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jaiuak minségét választotta a legfontosabb talajesoportok meg-
különböztet jelzjéül, amely gyakorlatilag is a leglényegesebb.

’S i g m 0 n d talajrendszerén lehet javítani, lehet benne bizonyos dol-

gokat részletesen kidolgozni, de a vázat, az épület szei’kezetét

oly jól építette fel, hogy a talajtani tudománynak örök, maradandó
értéke lesz.

Utoljára hagytam gyakorlati munkásságának legfonto.sabb
tényét, a talajok foszfor- és káliigényének meghatározását. Nagyon
sok hasonló eljárás született a talajtani tudomány fejldése alatt,

azonban az övének els jelentsége abban áll, hogy olyan idben
vetette fel ezt a kérdést, amikor még mások nem is gondoltak rá.

Azonkívül már itt is számításba vette, megelzve húsz évvel ké-

sbb és sokkal nagyobb kísérleti felkészültséggel végzett vizsgála-

tokat, azt. hogy általános határértékeket talajoknál az oldható táp-

anyagtartalom szempontjából nem állíthatunk fel, mert más ténye-

zket is figyelembe kell vennünk a tápanyagtartalom elbíráhisánál,

nemcsak épen magának a foszforsavnak puszta mennyiségét.
Nagyon keveset mondottam itt csak el ’S i g m o n d Elek ha-

talmas munkásságából, hiszen mint már említettem, igazi értékét

csak az ismeri, aki könyviéit, dolgozatait olvassa és azt a rengeteg

tapasztalatot, ami ezekben a munkákban egy dolgos élet eredmé-
nyeképen összegylt, kutatásainak megkönnyítésére felhasználja.

Végül meg kell említenem, hogy könyve, amelyben életének

nagy munkáját, talaj rendszerét, elször közölte a tudományos vi-

lággal teljes egészlében, alapvet m, olyannyira, hogy még angol

nyelvre is lefordították.

’S i g m 0 n d Elekkel az utolsó távozott el azok közül, akik

a talajtan fiatal tudományát, annak idején Magyarországról indí-

tották el arra az útra, amelyen e tudományág azzá fejldött, ami ma
és büszkén gondolhatunk vissza arra, hogy ennek a hatalmas fejl-

désnek egyik megindítója épen egy magyar tudós és Társulatunk
tagja volt.

II. ÉRTEKEZÉSEK.

FÖLDTANI MEGFIGYELÉSEK A SALGÓTARJANI
SZÉNMEDENCÉBEN.

Irta: Vitális Sándor dr
”

Az 1 . szövegközti ábrával és az I, II. táblamellcklettel.

A gyakorlati életben mköd geológus egyik legfontosabl) fel-

adata — szerény véleményem szerint, — hogy az elél)c kerül kuta-

tási, fleg fúrási anyagokat lelkiismeretesen, szakszeren feldol-

* Eladta a Magyarhoni Földtani Társulat 1940. január hó 3-i

.szakülésén.
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1. ábra. Üjabb fúrások vázlatos képe a Salgótarjáni barnaszén

medencében.
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gozza, megrizze s megfigyeléseit a szakközönséggel mielbb meg-
ismertesse. Ez sokszor súlyos akadályokba ütközik, mert a kutatási

adatok ismertetése nem mindig érdeke a kutatást végz vállalatnak.

Ép ezért nagy hálával és köszönettel tartozom vállalatom a Salgó-

tarjáni Kszénbánya E. T. igazgatóságának s elssorban D r.

Schmidt Sándor m. kir. bányaügyi ftanácsos, vezérigazgató

b. úr Öméltóságának, amiért a salgótarjáni szénmedencében az

utóbbi évek folyamán lefúrt fontosabb kutatófúrások földtani vo-

natkozású adatainak ismertetését megengedték s munkámban min-
denkor a legmesszebbmenen támogattak.

A salgótarjáni szénmedence földtani viszonyait legrészlete-

sebben s összefoglalva D r. Noszky Jen (1, 2, 3.), mig a szom-

szédos borsodi szénniedence földtani viszonyait D r. S c h r é t e r

Zoltán (4) és D r. Vadász Elemér (5) munkáiból ismerjük.

(Ezekben a munkákban a szénmedencékre vonatkozó szakirodalom is

részletesen fel van sorolva.)

Mieltt rátérnék a salgótarjáni szénmedencében újabban le-

mélyített kutatófúrások földtani adatainak ismertetésére, legyen

szabad a medence oligocén-miocén korú rétegeinek (melyekrl a fú-

rások adatainak ismertetésénél szó lesz) települési viszonyait (ré-

tegtani beosztását) Noszky (1, 2, 3.) munkái alapján röviden az

alábbiakban összefoglalva ismertetni:

Középs oligocén (Rupeli emelet).

A balassagyarmati, ipolynyitrai mélyfúrások mélyebb agya-

gos rétegei. A Karancs, Sátoros, Fels Zagyva, Tárná, Derecske stb.

környéki mélyebb agyagok a kiscelli agyag fáciesében kifejldve.

Fels oligocén (Chafti emelet).

A medencében a felszínen legjobban elterjedt képzdmények
az alábbi fáciesekben kifejldve:

1. Agyagos fáciesek. (Ipolyvölgy és az északkeleti fiatra tö-

vében.) Helyenként pl. Piliny, Endrefalva, Nógrádszakál stb. vidé-

kén „schlier” fáciesben kifejldve.

2. Az agyagokkal váltakozó homokos fáciesek. (Pectunculus

obovatus-os és Cerithiurn margaritaceum-os tengeri illetve elegyes-

vizi homokkövek váltakozva foraminiferás agyagokkal pl. Becske,

Nógrád stb.)

3. A glaukonitos homokk és átmeneti fáciesei.

A Zagyva-Tarna vidékén több mint 300 m vastag cipóalakii.

konkréciós, álrétegzett, glaukonitos, kövületben szegény homokkö-

vek. Salgótarjántól északnyugatra (iNógrádmegyer-Piliny környé-

kén) vastag kövületdús agyagbetelepülésekkel. Az Ipolytól délre

(Nógrádpilis-TpolytnrmVc stb.) váltakozó homokos-agyagos képzd-

mények helyenként sok kövülettel, fleg cápafogakkal.

3a. A legfels szintek a glaukonitos homokk csoportban.

Legfeljebb 20-30 m vastagok, kövületdúsak (ostrea padok) de

a glaukonitos homokk csoportban csak kis felületi kiterjedéssel
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bíiTiak (lencseszerü betelepülések) a jellejízetes horni fáeies kövü-

letekkel. (liiászó, Lapujt, Kazár, ^látranovák stb.)

Alsó miocén.

I. Aqiiitanien. Elválasztása az oLiiíoeéntöl diszkordanieával, (deiiu-

dáció) s a szárazföldi jelleg általános fellépésével (regresszió) in-

dokolható.

1. Szénfekvképzödinény. (Fleg szárazföldi eredet üledékek.)

a. h'’ekü kavics-homok közhetelepült agyagokkal, tarka

agyag és homokk (Ipolytarnóeon lábnyomokkal) legnagyobb vas-

tagságuk 50 m.
b. Alsó riolittufa. (Jó vezérszint!) Vastagsága 0-40 m.
c. Fekü agyag. (Az alsó 111. széntelep közvetlen fekvje.)

2. Széáképzdmény.
a. Alsó 111. széntelep, fedjében a kanavásszal (sávozott

agyag) és homokkal (a középs II. telep alatti homok.)

b. Középs II. széntelep, fedjében a congériás palával, szür-

ke agyaggal és homokkal (a fels I. telep alatti homok.)

c. Fels I. széntelep,' fedjében a teredós palával ill. agyag-

gal.

II. llurdigalai emelet. (Szénfedképzdmény.)
a. Cardiumos (elegyesvizi) palás, homokos agyag 15-20 m

vastag, (helyi jelleg képzdmény).
b. Aequipeetenes homokk (60-120 m) felfelé helyenként ho-

mokos sehlier fáciesbe megy át.

Kzéps tn locé

n

.

I. Helvéciái emelet.

Nagy vastagságú agyagok , márgák, sehlier fáciesben kifej-

ldve.

II. Tortonai emelet.

Intenzív riolittufa szórással (középs riolittufák) kezdd ha-

talmas piroxénandesit kitörések. Lajtamészk többféle fáciesben.

X o s z k y további beosztását nem tárgyalom, mert ezekrl a

késbbiekben már nem lesz szó.

Szükségesnek tartom megemlíteni, hogy S c h r é t e r (4) az

egercsehi-ózdi szénmedence földtani kifejldését salgótarjánival

azonosnak veszi („salgótarjáni fáciesben képzdött’') mig a sajóvöl-

gyi medence kifejldését a salgótarjánitól eltér „sajóvölgyi fáci-

esben” képzdöttnek tekinti. Rétegtani beosztása Noszky-étól el-

tér, mert a glaukonitos homokk szintjét, fedjében a horni fácies-

sel és az alsó riolittufát, az alsó miocén burdigalien alemeletbe ve-

szi, mig a szénképzdményt (közvetlen fekvivel) az igazi schlierrel

bezárólag a helvetien alemeletbe helyezi.

Vadász (5) felfogása a salgótarjáni és borsodi szénmeden-
cék földtani kifejldésérl lényegileg N o s z k y-éval egyez.

Tekintettel arra, hogy az oligocén-miocén korú üledékek ré-

tegtani beosztása ma is állandó vita tárgya s a vélemények, felfo-
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gások még nem kristályosodtak ki, a következkben, mivel a salgó-

tarjáni szénmedencéröl lesz szó, mindenben a medence legalaposabb
ismerjének Noszky Jennek a rétegtani beosztását fogom kö-

vetni.

A salgótarjáni szénmedencében újabban 1936-1939. években,
számos víz- és szénkutató mélyfúrást mélyítettek le, (a fiirások he-

lyét lásd az 1. ábrán) melyeknek anyagát átvizsgálva és meghatá-
rozva a salgótarjáni szénmedence földtani viszonyaira vonatkozólag
számos él-dekes új földtani megfigyelést tehetünk. Az iijabban le-

fúrt fontosabb fúrások vázlatos földtani szelvényeit a mellékelt I.

táblán tüntettem fel s a fúrások által észlelt fontosabb földtani (ré-

tegtani) adatokat az alábbiakban ismertetem.

Zagyva 1. sz. vízkutató fúrás.

Zagyvaróna község határában a vízválasztói villamostelep

vízellátására 1938. évben mélyítette le a Salgótarjáni Kszénbánya
R.T. (9.) A fúrás 0.00-8.20 m-ig a Zagyva holocén ártéri hordalékát

harántolta s 8.20—477.25 m-ig 469 m vastagságban a fels oligocén

(Cattien) korú glaukonitos homok-homokk rétegeket tárta fel s be-

lejutott a középs oligocén (Rupelien) korú kiscelli agyagba. Ez a

fúrás volt az els a salgótarjáni medencében, mely a glaukonitos ho-

mokk szintjének valódi vastagságára felvilágosítást adott.

Zagyva 2. sz. vízkutató fúrás.

A zagyvái 1. sz. fúrástól kb. 600 m távolságra 1939-ben a Sal-

gótarjáni Kszénbánya R.T. által lefúrt második vízkutató fúrás

0.00—8.20 m-ig a Zagyva holocén korú ártéri hordalékában haladt

s 8.20—521.80 m-ig kereken 513 m vastagságban a fels oligocén

(Cattien) kon'i glaukonitos homok-homokk szintet tárta fel.

A zagyvái 1. és 2. számú fúrások erózió által ersen lepusztí-

tott térszínen indultak és igy ha tekintetbe vesszük a fúrások körül

a napszinen föltárt glaukonitos homokkrétegek vastagságát is, a

glaukonitos homok-homokk rétegek szintjének valódi vastagságát

legalább 700—800 m-re tehetjük.

Inászó 1. sz. vízkutató fúrás.

Zagyvaróna község határában az inászói bányatelepen a régi

Ferenc akna mellett 1936-ban mélyítette le vízkutatás céljából a Sal-

gótarjáni Kszénbánya R.T. (7).

A fúrás 0.00—10.00 m-ig ])leisztocén korú löszt kavicshorda-

lékot, 10.00—90.56 m-ig alsó miocén (A(iuitanien) korú széid<é])zd-

ményt, 90.56—146.18 m-ig alsó miocén (Aipiitanien) korú szónfekv-

képzdrnényt és 146.18—326.90 m-ig fels oligocén (Cattien) korú

glaukonitos homokk képzdményt harántolt. Ez volt az els fúrás

a. salgótarjáni medencében, mely a szénfekvképzdményt teljes vas-

tagságában feltárta. A rétegsorban feltn, hogy a riolittufa alatti

tarka agyag, homok és kavics hiányzik, ami a miocén eltti illetve
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tdt'ji dtMiiuláeióra illetve hegyszerkezeti mozgásokra (kiemelkedés)

utalhat.

Sdlfjófarján gzfürdi vízkutató fúrás.

Salgótarjánhaii a Salgtóarjáni Kszénháiiya R.T. bányatele-

pén a gzfürd mellett mélyítette le vízkntatás céljából líKlS-lkl-ben

a Salgótarjáni Kszénbánya lí.T. (9),

A fiirás O.tlO—9.40 m-ig holoeé'n korn ártéri hordalékot, 9.40

—

48.50 m-ig alsó miocén ( A(initanien) korn széidvépzdményt, 48..50

—

1.5(5.50 m-ig alsó miocén (Aqnitanien) korú szénfekvképzdményt és

1,5(5..50—330.15 m-ig fels oligocén (Cattien) korú glankonitos homok-
homokk képzdményt harántolt. Feltn ebben a fúrásban, hogy
az alsó miocén szénfekv képzdményben a riolittiifa (mely az iná-

szói fúrásban meg 30 m vastag) teljesen hiányzik, holott a szénfek-

vképzdmény az inászói fúrásban kereken 5(> ui, inig ebben a fúrás-

ban majdnem a kétszerese 108 m. A riolittiifa hiánya valószínleg

a deniidáció és miocén idtti illetv' eleji hegyn. .yzgásokra vezethet
vissza.

Salgótarján üvcgggári vízkutató fúrás.

A gzfürdi fúrástól kb. .500 m távolságra a Salgótarjáni

Üveggyár R.T. salgótarjáni gyártelepén 1938-lmn a Lapp céggel fii-

ratta le ezt a vízkutató fúrást. (8).

A fúrás 0.00—13.50 m-ig holocén korú ártéri hordalékot, 13.50

—41.(50 m-ig alsó miocén (Acinitanien) korú szénképzdméuyt, 41.60

—140.75 m-ig alsó miocén (Aqnitanien) korú szénfekvképzdményt
és 140.75—300.30 m-ig föls oligocén (Cattien) koréi glankonitos ho-

mok-homokk képzdményt harántolt. Ez a fúrás lényegileg ugyan-
azokat a települési viszonyokat mutatja mint a gzfürdi fiirás, ami
érthet is, mert mindkét fúrás ugyanazon hegyszerkezeti árokban
fekszik. Ennek a két fiirásnak azonos kifejldésü rétegsorozata f-
leg a szénfekvképzdményben, szemben az inászói fúrás szénfekv-
ktpzödményével fontos bizonyíték arra, hogy a mai Iáható törések

tiilajdonkép a miocén eltti töréseknek kiújulásai.

Kísterenye 1. sz. vízkutató fúrás.

Kisterenyén a Chorin telep mellett 1936-ban vízkutatás céljá-

ból mélyítette le a Salgótarjáni Kszénbánya R.T. (10). A fúrás
0.00—5.40 m-ig a Zagyva holocén korú ártéri hordalékát, 5.40—62.80

m-ig az alsó miolcén (Burdigalien) korú szénfedképzödményt
(schlier, aeqnipectenes és caridiumos fedk), 62.80—117.64 m-ig az

alsó miocén (Aqnitanien) korú szénképzdményt (a jellemz I, II és

III. szénteleppel és azok jellemz fed és fekü kzeteivel), 117.64^

—

277.25 m-ig az alsó miocén (Aqnitanien) korú szénfekv képzd-
ményt és 277.25—374.59 m-ig a fels oligocéti (Cattien) korú glauko-

nitos homoklc képzdményt harántolta. Szükségesnek tartom ki-

emelni, hogy a három széntelep jellegzetes fedi az I. telep teredós

a II. telep eongeriás palái és a III. telep kanavász-a a fúrás folya-

mán kövületek hiányában nem, vagy nehezen konstatálhatók, vi-
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szont a telepek jellemz fekvi az I. telep alatti homok, a II. telep

alatti homok és a III. telep alatti zöldes-kékes, zsíros agyag mindig
jól megfigyelhetk. Ennek a megfigyelésnek fontos szerepe van a

távolabbi területeken fúrások adatai alapján való széntelep azono-

sításoknál.

Érdekes, hogy ebben a fúrásban a szénfekvképzödmény igen

vastag, kereken 160 m, melybl a riolittufára két padban kereken
90 m esik szemben pl. az inászói fúrásban harántolt 30 m vastag
riolittufa réteggel. Ez az adat ismét megersíti azt a megállapítá-

somat, hogy az alsó miocén eltti denudáció és hegymozgás milyen
nagymérv volt.

Szükségesnek tartom itt megjegyezni, hogy az eddig ismerte-

tett fúrások ütve mköd vizöblítéses fúróberendezéssel lettek le-

fúrva (ez a fúrásmód a pontosabb minta anyagvételt sokszor meg-
nehezíti) inig a következkben ismertettjtt fúrások forgatva mköd
vizöblítéses (Oraelius) fúróberendezéssel lettek lemélyítve. (Ez a

fúrásmód legnagyobbrészt magfúrással történik s így ideális minta-

anyag állt rendelkezésemre.)

Kisterenye 2. sz. vízkutató fúrás.

Kisterenyén a Chorin telepen a kisterenyei 1. sz. vízkutató

fúrástól 400 m távolságra 1937-ben mélyítette le a Salgótarjáni K-
szénbánya R.T. vízkutatás céljából. (10).

A fúrás 0.00—6.50 m-ig a Zagyva holocén korú ártéri horda-

lékát, 6.50—71.00 m-ig az alsó miocén (Burdigalien) korú szénfed-
kélizdményt (schlier, aequipectenes és cardiumos fedk), 71.00

—

125.10 m-ig az alsó miocén (Aquitanien) korú szénképzödményt (a

jellemz I, II és III. szénteleppel s azok jellemz fed és fekü k-
zeteivel) és 125.10—262.03 m-ig az alsó miocén korú (Aquitanien)

szénfekvöképzödményt harántolta.

Ámbár a kisterenyei 2. sz. fúrás az 1. sz. fúrástól légvonalban

csak 400 m távolságra van, a feltárt rétegsorok már ilyen kis tá-

volságon belül érdekes különbséget mutatnak. Az 1. sz. fúrásban a

fekü riolittufa 2 padban 90 m vastag, mig a 2. sz. fúrásban 1 pad-

ban csak 74 m. A cardiumos fed az 1. sz. fúrásban 17 m, inig a 2.

sz. fúrásban csak 3 m vastag.

Ezek az adatok élénken érzékeltetik aránylag kis távolságo-

kon belül az azonos rétegek vastagságbeli változását, ami ismét az

alsó miocén eltti (és alatti) hegymozgásokra illetve az ezzel kap-

csolatos fácies változásokra utal.

Mátraverebály 4. sz. fúrás.

Mátraverebély község határában (Cscngerháza pusztán) mé-

lyitette le a Salgótarjáni Kszénbánya K. T. 1939.-ben szénkutatás

céljából.

A fúrással feltárt rétegsorrend a következ:
Holocén-Pleisztocén.

0.00— 8.00 m.-ig húmusz és lösz
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Középs niioocn (Helvéciái emelet).

8.00

—

ÖS.CO m.-iíí sehlier agyas.
rioUttnfa.38.00— 40.75

40.75— 42.10

42.10—248.00

foraminiferás homokk.
sehlier agyag (foraminiferák, arca, telliiia,

sehizastor, dentaliiim sj).-ek.)

248.00

—

265.(M) ,
nequipectenes homokk, riolittufa heagyazások-

kal.

205.00

—

271.10 „ riolUtufn (kövületes homokk beágyazásokkal.)

Alsó miocén (Rurdigalai emelet).

271.10—401.74 m.-ig agyagos-homokos sehlier, tufa szórás nyo-

mokkal.
401.74—411.27 „ aequipectenes homok-homokk.
411.27—418.00 „ cardinmos, sávozott homokos agyag.

Alsó miocén (Aquitaniai emelet).

418.00

—

462.22 m.-ig szénképzdmény az I. II. ITI. szénteleindíkol s

a .icllemz fed és fek kzetekkel.

462.22—463.65 „ kékesszürke, zsiros agyag (szénfekv).

A rétegsorrendbl illetve vázlatos szelvénybl lát.iuk, hogy a

mátraverehélyi 4. sz. fúrásban az aquitanien alemcletbe tartozó

szénképzdmény és a hurdigalien alemelethe tartozó szénfed kép-

zdmény kife.ildcse ugyanolyan mint a kisterenyei 1. és 2. sz. víz-

kutató fúrásokban. Feltn a rétegsorrendhen, hogy a szénfedkóp
zdmény felett a burdigalien-helvetien határán egy 6.10 m. vastag

riolittufa réteg van s e felett egy 17 m vastag aequipectenes homok-
k réteg, melyekben az Aequipccten praescahriusculus-hoz hasonló

pectenek, Corhula gihhn és a már schlierre .iellemz schizasterek

fordulnak el. A burdigalien-helvetien határát ebben a fúrásban

ez a tufa szint .ielzi. Ezek felett a rétegek felett települ az igazi

(helvetien alemeletbe tartozó) sehlier s érdekes, hogy ennek fels
részében ismét van egy A^ékonyabb tufa betelepülés.

Ámbár a salgótar;jáni szénmedencében már Noszky (2, 3)

kiemeli, hogy a burdigalien-helvetien alemeletek üledékeiben vau-

nak A’ékonyabb tufa betelepülések, illetve tufa szórás nyomok,
azonban ezeknek szintjelz voltát eddig nem lehetett megfigyelni.

Ép ezért érdekes, hogy a Mátraverebéh'^en 1938—1039 években
lefúrt 8 szénkutató fúrásban (a fúrások helyét lásd az 1. ábrán)

a helvetien-burdigalien határán mindenütt megtaláljuk ezt a jó

szintjelz riolittufa határréteget. A mellékelt 11. sz. táblán grafi-

konszeren az I. (fels) széntelepre vonatkoztatva tüntettem fel ,a

mátraverehélyi 1—8 sz. fúrások vázlatos földtani szelvényeit. Az I.

(fels) széntelepet azért választottam ki alapul, mert ez a széntelep

mind a 8 fúrásban nagyjában azonos vastagságban vau kifejldve,

jelezve azt, hogy az I. széntelep képzdésekor a széutekn t zen a

helyen egy szintben volt. A grafikonszer szeh'éuyre rátekintve

azonnal szemünkbe tnik a szénképzdmény különböz vastagsága,

a III. sz. széntelepnek helyenként, kis távolságokon belül való ki-

maradása, a szénfekv képzdményben az alsó riolittufa két fúrás-
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bán való jelenléte és hat fúrásban való hiánya, egyszóval ismét éle-

sen szemünkbe tnik aránylag kis területen belül az alsó miocén
eltti és alatti (ezen a helyen egészen az I. széntelep képzdéséig
tartó) hegymozgás s ezzel kapcsolatos gyors fácies változás s a szén-

képzdményben illetve szénfekvképzdményben jelentkez letaroló

(denndációs) megnyilvánulások.

Dzsida (6) a salgótarjáni szénmedencében a szén telepek
különböz vastagságú kifejldésébl ugyancsak a széntelepek kép-
zdése eltti és alatti hegymozgásokra mutat rá.

A fácies változások a burdigalien schliei’ben is szembetünek,
mert pl. az 1, 2, 6 és 8 sz. fúrásokban a schlier agyagok közt véko-

nyabb-vastagabb aeq.nipectenes homokk rétegek jelennek meg. A
bnrdigalien-helvetien határán mind a 8 fúrásban csaknem egy
szintben jelenik meg a jó határjelz riolittnfa szint. A szelvénveken
ezt a tufa szintet középs tufa szintként tüntettem fel a szelvény-

ben szerepl szénfekvképzdmény alsó riolittnfa szintjéhez viszo-

nyítva. Szükségesnek tartom itt megjegyezni, hogy Noszky a

salgótarjáni szénmedencéhen 3 tnfaszintet különböztet nmg és pedig:

1. Aquitani szénfekvképzdményben az alsó riolittnfa szint.

2. Tortoniai alemelet alján a középs riolittnfa szint és

3. Maeotiai almneletben a fels riolittnfa szint.

A szelvényekben szerepl alsó riolittnfa szint megegyezik

Noszky alsó riolittnfa szintjével, míg a szelvényekben általam

középs- és felsnek jelzett riolittnfa szintek iN o s z k y alsó- és

középs riolittnfa szintjei között fekszenek.

Há kell mutatnom még arra, hogy a 4. és 6. fúráisok szelvé-

nyében a helvetien schlier fels részében szijitén van egy vékonyabb

jó szintjelz riolittnfa szint, melyet fels tufa szintnek jelöltem.

Sajnos a többi fúrásokban ez a tufa szint a schlier nagy részével

együtt a késbbi denudáció által le lett pusztítva s ígv a két fúr;ís

adata alapján ma még nem tudhatjuk, hogy viajjon ez a szint

ugyanolyan érték e mint az általam megfigyelt középs tufa szint.

Sajnos a salgótar.iáni szénmedencében régebben lefúrt kutató fúrá-

sok ütve mköd vízöblítéses rendszer fúróberendezésekkel tör-

téntek s ezeknél a pár méter vastag szintjelz tufa szinteket nem
figyelhették meg s így ma már nem állai)ítható meg, hogy ezek az

újabhan általam megfigyelt vezérszintek általános érvények e.

Nézetem szerint a mátraverebélyi fúrások adatai ezeknek a szin-

teknek vezérszint értékét valószinüleg az egész medencében általá-

nos értékvé fogják tenni.

összefoglalva az elmodottakat a salgótarjáni szénmedencében
újabban lemélyített fúi‘ások földtani adataiból az alábbi megfi-

gyeléseket rögzíthetjük:

A fels oligocéli (Chattien emelet) korú glaukonitos homokk
rétegcsoport vastagsága 700—800 m.

A fels oligocén — alsó miocén határát nagymérv denudáció,

regresszió jelzi.
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Az alsó iniocón (Aqnitanini (Miitdet) szénrokvökó])Z()(linény át)

—

Kit) in.-ifí t(M‘.io(lö változó vastagsáíía, a szárazföldi üledékokiudí arány-

lafí kis távolsáuokon ludiil való változó kifejlödésv, oííyos szintjcdzö

lé ofíck teljes hiánva illetve nafíy vastafísághan való meiíjelenése

{ z alsó niioeén eltti és alatti lieííyinozííásokra és az azzal kapesotatos

fáeies változásokra utal.

Az alsó inioeén ( A(iuitaniai) szénkéiizödinények (s luaííuknak

a széntelepeknek'l különböz vastaíísáfíban való kifejldése, egyes

széntelcpeknek a hiánya, a szénképzdés ideje alatt mköd hegy-

szerkezeti mozgásokra és azzal kapcsolatos fáciesváltozásokra utal.

Az alsó miocén (Hnrdigalai emelet) eardinmos, peetenes és

schlier szénfedképzdmények kis távolságokon heliil változó fácie-

sekhen képzdlek.

A hnrdigalai-helvéciai alemeletek határát egy riolittnfa

szint jelzi, mely valószinnleg az egész szénmedencéhen jó vezér-

szint lesz.

A hnrdigalai-helvéciai alemeletekhen az aeípxipectenes ho-

mokk töhh szintben van kifejldve, ami aránylag kis távolságokon

helüli fáeies változásokra utal.

A helvéciai alemelethe tartozó schlier agyagok fels részében

esetleg sziiitén az egész szénmedencéheíi meglev jó szintjelz tufa

réteg van.

^lesszehhmen következtetéseket a rendelkezésemre álló szak-

szeren feldolgozott kisszáimi fxiráshól egyelre nem idszer le-

vonni.
* *
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elhatárolás kérdése. Annales Musei Nationalis Hungarici V.

XXIV. 1926.

2. Dr. X o s z k y Jen: A ^lagyar Középhegység északkeleti részé-

nek oligocén-mioeén rétegei: II. A miocén. Annales Musei Xatio-

ualis Hungarici. V. XXVII. 1930.

3. Dr. Xoszky Jen: A Mátra hegység geomorphológiai viszonyai.
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4. D r. S c h r é t e r Zoltán: A Borsod-Hevesi szén és lignitterületek

bányaföldtani leírása. M. kir. Földtani Intézet kiadványai 1929.

5. D r. Vadász Elemér: A borsodi szénmedence bányaföldtani vi-

szonyai. M. kir Földtani Intézet kiadványai 1929.

6. Dzsida József: Tektonikai megfigyelések a salgótarjáni me-

dencében. Bányászati és Kohászati lapok. LXIX. évfolyam 1936.

3. és 4. szám.
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7. D r. Vitális Sándor: Salgótarján megyei város vizellátása.

Hidrológiai Közlöny. V. XVIII. 1938.

8. Dr. Vitális Sándor: A salgótarjáni üveggyár artézi kútja.

Hidrológiai Közlöny. V. XVIII. 1938.

9. D r. Vitális Sándor: Újabb hidrogeológiai adatok Salgótarján
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D r. Vitális Sándor: Uj gyógyviz Kisterenyén. Hidrológiai
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OLIGOCÉN ÉS MIOCÉN ÜLEDÉKEINK ELHATÁROLÁSÁNAK
KÉRDÉSE.

Irta: Ferenezi István dr.

A M. Kir. Földtani Intézet újonnan felelevenített vita-estjei-

nek során 1940. január 28-án felolvasott „hozzászólásomban”, a vita-

esten tárgyalt kérdésnek, az oligocén és miocén üledékeink elhatá-

rolása kérdésének azt a megoldását ismertettem, amelyet az Ipoly-

medencében 19S4—38. években végzett vizsgálataim során követtem.

Ezeken a vizsgálatokon gyjtött faunák és más megfigyelések érté-

kelésével — H o r u s i t z k y Ferenc kartársammal egyetértöleg —
kissé más beosztást használtam a kérdéses üledékek beosztásában,

mint az Ipoly-medence és tágabb környékének érdemes kiutatói,

N o s z k y, S c h r é t e r, V a dá s z. Sikerült ugyanis a vizsgálatok

révén két olyan földtörténeti változás lerögzítése, amelynek revén

az elhatárolás és a rétegbeosztás kérdése több adattal támogatható
módon oldható meg. Az egyik változás az oligocén-végi regresszió

teljessé válásának kimutatása Helix-es, stb, szárazföldi üledékek
segítségével. Majd a miocén eleji kisebb mérték, azonban már igen

nagy részben miocén jelleg faunákat hozó és részben az Erdélyi

Medence, részben a Bécsi medence, st még az Akvitán medence
felé való változásokkal is általánosítható transzgressziót. mint má-
sodik földtörténeti változást iktattuk be az Ipoly-medence fejldés-

történetébe. Ez a transzgresszió pedig azon, most már intra-miocén-

nek bizonyuló szárazföldi idszak eltt következett be medencéink-
ben, amelyet, mint a salgótarjáni szénképzödmény keletkezésének

idejét megelz szárazföldi idszakaszt, az oligocén és miocén üle-

dékek határának tekintett az irodalom.

A beosztás ezek szerint a következleg alakult ki. A fels

oligocén regressziós képzdménysorozat végén megjelen szárazföldi

idszak után — ez az idszak azonos S t i 1 1 e szávai begyképzdési
fázisának idejével — az újonnan fellép és két fáciesben ismert transz-

gressziv üledékek már az alsó mediterrán emelet akvitánien al-

emeletének idejét jelentik. Ezzel az üledékcsoporttal a korábban
csak szárazföldi képzdményekkel jellemzett akvitánien alemcletün-

ket batározottabban kapcsolhatjuk más vidékek hasonló képzdmé-


