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HEGYSZERKEZETI MEGFIGYELÉSEK NAGYBÁNYA KÖRNYÉKÉN

Hegységeink mai szerkezete rendszerint több hegyképző 
időszakasz mozgásaiból fokozatosan alakult ki. Az egyes orogén 
periódusok szerepét annál jobban tudjuk a mai bonyolult felépí
tésből kiilön-külön szétválasztani, minél folytonosabb rétegsor 
építi fel a hegységet; ugyanis az egyes hegymozgások kora és 
tendenciája a rétegsor diszkordanciái révén pontosan lerögzít
hető. A csak idősebb rétegekből felépült hegységek vázában 
beálló újabb változásokat a fiatalabb rétegek hiánya miatt magá
ban a hegységben nem tudjuk felismerni. Ilyenkor a kiemelt 
hegytömböt övező neogén üledék-koszorú nyújthat felvilágosítást, 
még pedig annál biztosabban, minél mélyebb nyúlványokat bocsát 
a kiemelt hegytömeg belsejébe.

A Nagybányai-medence a Magyar Alföld legkeletibb öble, 
mely messze benyúlik az Avas-Gutin vulkáni vonulat és a Bükk- 
és Prelukai-hegységek kristályos tömegei közé.

Jelenlegi morfológiája és neogén üledékei a Magyar Alföld 
medencéjéhez kapcsolják, mint annak egyik a peremen maga
sabb helyzetben fennakadt szegélyét. Mélyen benyúlva azonban 
a hegyek közé, résztvett azok legfiatalabb mozgásaiban is, ezt a 
Magyar-medence többi részétől eltérő hegyszerkezeti formái is 
tanúsítják. Megérthetjük tehát, hogy a Nagybányai-medence 
kulcshelyzete miatt több szempontból is felkeltheti érdeklődé
sünket: adatokat nyújt az alföldi besüllyedés keleti szegélyének 
üledéksorára, de üledékeinek szerkezetéből következtethetünk a 
Keleti-Kárpátok és az Erdélyi-határhegység legfiatalabb moz
gásaira is.

A Nagybányai-medence harmadkori rétegsora röviden ösz- 
szefoglalva a következő:

A Prelukai-kristályos masszívum oldalára tapadt kis eocén 
és alsó oligocén rögök teljesen beleillenek az Erdélyi-medence 
É-i peremének rétegsorába. A f. oligocén már jóval nagyobb 
kiterjedésű; félkörívben körülölelve a medencét, Kapnikbányán 
át Máramarossziget felé követhető. Vidékünk f. oligocén rétegei 
átmenetet képeznek az erdélyi f. oligocén és az ifjabb kárpáti 
homokkő között. Khakibarna . agyag, szenesedett növénymarad
ványokban gazdag, muszkovitdús, palás agyagmárga, továbbá 
vastagpados, hieroglifás homokkő alkotják. MakrofauDát nem
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tartalmaz, az agyagos részekben foraminiferák találhatók 
közülük 7extularia carinata d’Orb., Truncalulina haidin- 
geri d’Orb. és Anomalina variolata d'Orb.  a leggyako
ribbak.*) A tortonient alulról felfelé három tagra oszt
hatjuk: 1. dacit és dacittufa (utóbbi kb. 100 m vastag), 
2. homokkő Philippia (Flabellipecten) leythajanus P a r t s c h -  
al (tiz-tizenöt méter vastag), 3. tiz-tizenöt méter vastag lithotham- 
niumos mészkő, mely Milliolinákon és Bryozoákon kívül főleg 
sok Lamellibranchiátát tartalmaz: Pycnodonta cochlear var. 
navicularis Brocc. ,  Venericardia (Cardiocardita) partschi 
M ü n s t., Lucina (Loripes) dujardini D e s h. stb. A szarmáciai 
rétegsor átlag 200 m vastag; főleg kemény, palás agyag alkotja, 
mely alárendeltebben homokkő és andezittufa padokkal válta
kozik : alsó részében pedig egy gipszlencsés szint található. Mak- 
rofaunája szegényes, az általam bejárt területen egyetlen rossz 
megtartású Syndosmya reflexára akadtam csupán. Helyenkint 
foraminiferákat tartalmaz, ezek közül Rotalia beccarn L i n n., 
Nonionina depressula W. & J., Folystomella crispa és Polys- 
tomella macella F. & M., a leggyakoribbak. A szarmáciai an
dezittufa rétegek kelet felé mindinkább megvastagodva a felső
bányái andezitvulkánok lávarétegei közé kapcsolódnak. A me
dence legnagyobb részét alsó pannóniai rétegek borítják. Kb. 
7—800 m vastag rétegcsoportot alkot a Congeria parlschi-\al 
jellemzett szürke pados agyag, melynek bázisán s közepe táján 
egy-egy átlag 100 m vastag keresztrétegzett homokréteg vonul 
végig. A pannóniai üledékképződést Hydrobiákat tartalmazó 
limnikus agyagok zárják be. Az alsó pannóniai üledékekben 
sehol nincs vulkáni működés nyoma. A medence északi peremét 
alkotó eruptív lepelképződmény rajta nyugszik az alsó pannó
niai rétegeken. A f. pannóniai vulkáni működés időleges szüne
telését az eruptív kőzetek közé települő lignitréteg jelzi. A pan
nóniai rétegeken diszkordánsan levantei kavics nyugszik, post- 
pannóniai felszínt jelezve. Ebbe vágódtak be a mai folyóvölgyek, 
melyekben egy óholocén és három pleisztocén terrasz ismer
hető fel.

A hegyképződési periódusokat, a rétegsor diszkordanciái s 
a vulkánizmus kitörési szakaszai alapján, a következő táblázat
ban foglalhatjuk össze:

*) A teljes faunalistákat felvételi jelentésemben közlöm. Itt csak egyes 
legfontosabb szintjelző fajokat említem meg, melyek Ma j z o n  L. szives 
közlése szerint az eddig f. oligocénnek vett rétegsort, legalább is annak felső 
részében, jóval fiatalabbnak, helvéciainak jelölnék.
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Üledék- és hegyképződés a Nagybányai-medencében.
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A szávai és stájer hegymozgások által K—Ny csapásé re- 
dőkbe gyűrt f. oligocén rétegek a mediterránban erős letárolást 
szenvedtek. Erre a hajdani térszínre települnek diszkordánsan a 
stájer mozgásokkal kapcsolatos dacit erupciókat követő tortoniai 
rétegek. Ugyanekkor megszakadt az összeköttetés délen az Erdélyi
medence felé s területünk most már az Alföldi medence peremi 
öblét alkotja. Az É i perem paleogeográfiája a fiatalabb fedő
takaró miatt még tisztázatlan. A tortoniai, szarmáciai és pannó- 
niai rétegek látszólag konkordánsan települnek egymásra, a me
dence fokozatos epirogén besüllyedésével kapcsolatosan. Az atti
kai hegymozgások egyedüli megnyilvánulásának a medence K i 
peremének dacit és andezit erupcióit tekinthetjük; utóbbiak ko
rát pontosan lerögzítették a szarmáciai üledékek közé települt 
hamuszórások.

Az alsó pannónikum végén ismét kiemelkedik területünk s 
a rhodáni hegyképződést bevezető újra kiújuló vulkáni működés 
már szárazulatra szórja termékeit. Közben a rhodáni hegykép
ződés hatásaként az egész medence enyhe diszlokációkat szen
vedett, ami azonban nem sokat változtatott a Nagybányai-me
dence egységes, lapos, teknőszerű jellegén. Erősebb elmozdu
lásokat mostanáig csak a medence É-i peremén találtam, ezekre 
a továbbiakban még bővebben kitérek.

A medence kiemelkedésével egyidejűleg megindul a lepusz
tulás s a levantei kavicstakaró már jól látható diszkordanciával 
települ a pannóniai rétegfejek hajdani peneplénjére. Az Alföld 
ismételt besüllyedésében területünk már nem vett részt. Igen 
érdekes, hogy a bejárt terület völgyeiben mindenütt a délkeleti 
oldalon fejlődnek ki az olykor több km széles terraszlépcsők, 
vagyis a vízfolyások állandóan ÉNy-i irányban helyeződnek. 
Eszerint a Nagybányai-medence napjainkig szakaszosan ferdén 
kiemelkedik.

Az elmúlt évben a Nagybányai-medencében két és fél 
hónap alatt kb. 180 km2 nagyságú területet vettem fel, melynek 
határai a következők: nyugaton a Lápos-folyó, északon és észak
keleten a Rozsály—Gutin hegység eruptív tömege, délkeleten a 
Gyertyánosi-völgy, délen a Coruia-Berence közti dombvonulat. 
A medencének ez az északkeleti része nem csupán morfológiai
lag, de hegyszerkezet szempontjából is egy hatalmas teknőnek 
a végét alkotja, ugyanis a peremeken kibúvó idősebb rétegek 
félköralakban fokozatos lejtéssel lesüllyednek a medence belsejét 
kitöltő nagy vastagságú pannóniai üledékkomplexus alá. Ezeu
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az összefoglaló általános képen belül több önálló részletformát 
különböztetünk meg.

A medence közepén Katalin és Alsóujfalu községeken ke
resztül egy KÉK—NYDNy csapása nagykiterjedésű lapos teknő 
vonul át. Mivel felvételemmel mostanáig csak a Láposig jutot
tam, a szinklinális folytatása a folyó balpartján még nem isme
retes.

Itt említem meg, hogy a medence belsejében nyugodtan 
települő pannonjai rétegeken gyakran érdekes jelenség figyelhető 
meg. Patakmedrekben több száz méteren át követhetők meg
egyező dőlésű rétegfejek, majd egy könyökredővel hirtelen 
elhajolva a rétegek, körülbelül azonos lejtőszöggel, de ellentétes 
irányba dőlnek aránylag rövid, 20—40 m-es távon, hogy azután 
egy újabb könyökredő után ismét az előző (t. i. a hegyszerkezet 
nagyformáiban illő) dőlés következzék. Megfigyeléseim szerint 
ilyen helyeken a kőzetrétegek nem szakadnak meg, tehát nem 
paralleldiszkordanciával, hanem utólagos ráncosodás okozta 
flexurákkal van dolgunk. Elég gyakoriak ezek a flexurák, tér
képre rakva mégsem ismerhető fel elhelyezkedésükben más 
szabályosság, mint hogy a völgyekben gyakoriabbak mint a dom
bokon.

Ezt azzal is magyarázhatjuk, hogy a völgyek tektonikailag 
preformáltak, vagyis a törések és flexurák által meglazított kőzet
részeken vágódtak be.

A medence délkeleti peremén K—Ny-i csapású redőkbe 
gyűrt oligocén rétegek lenyesett tetejét diszkordánsan borítják 
a medence belseje felé lejtő tortoniai, szarmáciai és pannó- 
niai rétegek. A neogén rétegek ÉK—DNy csapású vonulatát itt 
kisebb boltozódások tarkítják. A Kővárfüredi-gyógyfürdőnél alig 
1—P5 km2 terjedelmű kisebb boltozat van. Középpontjában bitu
menes lajiamészkő búvik elő, melyet szarmáciai és nyugaton 
félkörívben pannóniai rétegek öveznek. A gyógyfürdő kénes, 
sós és petróleum nyomokat tartalmazó forrásától szabályos 
sugárirányban lejtenek szét a rétegek, egyedül délkeleten kell 
kisebb, flexurával kombinált törést feltételeznünk.

Bajfalunál (Danesti) olajnyomokat tartalmazó f. mediterrán 
andezit-dacittufa és andezites dacit búvik elő, melyet szarmá
ciai, majd távolabb pannóniai rétegek öveznek. A kiemelt hegy
szerkezetet később fiatalabb andezitkitörések járták át, boltozata 
nem egységes. Részletes felvételt csak a nyugati szélen végez
tem, ahol helyenkint igen meredekek a rétegek dőlései s így
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csak a régi H o f m a n n  — Koc h  féle 1:75,000 térkép*) s futóla
gos tájékozódó bejárásaim alapján következtetek valószínű 
felépítésére.

A medence északi peremén közel kelet-nyugati csapásban 
diszlokációs zóna húzódik a Zazari tárótól a borpataki szénsavas 
kutakon és a misztmogyorósi kénes és sós forrásokon át a 
busági Kereszthegy déli tövéig, ahol eltűnik a Szamos és Lápos 
folyók alluviuma alatt. A töréses övezet átlag 3—400 m széles, 
s olykor több közel függőleges, párhuzamos vetődés alkotja. 
Északi oldalán a rétegek dőlése nagyjából északi, a déli oldalon 
viszont délre lejtenek a rétegek. A dőlésszög a törészóna köze
lében 50—60°-ot is meghalad, míg tőle távolodva fokozatosan 
lankásabbá válik. Az É i szárnyat több haránttörés zavarja s a 
dőlésirányok kisebb változásai valamint az embrionális vulkán 
nyomok egyenes vonalak mentén sorakozása is rögös szétdara- 
boltságra utalnak. A déli szárny nyugodtabb, szabályosabb fel
építésű. A kiemelt szerkezet közepe Misztmogyoróshoz esik, ahol 
a pannóniai rétegek alól szarmátikum kibúvását sikerült nagyobb 
foltban észlelnem. A töréses szerkezet tengelyében Borkuton és 
a Zazari-táróban a szarmáciai, pannóniai réteghatáron kisebb 
földgázömlésről tudunk.

Ez a töréses övezet tovább követhető Nagybányáig, ahol a 
diszlokáció olyan nagyfokú, hogy érdemesnek tartom behatób
ban foglalkozni vele.

A Nagybányán átfolyó Zazar-patak a város K-i felében med
rét mélyre bevágva, több mint 1 km hosszú szakaszon összefüggő, 
kitűnő feltárását nyújtja a pannóniai rétegeknek. Maga a város 
a patak két oldalán elterülő óholocén terraszon épült, 
mely kb. 4 m-rel fekszik a jelenlegi ártér átlag 100 m széles sík
sága felett, melyen a patak ide-oda kanyarogva szétteregeti horda
lékát, a limonitos kötőannyaggal rövid idő alatt konglomeráttá 
szilárduló eruptív kavicsokat. Ezen az ártéren növények nem 
élnek, mert a patak vize a bányaművekből és érczúzókból bele
kerülő savak miatt roncsoló hatású. így már messziről szembe
tűnik a patakmedret széles sávként övező jellegzetesen vörös
barna színű, kopár kavicssáv. Helyenkint, ahol a patak esése 
nagyobb, a megnövekedő munkaképesség folytán újra bevágódik

*) K o e h A n t a l :  Nagybánya vidéke. Budapest 1898. Magyarázatok a 
m. korona országainak részletes földtani térképéhez.

15. zóna XXIX. rovat jelű lap 1:75.000 Nagybánya. Földtanilag felvették 
Hofmann K. és Gesell S. reambulálta Koch Antal .
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a meder ebbe a kavicsba s feltárja az alatta levő alapkőzetet. 
Ez az eset Nagybányán is, ahol a Fernezeiyi- és Zazar patakok 
medrében két hordalék ülepítő gátat emeltek s az egyesülő két 
patak a gátak alatt a pannóniai rétegekbe vágta be medrét. A 
pannóniai rétegek kemény, vékonyan rétegzelt agyagból állanak, 
alárendelten egy-egy homokkőpad is előfordul itt. A növényzet hiá- 
ánya, a kőzet szabályos rétegzettsége, s a jól megközelíthető, kilomé
ter hosszúságú, összefüggő feltárás tektonikai tanulmányokhoz 
elsőrendű lehetőséget nyújtanak. Sajnos, nem szentelhettem hosz- 
szabb időt pontos, műszeres felvételen alapuló mikrotektonikai 
részletmegfigyelésekre s így csak a mellékelt térképvázlaton 
(1. ábra) rögzítettem le megfigyeléseimet.

Földtani térképvázlat Nagybánya keleti széléről. Felvette: dr. Jaskó Sándor. 
1. Jelenkori ártéri üledék. 2. Óholocén terrasz. 3. Lejtőtörmelék és pleisztocén 
agyag. 4. Andezites dacittufa és láva. 5. Pannóniai agyag. 0. Rétegdőlés. 7. Élére 

állított rétegek. 8. Tekton:kai vonalak.

Ha a kereszthegyi Lobkovitz-táróhoz vezető hídtól kelet 
felé haladunk a Zazar medrében, először csak iankásan DNy-ra 
dőlő rétegeket látunk, melyek mind meredekebbekké válnak, míg 
egy helyen, egy diszlokációs sík mentén egész függőleges hely
zetbe nem jutnak. Ezután ismét csökken a dőlésszög, de most 
már ÉK felé lejtve. 150 m-rel tovább szinklinális, tengelyt kérész-
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2. ábra. A Zazar-patak északi partja a Lobkovitz-tárótól délkeletre.
1. jelenlegi ártér. 2. óholocén terrasz. 3. élükre állított pannóniai

agyagrétegek.

tezve meredek, 50—60°-kal délnyugatra lejtő rétegeket látunk. A 
251 <|>-tól DDK-re, ott ahol a patak a déli völgylejtőhöz kanyaro
dik, törttengelyű antiklinálist találunk. A szabályos ívben átforduló 
rétegeket, éppen a boltozat tetején két, egymástól másfél méterre 
levő, lefelé összetartó törés járja át, melyek mentén a boltozat kö
zepe berogyott (3. ábra). A boltozat tengelyének csapása: 130—310°. 
Túlsó oldalán nyugodt, 25 — 30° lejtésű rétegek következnek kb. 0'5 
km távon, egész a Fernezely-pataknak a Zazarba torkolásáig, ahol 
ismét meredekebbé válnak a rétegek. Kb. 100 m-rel a torkolat fölött 
120—300° csapású függőleges törés figyelhető meg a Zazar-me- 
derben, ennek túlsó oldalán 70—80°-kal DNy felé dőlnek a réte
gek egész a fernezelyi országút bídjáig, ahol megszűnik a fel
tárás. A Fernezelyi-patak medrében szintén megtaláljuk ezt 
a törésvonalat, pontosan a másik mederben észlelt csapásnak 
megfelelő helyen (4. ábra); itt azonban a törés túloldalán csak 
kis távolságra találunk meredek DNy-i dőlést, majd a rétegek 
ismét élükre fordulva ellenkező dőléssel ellankásodnak. A fel
tárás végén 35°-kal ÉK-re dőlnek.

Itt, a nagybányai Zazar-mederben feltárt rétegek kora két
ségtelenül pannóniai, ezt bizonyítja a környék Congeria partschi-1
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3. ábra. A Zazar-patak déli partja 251 ^-tóRDDK-re.
1. jelenkori ártér. 2. óholocén terrasz. 3. pannóniai agyagrétegek. T. a töi'éses 

boltozat tengelye. A nyilak a rétegdőlés irányait jelzik.

tartalmazó alsópannóniai agyagával való teljes kőzettani meg
egyezés. A leírt feltárásból — valószínűleg a diszlokáció miatt — 
csak néhány töredékes Limnocardiumot gyűjthettem. Egyik 
aránylag legépebb példányomat Limnocardium cfr. halavátsi- 
nak, vagy S t r a u s z  L á s z l ó  geológus úr szíves közlése sze
rint valószínűleg a hozzá közelálló Limnocardium, aperlum 
Münst. kicsit deformált búbú példányának tekinthetjük. Az agyag 
iszapolási maradéka ostracodákon kívül mást nem tartalmaz.

Itt tehát azzal a meglepő ténnyel állunk szemben, hogy a 
pannon rétegek 70—SO^kal dőlnek, sőt élükre állva torlódtak fel! 
Különösen meglepő ez, ha az Alföld és Dunántúl pliocén réte
geit tekintjük, mely még az alaphegység fiatal töréseinek közelé
ben sem haladja meg a 25-30° lejtést. Ismét rá kell azonban 
mutatnom arra a bevezetésben említett tényre, hogy bár a Nagy
bányai-medencét ősföldrajzi érvek alapján az Alföldi-medence 
öblének kell tekintenünk, de mélyen benyúlva az övező hegysé
gek közé, hegyszerkezete már ezek fiatalabb mozgásainak ered
ménye.

Vizsgáljuk meg, milyen erők okozhatták az itteni szokatla
nul erős rétegzavarokat. Azt a feltevést mindjárt elvethetjük, 
mintha az agyagrétegek csupán a patakvíztől átnedvesedve s
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megduzzadva gyűrődtek volna meg. A suvadás vagy talajfolyás 
okozta szabálytalan elmozdulások, gyűrődések csak a talaj leg
felső rétegeiben történnek, s nem okozhatják több száz m vastag 
üledékkomplexus egyöntetű elmozdulásait. A fényképeken látható, 
hogy a kavicsterrasz zavartalanul nyugszik a letarolt rétegfejeken, 
tehát az agyagrétegek kimozdulásai még a patakbevágódás előtt 
befejeződtek, különben a kavics is vele mozgott volna.

A pannóniai agyag hegyszerkezetében megfigyelhető szabály- 
szeiűségek a következők: váltakozva követik egymást a rövidebb 
és meredeken délnyugatra lejtő szakaszok a hosszabb s lankásan 
ÉK felé lejtő részekkel. A széttagoló tektonikai vonalak vagy 
közel vertikális törések, vagy törésbe átmenő könyökredők; mind 
a két tipus csapása egymással párhuzamos s merőleges a kereszt- 
hegyi érctelérek csapására.*) Az egész hegyszerkezetet tehát 
egy ÉÉK ről jövő nyomóerő préselhette össze. A 3. ábrán 
látható boltozat közepének berogyását úgy magyarázhatjuk, 
hogy az erős meghajlítás következtében a rétegsor külső ívében 
húzófeszültség lépett fel, s az így létrejövő radiális repedések 
mentén süllyedt be az általuk bezárt cikkely.

4. ábra. A Fernezely- és Zazar-patakok összefolyása ÉNy-ról tekintve.
1. jelenlegi ártér. 2. óholocén terrasz. 3. pannóniai agyag és homokkő rétegek 

T. törésvonal. A nyilak a dőlésirányt jelzik.

*) P á l f y  M.: Magyarország arany-eziist bányáinak geológiai viszonyai, 
Budapest. 1929. 52. old.
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A szerkezet keletkezése valószínűleg összeesik a Kereszt
hegy erupcióját létrehozó rhodáni fázissal. A diszlokációk kap
csolatát a vulkanizmussal bizonyítja az is, hogy az erősebb ki
mozdulások mind a peremen láthatók, s a medence belsejében 
a pannónikum települése jóval nyugodtabb maximális dőlés
szöge 15—20°.

Nagybányától kelet felé is követhető ez a diszlokált zóna, 
Felsőbánya környékén több helyen 30—40° dőlésű a pannónikum. 
Itt azonban a pontos hegyszerkezet kinyomozása a pleisztocén 
takaró és a lejtőcsuszamlások miatt nehéz volna.

Röviden összegezve az elmondottakat, a különben lankás 
teknőt alkotó Nagybányai-medence északi szélén egy kelet
nyugati csapású, erősen diszlokált zóna húzódik az Avas-Gutin 
vulkántömeg lábánál. A vulkáni erupciók azonban nem ezen a 
vonalon történtek, hanem ettől északabbra. A meredek dőléseket 
tehát nem lehet csupán az eruptivum feltörésének oldalnyomá
sából származtatni. Ha ezt a töréses, összepréselt övezetet a 
Szamos és Lápos torkolatán át meghosszabbítjuk, csapásiránya 
éppen a Bükk-hegység kristályos tömegének északi széléhez 
vezet. Ha pedig kelet felé követjük, iránya az Iza-völgybe mutat, 
valamivel északabbra Dragoroérfalvánál és Izacsalnál, ahol B ö c k h 
térképe szerint a Radnai havasok kristályos pala és f. kréta tö
mege egy KDK—NyDNy csapású sík mentén áttolódott a me
redeken összepréselt harmadkorú képződményekre.*)

Feltűnő, hogy az Alföld lépcsős peremi töréseit jelző Avas- 
Rozsály vulkáni koszorú ennek a zónának északi szélén meg
szűnik.

*) B ö c k h  J á n o s :  Adatok az Iza völgye felső szakasza geológiai viszo
nyainak ismeretéhez. M. kir. Földt. Int. Évkönyve. XI. köt. 1894.


