005. 328. 

1 Orbán Balázs: A Székelyföld leírása IV. Pest, 1870. 16. 
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