
121

FÖLDTANI VIZSGÁLATOK A BORSODI KSZÉN-
MEDENCE DÉLI RÉSZÉN.

írta: RADNÓTY EGON.*

1—2. ábrával.

A borsodi barnakszénmedence déli részén, a tulajdonképeni Bükk-
hegységtl É-ra Tardona község környékén 1947 nyarán földtani vizsgá-
latokat végeztem.

A terület irodalma fként Schréter Zoltán és Vadász Elemér egy-
idben megjelent, és az egész kszénmedencét tárgyaló alapvet munkái-
ban található. Schréter fleg slénytani és /étegtani adatokat ismertet

á .Tardonai-völggyel kapcsolatban. Sajószentpéterrl írta le az els
foraminiferát a széntelepes képzdménybl. Ez meghatározva Piotalia

beccarünak (d’Orb.) bizonyult. A kszéntelepes képzdményeket a kö-
zéps-miocénba helyezi, bár 1916-ban alsó-miocén, st fels-oligocén

faunaelemek alapján az alsó-miocént jelölte meg a kszénképzdés korául.
Vadász az alsó-miocénbe helyezte a kszéntelepes képzdményt, meg-
állapítva alsó és fels határát. A medence tektonikájával és a mozgások
mechanizmusával foglalkozott részletesen.

A szomszéos területeket feldolgozó részletes geológiai és bányageoló-
giai dolgozatokban Horváth József Pereces. Jávor Alajos és Árokszál-
i ásy Z. Sajszentpéter, Vitális Sándor (jelentés) Bánfalva községek kör-

nyékét tárgyalják. Ózd környéke mikrofaunáját Szakáll Vince dolgozta fel.

A Bükkhegység felépítésében résztvev földtani képzdések közül a

vizsgált területen az alábbiak találhatók.

1. Karbonmészk és pala mutatkozik a terület cléli határán jó feltárá-

sokban, 'Dédes déli részén és Mályinka környékén. Itt a szögletes mész-
ktörmelék a Kemesnye-patak völgyéig megtalálható, a Háború-bérc
Ny-i lejtjén pedig szálban álló mészk kisebb kfejtjére bukkanunk,
keleten a mészk egészen a Hársas-forrás magaslatáig követhet a felszínen,

a tulajdonképeni Bükkhegvség paleozós tömegébl kiindulva. A Hársas-
forrás is ebbr a mészkbl ered. A legnagyobb szárazság idején is jó és

b vizet szolgáltatott. A Hársas-forrás és a Háború-bérc magaslatai között

az alaphegység kisebb öblöt alkot, amelyet széntelepes, alsó-miocén és

ennél fiatalabb üledékek töltenek ki. A két nevezett kiemelkedéstl É-ra
a karbon alaphegység a mélybe süllyedt. Egy régebbi fúrásban a Harica-
patak keleti fordulatában 74 m t. sz. f. magasságban ütötték meg a mész-
követ, ami a Hársas-forrás melletti 380 m-es mészktérszínnel szemben
306 m-es szintkülönbséget jelent.

2. Alsó-miocén barnakszéntelepes rétegek a legidsebb ismerj fed-
hegységbeli képzdések ezen a területen. Paleogén-képzdmények és a
legalsó V. (ill. IV.) barnakszéntelep is valószínleg megvannak a mély-
ben. Sajókazincon csak 4 telepet ismernek, Sajószentpéteren és Perecesen
ötöt. Az V. (Kazincon IV.) telep É és ÉNY-abbra megvan. A Sándor-táró
1600—1700 m-es hossza között 40 cm-es, Sajószentpéteren 60 cm-es, Sajó-
ivánkán és Nagybarcán 2’20 m-es vastagságú. É-ról D felé haladva tehát
ez a telep mindjobban elvékonyodik; nagyon valószín, hogy kiékeldik.
A rátelepül medd vastagsága 40 m.

A IV. (Kazincon III.), Sándor- vagy congeriás-telep már jól tanul-
mányozható. Ezt fejtették a Sándor- és Radvánszky-táróban és jelenleg
az ádámvölgyi alsó táróban. Fúrásokkal D-ebbre is kimutatták. A Billa-
táró eltt 36'6 m mélyen 1'24 m, a fels Harica-völgy jobbpartján 84’8Ö

* Eladta a Magyarhoni Földtani Társulat 1948. március 3.-i ülésén.
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m mélyen 2'60 vastagon. A IV. telepet fejtették Schréter szerint a má-
lyinkai bányában is. Értesülésem szerint a Koponyahegytl Ny-ra 2 tele-

pet fejtettek. Az alsó kb. 150 cm, a fels 70 cm. vastag volt. Az utóbbi
bizonyára a III. telepnek felel meg. A congeriás fedrétegeket a Mély-
árokban és kissé D-ebbre a Tardonai-völgy baloldalán látjuk feltárva.

Itt bven található Conqeria sandbergeri Andr.. var. buglovensis, régi

nevén C. amyqdaloides. Ugyanezen congeriás-rétegek megvannak az

ádámvölgyi alsó-barnakszéntelep fedjében, és ritkábban fels telep fe-

djében is. Ezekbl a fedrétegekbl Schréter még Cardium (Cerasto-

derma) arcella Duj., Meretrix incrassata Sow., Neritina (Clithon) picta
Fér. továbbá Melanopsis (Lircaea) hantkeni Hofm., Conqeria brardii fajo-

kat gyjtött. A rátelepül medd vastagsága 84 m.
A III. (Sajókazincon II.) telep nem mindenütt fejldött ki fejtésre

érdemes vastagságba^. Ezért kistelepnek is nevezik, vastagsága 70 cm
körül van. Az ádámvölgyi fels táróban és az ú. n. Billa-táróban fejtik.

A telep fediében sötétszürke ostreás márga van, amelyben Neritina
(Clithon) picta Fér. gyakori. A fekü zöldesszürke, helyenként sárga ho-

mokk. A Billa-táró barnakszéntelepe pontosan 65 cm. vastag. Az Ádám-

Legalul széntelepes, erre andezittufás rétegek majd pliocén

kavics települnek.

,
1. ábra.

völgyben még 270, a Billa-táróban már csak 213 m körüli t. sz. f. magas-
ságban van. Dlése 170°/3°, tehát enyhén dl majdnem D-i irányban.

A táróból 1941-ben 26.190, 1946-ban 122.120 és 1947-ben már havonta
12—13.000 q szenet termeltek.

A III. telep feletti meddsorozatban sárga márga nagy mennyiségben
tartalmazza a Cardium (Cerastoderma) sociale Krauss lenyomatait, to-

vábbá a Pota,mides (Pirenella ) borsodensis Schréter és a Conqeria sand-

bergeri Andr. var. buglovensis példányait. Ez a márga található az ádám-
völgyi fels telep és a Cserbabos csúcsa közötti útbevágásban, de meg-
van a Romhányhegy DK-i lejtjén talált, a Harica-patak balpartján a
fentebb említett fúrással szemben lev telepkibúvás feküjében is. Itt a

következ rétegsorozat található felülrl lefelé: Homokos agyag — Sötét-

szürke agyag, benne Neritina (Clithon) picta — Ostreás réteg 50 cm —
Kemény, szürkésbarna, agyagos homokk, 2 cm — Neritina pictás réteg

5 cm - - Kemény, szürkésbarna, agyagos homokk 20 cm. — Barnakszén
80 cm — Zöldesszürke, agyagos homok, mállott állapotban sárga — Laza
homok — Sárga márga Cardium sociale-val (legalul). A barnakszéntelep
a kibúvásban mindig vékonyabb szokott lenni, tehát mélyebben ez a

... szén is elérheti a II. (Sajókazincon I.) teleo 110 cm-es vastagságát. A II.

teleppel azonos voltát bizonyítja az a tény, hogy az Ádámvölgyben a III.

(sajókazinci felfogás szerint II.) telep fedrétegeinek egyike, a Cardium
sociale-t tartalmazó, sárga márga a telep alatt mélyen megtalál-
ható. Jellemzje még a közvetlen feküben talált zöldesszürke agyagos
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homok, amely levegvel érintkezve élénk sárgává válik. A Harica
jobbpartján 84'80 m mélyen lev IV. telep jelenlétébl nem kell feltét-

,

lenül vetre gondolnunk, mivel a 2 telep közti 120 m-es össztávolság a

medence peremén jóval csekélyebb is lehet. De még így is legalább 100

m vastag a II. és IV. telep közötti medd, annál is inkább, mivel a dlés
ÉNy-i. A köztes kisteleprl a fúrással kapcsolatban itt nem emlékezik
meg az irodalom. Ugyancsak megvannak a széntelepes rétegek (Ostrea
cserepek) az É-abbra lev vízmosásban, jóval magasabban és a Romány-
hegy ÉNy-i lejtje eltt lev É-D-i vízmosásban.

A Billa-tárótól DNy-ra lev Grünberger-féle táró szóbeli közlések

szerint szintén a II. barnakszéntelepben haladt. Az egykori tárónak
már nyomát sem találni. A Crassostrea crassissima (Lk.) példányait vagy
törmelékét igen sok helyen lehet megtalálni ezen rétegösszletben.

A Barnakszéntelepes rétegösszletbl vett kereken 200 minta gondos
átisz^polása révén sikerült több rétegben foraminiférákat kimutatni. Ezek
közül a Rotalia beccarii (d’ORB.) több szintbeh elfordul a IV., 111. és II.

telepet övez medd rétegekben, de meglehetsen gyéren. Megjegyzend,
hogy a II. telep fedjében Schréter is kimutatja. Horváth József pedig
Majzon meghatározása alapján Rotalia beccarii-1 és Nonionina depres-
sula-t W.—J. ír le a barnakszéntelepes rétegekbl, anélkül, hogy köze-
lebbrl szintjüket megjelölte volna. Gyakori azonban a Rotalia beccarii

a III. barnakszéntelep fedjében, ahol rajta kívül még Nonionina com-
mune d’ORB. és Elphidium glabratum Cushman is elfordulnak. Az utóbbi

eddig csak a bordeauxi medence akvitani-emeletébl került el. Tehát a

makrofauna (Mytilus haidingeri és- Ostrea crassissima

)

alsó-miocén alak-

jai mellett az Elphidium glabratum mikropaleontologiai alapon is az alsó-

miocénre utalt.

A III. vagy kistelepet jellemzik tehát vizsgálataim szerint egyrészt
a Rotalia beccarii gyakorisága, másrészt a Nonionina commune és Elphi-

dium glabratum elfordulása a széntelep fedjében. Az I., valamint az V.
barnakszéntelep meddiben feltárások hiányában területemen vizsgá-
latokat ne mvégezhettem. (Lásd 2. ábrát.)

3. Fehér márga (középs-miocén). A terület peremvidékén, fleg
Dédestl ÉK-re van meg, továbbá a Nagyárctl Ny-ra, az Eperjesbérc-
tl DK-re, a Háborúbérctl K-re, valamint a Cserbabostól D-re Gazdag
Foraminifera-fáunája a tortonai-emeletre utal: Clavulina communis
d’ORB., Robulina cultrata Montfort, R. vortex Ficht.—moll, R. crassa
d’ORB., R. cfr. rotulata Lám., R. cfr. inornata d’ORB., R. sp. Dentalina fili-~

jormis d’ORB., D. pauperata d’ORB., D. verneuilli d’ORB., D. consobrina
d’ORB., Nodosaria irregularis d’ORB., N. longiscata d’ORB., Nonionina
umbilicata Montagu, N. communis d’ORB., Pullenia sphaeroides d’ORB.,

Rotalia (Gyroidina) soldanii d’ORB., Truncatulina dutemplei d’ORB.,

T. partschinia d’ORB., T. sp., S. Siphonina reticulata Czjz,, Sphaeroidina
bulloides d’ORB., Globigerina triloba Rss., Candorbulina universa Jedl.,

C. triloba Jedl., Bulimina sp., Plectofrondicularia sp., Uvigerina pygmaea
d’ORB., Cassidulina sp., Spatangida tüskék, Ostracodák.

A képzdmény a dédesit kivéve nagyon alárendelt, több helyen csak
néhány dm vastag.

4. Riolittufa (középs-miocén ). Tardona közvetlen környékén nagy
területeket borít. Kisebb elterjedettség a Balázstetn, a Cserbabostól
D-re, a Galambosbérctl ÉK-re, Bántapolcsány és Dédes vidékén, továbbá
az Eperjesbérctl D-re és É-ra. Jelents riolittufarétegeket több helyen
már az andezittufára vagy andezitkavicsos homokkre települve vagy
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közbetelepülve lehet látni. Ilyen helyek például a Galambosbérctl ÉNy-ra
lev meredek sziklafal és Tard.onától DK-re, a falu közelében. A riolittufa-
szórások tehát még a szarmata-emeletben is folytatódtak, de lehetséges az
is, hogy már a középs-miocénben is voltak andezitkitörések. A nagy-
számú begyjtött tufaminta egyikében .sem találtam foraminiferát mé<*
kevésbbé makrofaunát. amellyel a kérdés megoldásához közelebb futot-
tunk volna. A Galambosbérctl É-ra andezittufa közé települt riolit-
tufában juhar- és fzfafélék levelei, illetleg barkái lenyomatait lehet
gyjteni.

5. Andezit, andezittufa, breccsa és klonglomerátum (szarmata-emelet).
Különösen a térképezett terület középpontjában igen nagy mind a víz-

R.b.r.

szürke agyag
yO szire is , homokos mirga

II. sz. széntelep,l ,lo m
szürke,ma 3 d zöld csTT=
lúnos homok

szürke, agyagos mirga
car&iumos ,osztreis mirga

. sz » színtelep, focis.
os z treós mirga ’

szürke osztreas ag.-os h
sivos mirga
közti szintelep, 3o cn
szürke osztreis mirga

szürke , c$ illámos ónó.
homok

szürke agyag

szürke mirga

congeriis ,my tílusos mirg*
^IV . s z . széntelep. Z . 5o m.
zöld agyag
szürke,agyagos Homok

2. ábra. R. b = Rotalia beccarii, E. g. = Elphidium glabratum, X. c. = Xonionina
commune r. = ritka, gy. = gyakori.
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szintes, mind a függleges kiterjedése. A Galambosbérctl É-ra lev víz-

mosásban majdnem 100 m vastagon van feltárva. A különböz tufák egy-
más felett az alábbi sorrendet követik felülrl lefelé: Kékesszürke an-

dezittufás konglomerátum embernagyságú bombákkal, 8 m — Fehér, fí-

norAszem riolittufa. — Világosszín andezittufa 3 m — Homokos, kavi-
csos, sárga tufa. — Sárgásbarna andezittufa (legalul). A kékesszürke an-

dezittufát házak alapozásánál használják fel a környéken.
A Lipótbérctl D-re lev vízmosásban házikónagyságú tömböket lá-

tunk, beágyazva a tufában. Egy hatalmas andezittömb a primér andezitek
területén látható réteges elválási formákat mutatja. Feltn továbbá az

is, hogy amíg az É-i részben az andezittufa csak a gerinceken húzódik
végig, közvetlenül a pliocén kavicsok feküjében, addig a fenti középponti
helyzet részeken a völgyek szintjéig nyúlik le. A terület D-i részén
pedig ismét magasabban található a szarmatikum alsó határa.

6..A pliocén kavics és homok végig nyomozható a hegygerinceken a

300 m-es magasságokig.
7. Kisebb löszelfordulás (pleisztocén) van Izbonyó-pusztától Ny-ra.
8. Alluviális patakhordalék tölti ki a Harica-, Kazinci- és Kemesnye-

patakok és oldalvízmosásaik árterét.

Hegyszerkezet. A terület hegyszerkezete nagyrészt megegyezik a me-
dence többi részének tektonikájával. Különösen .áll ez a törésekre, amelye-
ket a felszínen kis vetmagasságuk miatt igen ritkán lehet felismerni.

Valóban jó adatokhoz e téren csak a bányászkodás révén jutunk. Legjel-
lemzbb példáját a DK-i irányban haladó Billa-táró adja, ahol

150 m után „felvett'
1

találunk 2‘5 m-es vetmagassággal, csapása 20? !—200

450 m után „levett" találunk 2’5 m-es vetmagássággal, csapása 154°—334°
50 m után „levett" találunk 3 m-es vetmagassággal, csapása 14°—194°

É-abbra az 1 : 10.000 arányú bányatérkép ÉÉK—DDNy-i irányú egyenes
fejtési határai jelzik a töréseket. Mindkét helyen az ÉÉK—DDNy-i törés-

rendszerek uralkodók. Különböz korú rétegek egymásmelletti helyzeté-

bl adódnak a Harica menti és a dédesi törések. Az elbbi helyen vízszin-

tes település riolittufával átellenben andezittufa, Dédesnél pedig a fehér

márgától ostreás, széntelepes, medd rétegeket választ el egy vet. A Ro-
mányhegy esetében is csak vetdésekkel válik lehetvé, hogy 14°-os

ÉNy-i dlés rétegek a tardonai oldalon is hasonló dlésszöggel meglegye-
nek. A térkép egyéb helyein feltüntetett diszlokációk néhány jobb feltárás-

ban voltak megfigyelhetk.

Az ellentétes dlésekbl teljes határozottsággal egy antiklinális és

egy szinklinális tengelyvonala rajzolódik ki. Az. antiklinális a dédes—vis-

nyói karbonvonulat meghosszabbításában húzódik. A szinklinális pedig a

dolgozat elején említett alaphegységbeöblösödésben veszi kezdetét. Mind-
két tengelyvonal megegyezik a törések csapásirányával, csak Tardonától
É-ra látható egy DK-i kilengése, ' amely az ezen a környéken föltételez-

het andezitkitöréssel magyarázható. Megjegyzend, hogy területemtl
ÉNy-ra az irodalom szerint az antiklinális ÉNy-i szárnyát alkotó ugyan-
csak ÉNy-i dlésirányok vannak. Még ÉNy-abbra a hasonló csapású
Upponyi szigethegység Vadász szerint a szendri karbon-szigetekkel rész-

ben a fiatal üledékek alatt folytatódó „küszöbhorsztot" alkot, mintegy
óriási lapos antiklinális tengelye gyanánt. Valószín, hogy a dédes—vis-

nyói karbonvonulat az antiklinális harmadkori üledékei alatt szintén
folytatódik és kisebb mértékben az upponyi szerkezeti forma megismét-
ldik. Figyelemreméltó az a jelenség, hogy a tardonai szinklinális vona-
lában legalább is középen sehol sem látjuk az alsó-miocént a felszínen,
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ellentétben a redszárnyakon lev területsávokkal. A redk keletkezésé-
ben nem horizontális, hanem elssorban vertikális erhatások érvénye-
sültek, a vetdések pedig a boltozódás után jöttek létre. A redk dlései
ÉK, vagyis a medence belseje felé egyre enyhébbek.

OBSERVATIONS GÉOLOGIQUES DANS LA PARTIÉ MÉRI-
DIONALE DU BASSIN LIGNITEUX DE BORSOD EN HONGRIE.

Pár. EGON RADNÓTY.

I

Sommaire.

Dans L’été de 1947 l’auteur a fait l’étude des environs de la commune
de Tardona dönt les principaux résultats sont les suivants: 1. La présence
de 3 couches de lignité a été observée, c’est á diré des couches no. II., III.

et IV., lesquelles sont numéroté á Sajókazinc dans la région d’une unité

moins. 2. Des assises ligniteuses du Miocéné inférieur une quantité de
foraminiféres a été déterminée comme suit: Rotalia beccarii (d’ORB.,

Nonionina commune d’ORB., Nonionina depressula W.—J., Elphidium
glabratum Cushm., Elphidium sp., en outre ostracodes, dents de poissons.

3. Au tóit. della II. couche Rotalia beccarii se trouve en quantité, Nonio-
nina commune et Elphidium glabratum ne se trouve qu’ici. 4. Le dernier

permet de determiner. l’áge miocéné inférieur des assise pár voie micro-
paléontologique. 5. La marne blanche de Miocéné moyen est présente

dans la vallée de la Tardona quoique en assises trés mmces. 6. Dans la

ligne de la commune de Dédes un axe anticlinal, dans celle de Tardona
un axe synclinal peut-étre relevé en direction á peu-prés paralléle aux
failles SSW—NNE. L’élongiítion vers le SE de l’axe de la ride au nord
de Tardona peut s’expliquer bien pár le centre éruptive y relevé.

ADATOK A KESZTHELYI-HEGYSÉG
NYUGATI ELTERÉNEK

FÖLDTANI FELÉPÍTÉSÉHEZ-
Irta: Dr. Koruvt Kálmán.

1. ábrával.

1947 nyarán, ,a Pénzügyminisztérium megbízásából h Keszthelyi-

hegységtl nyugatra lev területet vizsgáltam földtani tekintetben. Észa-

kon a Kovácsi-hegység bazaltfennsíkja, nyugaton a Zala, délen a páhoki
völgy, keleten pedig a Keszthelyi-hegység pereme határolja és fölépítésé-

ben a fels-triász és fels-oannóniai emelet vesznek részt.

Fels-triász dolomit. A Bakony vonulatához tartozó Keszt-

helyi-hegység vetdések mentén hirtelen végzdik. Ez a leszakadás foko-

zatos s minél jobban eltávolodunk a Keszthelyi-hegység peremétl, annál
- mélyebben kapjuk meg az alaphegységet. A Gyöngyös-patak balpartján,

a dolomit egyes foszlányai még a felszínen észlelhetk hidrotermális
hatásokkal: ettl nyugatra azonban sehol sincs felszínen. Karmacs kör-

nyékén létesített fúrásokban 97 és 117 méterben, Hévízen, pénzügyi
üdül-telepen 179 méterben érték el a dolomitot.

Fel-spannóniai ko n-g lomerátum. A felspannóniai édes-

vízi transzgresszió nagykiterjedés konglomerátum képzdményekkel


