
A Bódva és Sajó közötti barnakszénterület

földtani viszonyai

B A L O G H K A L M A X

A MÁSZ, illetve a Szénbányászati Ipari Igazgatóság bányaiölcl-
tani kutatóosztálya megbízásából 1947—48-ban, összesen 4 hónapon
át. foglalkoztam a borsodi barnakszénmedence É-i — a Saió és
a Bódva közé es — részének újratérképezésével Mucsonytól Ruda-
bányáig és Putnoktól Edelényig.

E medencerész sziklafenekét és kereteit adó képzdmények
közül a Szendri-Szigethegység ókoi'i vonulatai a legidsebbek- Az
I. sorozatot szürkés, világosabb szalagokkal tarkázott, kristályos
mészk (szendri Kálváriahegy, Kis- és Nagysomos), fehér és

szürkefoltos fehér, muszkovitos kristályos mészk (szendri Vár-
hegy) és szürke mészkövekkel váltakozó agyagpala alkotja. A DK
felé következ II. sorozat harna és szürke hoimiokkböl, meg sötét

agr\’agpaláiból áll, mészköközbetelepülésiek itt ritkák. A III. sorozat
túlnyomó sötétszüril?e mészkövei és gyérebben közbetelepült fekete

agyagpalái több helyütt krinoidea-nyéltagokat) és korall-maradvci-
nyokat tartalmaznak (a Graradrua-A-ölgy 191 m-es pontjától ÉÉK-re,
a Kerekhegy 277'ésa Gordonyos-bérc Ny-i lejtin, a Kosárdomb D-i

és DK-i oldalán, valamint a Bordahegj’ 283-at DNy-ról szegélyez,
IV. sorozat kzetei (szüike, barnás és fehéres, réteges kristályos
mészk — préselt, szericites agyag- és homokkpala-, valamint gyér
kvaroitlencse-közbetelepülésekkel; tömeges fehér, kristályos mészk
a szendrládi Bükkhegyen) némileg az els sorozatra emlékeztetnek.

A vonulatok csapásváltozás nélkül húzódnak át a Bódva Ny-i
oldalára. Az I. és II. sorozat kzetei Szendr és Büdöskút között
többnyire a folyóterraszok falában bukkannak el- A III. és - IV-
sorozatbeli képzdmények Büdöskút és a szendrládi vasúti híd
között a jobb parton is meredek ormokat formálnak: az itteni e?'-
sen összeszkült völgyszakasz nyilván epigenetikus.

E rétegcsoportokat eltér összetételükön kívül nagyobb átalaku-

lási fokuk különbözteti meg a közeli triász rétegektl. Az alkat-

váltás mértéke legnagyobb az I. és IV., legkisebb a III. sorozatban.
Meghatározásra váró, egyelre kétes korhatározó érték kövületek
eddig még csak az utóbbiból kerültek el. — Az I., II. és III. soro-

zat rendellenes érintkezését már FÖLDVÁRI is kiemelte, i’endellenes

azonban a III. és W- sorozat érintkezése is (grafitosodás a szendrö-

ládi vasúti híd melletti É-ibb kfejt fekete paláiban, másodlago-
san limonitosodott pirites impregnációk az innen É-ra nyíló nagy
völgy alsó szakaszán, hidrotermális elbontás a Bükkhegy É-i olda-

lának tömeges, fehér mészkövein stb.) A mind a négy csoportban

uralkodó DK-i és DDK-i dlésekbl ÉNy felé irányuló pikkelyes



rá tolódásokra következtethetünk s ezt az itt-ott inegi'igyelhetö szer-

kezeti kisformák is megersítik- Borsod szomszédságának É-i és

ÉXy-i dlései a szerkezeti irányok átfordulását tanúsítják.
Eddig csupán az els három sorozattal foglalkoztak behatób-

ban. SCHRÉTER és FÖLDVÁRI az I. sorozatot legidsebbnek (alsó-

kariban), a homokk-pala-sorozaitot legfiatalabhnaik (felsnkarhon)
minsítették, a mészk— pala-csoportot a kett közé próbálták iktatni

(fels-karbon). Az irodalom a négy fvonulaton kívül még egy ötö-
diket is megkülönböztet; ez a Rndabányai-hegység K-i peremén nyo-
mozható. Szürke kvarcittal váltakozó préselt agyagpala, mangánéi’C-
leneséket* is tartalmazó zöldes és szürkés agyag- meg homokkpala,
helyenként pedig lilás, fehéres, kvarcitszer homokk az épít-
anyaga. Bár helyzete elszigetelt, ÉNy-i dlésviszonyai eltérek,
kövülettelen, és kifejldése elüt, SCHRÉTER mégis a II. sorozattal
párhuzamosította (fels-karbon). — Magam a III. (a kövületes)
sorozatot tartom legfiatalabbnak. Az T. és IV. sorozat esetleg

])árhiazamosítható. A II. és V. sorozat azonosságát PANTÓ Gábor
szóbeli közlése alapján (mangános palák a szorosan vett Szendröi-
hegységhen, Galvácsnál) valószínnek láttam. Erre következtet-
hettünk mpngános képzödménycsoportunknak a Bántapolcsánytól
ÉNy-ra leírt képzdményekhez való hasonlóságából is. Folyamatban
lev, 1949. évi tianulmányaim azonban arról gyznek meg, tiogj'

a Rndahánjjai-hegíjséQ K-i oldalán házódó „ókori“ vonulat a hegij-

stégben nagijelterjedésü írengéni palák félig alkatváltott, rész-

ben elkovásodr.tf változata: látszólag ÉNij-i dlés, valójában átbuk-
totott helyzet rétegei a szendri palaeozoikumra rátolt s emellett
többszörösen át is pikkelyezett rudabánya—szalonnal triászred
niegpréselt fekv szárnyát alkotják. E fölös számú vonulatnak a
szendri palaeozoikumtól való elkülönítése jelentékenyen meg-
könnyíti annak az upponyi palaeozoikummal való párhuzamosítását.

E tekintetben azoknak a sajógalgóci, kurittyáni, disznóshorváti,
vudolftelepi, császtai és edelényi ókori rögöknek volna nagy jelent-
ségük, amelyek a rájuk transzgredáló alsó-miocén alól helyenként
elbukkannak. Sajnos, e kisterjedelm rögök átalakult és válto-
zatos összetétel, hidrotermális hatások nyomait (kvarctelérek, vasas
nyomok, kaolinosodás) is visel anyaga már szinte csak „érzés“-bl
osztható be a Szendri-Sziget valamelyik vonulatába. — Az ókori
i'ögöcskék felszín-alatti összefüggését a fiírási adatok alapján
nyomozhatjuk. Egy ÉÉK—DDNy-i csapású, hepe-hupás földalatti
bút vagy kü.szöb képe bontakozik ki elttünk, amely ÉNy és DK
íst részben DNy) felé is fokoziatosan elsüllyed. Orográfiai iránya
és a kibúvásain mérhet csapásirányok a Szendri- és I'^pponyi-
Sziget eg>'kori összefüggésérl tanúskodnak.

Az alaphegység-keret további részei a Rndabányai-hegység és
a. Gömöri-Karszt triászvonulatai. Az általuk közbezárt hegyesszög

* A szuhogyi Magyhegy mangánércének összetétele az ózdi Anvag-
viz.sgálati Hivatal elemzése szerint; Nedvesség: 8-33%, Fe: 17.9%. Mn:
20.0% SiO:;: 3035%, P: 0.37%. Maradóik: 34.43%. — E szingenetikus
mangánérc az ITpponyí-Sziget mangános vasérceihez hasonló ösívzetétei.
feldolgozás szempontjából kedveztlenül nagy kovasavtartalmn anyag:
felhasználását szór:\mnyos elfordulása is me.gnehezíti.



zugban számos kisebb-nagyobb triászrög még a sziklafenék közel-
ségét jelzi- Eudabánya—Felstelekes—Kánó—Imola vonalától D-i*e

azonban ez a sziklafenék már mélyebbre zökkent le.

Az óharmadkor legels nyomai: fels-eocén (?) mészk Euda-
bányán, mészkkongiomerátnm Imola és Trízs között (SCHEETEE).
A nagyelterjodós fels-oligocént Putnoktól É-ra a Bakóc-völgyik
zöldesszürke homokk, innen Alsósznhán, Eagályon, Zubogyon át

az Imolai-völgy K-i oldaláig szürke agyag képviseli. A homokkbl
itt-ott kagylókömagvak gyjthetk. Az agyagos fáciesnek a homok-
kével rokon, de gazdagabb mikrofaunája a késbbi tortónai mikro-
fauna elfutára.** — SCHEÉTEE az oligocén agyagos fáciesét
a rupéli, homoldíöveit a katti emeletbe helyezte. A mikrofauna
alapján azonban az agyagos kifejldés is bátran minsíthet katti-

emeíetbelinek.

A legmélyebb alsó-mediterrán rétegtag, a kemény, horzsaköves
és biotitos „alsó riolittufa‘‘\ — fedjében az V. teleppel — eddig
csupán a szuhakállói Winter-bányából s a kurittyáni I. akna DNy-i
irányvágatából volt ismeretes. Nemrégiben a kurittyáni „Üjereszké“-
ben — annak els, hármas elágazása és a 2- gurító között kb. 100 m
hosszban — is feltárták. E tufarög D-i oldalán 185®/25®, É-i oldalán
pedig 340"/20® dléssel települ a kszén- Az É-i oldalon a telep meg-
kettzdik.

A tufa feltárt vastagsága kb. 10 m, összvastagsága és feküje
nem ismeretes. A közelben telepített 29. fúrás széntelep és tufa nélkül
már 35 m mélységben ókori mészkre jutott. A mészk felett fel-

tárt „agyag, kavics, kék homok és zöld tályag“ alkalmasint az alsó

telep fekvjébe esik és az alsómediterrán transzgresszió szénképz-
dést megelz els üledékének tekinthet. A kurittyáni 1., 3., 6., 10.,

11., 12., 17., 20., 52., valamint az ormospusztai 13. fúrás az alsó telep
alatt még ugyancsak vastag agyagos vagy homokos üledéksort

** Az oligocén homokk mikrofaunája: Eobulus inoruatus d‘Orb..

Dentalina sp-, Nodosaria sp., Nonion commune d‘Orb. N. pompiloides
F. M., Elphidium crispum L., Plectofrondicularia tenuicostata Neug.,
Uvigerina pygmaea d‘Orb. Gyroidina soldanü d'Orb., Eotalia beocarii
L., PuUenia sphaeroides d‘Orb-, Cibicides lobatulus Walk. — Jac., C-
dutemplei d‘Orb., C. ungerianus d‘Orb.; szivacstk. ostaoodák, spaitan-

gida-tüskók. — Áz oligocén agyag mikrofaunája: Textularia carinata
d‘Orb-, Eobulus depauperatus Ess., E. cultratus Montf., E. austriaeus
d‘Orb- Lenticulina sp.. Marginulina fáragaria Gümb., M. glabra d‘Orb.,
Dentalina filiformis d‘Orb., D. adolphina d‘Orb.. D. consobrina d‘Orb.,

Nodosaria exilis Neug., N. spinicosta d‘Orb„ Flabéllina sp., Lagena
hispida Ess., Guttulina acuta Hantk., G. probléma d‘Orb. var. deltoidea
Ess., Polymorphina sp., Nonion commune d‘Orb-, N. pompiloides F. M.,

Elphidium crispum L.. Plectofrondicularia affiuis Neug., P. bielsiana

Neug., P. aökneriania Neug., Bulimina elongata d’Orb., B. pupoides d‘Orb.'

Bolivina punctata d‘Orb. B. beyrichi Ess., Üvigerina pygmaea d‘Orb.,

Angulogerina angolosa d‘Orb., Gyroidina soldanü d‘Orb-, Sphaeroidina
bulloides d‘Orb., Globigerina bulloides d'Orb., Orbulinta universa d‘Orb.,

Planulinia aa-imineni lis d’Onb. Anomalina boueana d’Orb., Cibicides

lobatulus WALK

—

JAC., C. dutemplei d’OEB., C. ungeiáanus d‘Orb.,

C. sp.; szivaostük, ostraoodák. spatangida-tüskék, halfogalk. A meghatá-
rozás HEGEDS GYULA munkája.



keresztezett. E tekintetben nzouban szabályossáfí uiucseu, mert pl.

a kurittyáni 23. és 24. fúrás szerint az alsó telep közvetlenül mész-
kövön fekszik, jelezve, hogy az itteni mészkszigetet csak késbb
kerítette hatalmába a tenger. Hasonló jelenségek más fúrásokból
is kiolvashatók. Azok a helyek, ahol az alaphegység felett alsó telep

nélkül csupán a felst kapták meg, még az alsó telep képzdése ide-

jében is szigetként emelkedtek ki. Körülöttük — a fels telep fekvjé-
ben — meg is találjuk a parti hullámverés termelte durva mészk-
kavicsot és konglomerátumot (Disznóshorváttól Ny-ra es rög,

ormospusztai Istvánbánya, Császtai-völgy). — Az edelényi Ferenc-
bánya melletti két kis ókori rögre a disznóshorvátiaknál jóval fiata-

labb TI. vagy Wiesner-telep fúrókagylónyomos, ostreás, kavicsos-
homokos feküképzdményei transzgredálnak. A' Kakask 303-ról

lejöv, ÉÉNy—DDK-i mellékvölgy mentén ki-kibukkanó ókori rögö-
kön ugyancsak fúrókagylók és ostreás, durva kavics jelzik az egy-

kori partszegélyt- Hasonlók — ugyancsak a Wiesner-telep kíséreté-

ben — a Borsod—Edelény vonaltól Ny-ra kibúvó alaphegység-
rögök fedképzdményei is (Szóffer-bánya, hodájpusztai MÁSz-
fúrás — 1947.). Mindebbl az alsómediterrán transzgresszió folytonos

oszcilláló mozgások közben történt, szakaszos elrehaladása olvas-

ható ki- Különböz vontok porti képzdményei emiatt nem feltét-

lenül egyidejek. Szétválasztásuk azonban csupán akkor lehetséges,

ha kszéntelep is kíséri ket s annak hovatartozása már megálla-
pHtntott.

Jz Abod-krnyéki mediterrán-elfordulások a szendri palae-
ozoikam peremén továbbnyomozhatók.*** Ezeknek az ugyancsak
parti képzdményeknek helye a mediterránon belül bizonytalan.
A Rudabányai-hegységet szegélyez, eddig általában pannóniamak
vett, kövületmentes, meredek (40—70") dlés parti konglomerátum,
valószínleg szintén mediterrán.

A széntelepes csoportban agyag, márga, homok, homokk és

kvarckavicsos rétegek szerepelnek. A durvább kzeteken jól meg-
figyelhet a rétegek Imllámos felszínre települése és hirtelen kiékel-
dése, st egyes rétegek fekvjük feldolgozott anyagát tartalmazzák.
Mindez a hullámverés játékának eredménye. A kavicsokl)an igen
gyakoriak az osztreák, egyéb — fleg a széntelepeket kísér —
nijaikrofossziliákat illeten, lásd SCHRÉTER leírásait. A Foiiamini-

*** Az Irnakhegj' DNy-i szegélyén, a 170 alatti völgyoldal sötét

agj'agpaláira települ anomiás—pectenes—ostreás homok szivacstkön
és spatangida-tü^éken kívül Róbulus sp.-t, Nouion depressulum Walk.
- Jac.-t és Rotalia beccarii L.-t tartalmaz. Szendrládtól DK-re több
ponton tömegével gyjthet az Ostrea crassissima Lmk. A Bükkhegy

239 DK-i oldalán kvarc- és mészkkavicsot is bezáró lithothamniu-
nos mészk települ. (Anomia cf, ephippium, Pecten sp., Cardiurn sp.,

Turritella turris Bast., két Ostroa sp., Balanus sp., Lamna sp., valamint
Triloculina sp., T. inornata d‘Orb. Nodosaria sp., Gypsina vesicularis
-Tones—Parker, Nonion commune d‘Oi*b., Elphidium crispum L-, CibÍQi-

des ungerianus d‘Orb., ostracodák és spatangida-tüskék). Lithothamniu-
mos mészk van Büdöskút-pusztától DK-re, a 225 D-i lejtjén is.

(BolLvina sp., o«traeodák, spatamgida-tüsikék).



íe-rák közül MAJZON L. és HEGEDS GY- szerint a Rotalia
heecarii L., a Globigerina bnlloides d'Oi’b-, a Nonionok (X. commime
d’üvb., X. ximbilicatnliun Montagn, N. grano»uia d‘Orb., X. inine-
tatum d‘Orb és X'. depressulnm Walk.—Jac.) s a Dentaliua sp-k
leggyakoribbak; a Robulus sp., Elpliidium erispum L., E- rugosum
d‘Orb., Bulimina elongata d‘Orb., '\'’irgnlinia sclireibersiaiXa Czjz.,

Bolivina sp., B. puuetata d‘Orb., Uvigerina pygmaea d‘Orb-, Anguio-
geriiia augnlosa Will., Gyroidina soldanii d‘Orb., Cassidnlina sp.,

Pixllenia bnlloides d‘Orb-, Globigerina triloba Rss., Orbnlina xiniversa
d‘Orb., Cibicides lobatnlns Walk.—Jac. és C. dntemplei d‘Orb- sok-

kal ritkábbak. Ellenben sok a szivacst és spatangidatüske, s ostra-

codákon kívül hahiszótüskék és otolitbusok is elfordulnak. Ez az
enryhaliu mikrofauna akár a felsö-ollgoeén, akár a tortónai naikro-

fannához viszonyítva igen szegényes.

A Bódva—Sajóköz középs részén, a kiemelt helyzet palaeozói
küszöbön a borsodi öt telep közül a két legalsó ismeretes. A telepek

száma ÉXy (Felsnyárád DXy-i szomszédsága), DK (^Incsony, Brát-
lele telepek) és DX^y (Sajókaza) felé gj'arapodik, a IV. telep fölött

újabb egy-két — a III. sz. telepeknek megfelel —“ telepecske foglal

helyet, st Edelény környékén a II. és 1. sz. telepek is megvannak.****
Az edeléuyi I. telep nyugodt településben KDK-nek dl (112'V4'’),

kii'oúvása a láncivölgyi légakna és a "é* 161 közt van. A fúrási ada-
tok szerint a II. telep az I.-vel egyez dlés; Ny felé az alherttelepi
VI. és VII. fúrás is feltárta. É-ra, az egykori Salamonovits-hányák
területén 30—40 m-re közelíti meg a felszínt. Edelénytöl ÉXy-ra már
a II. telep is csak foltokban van meg. A szénmedene sziklafeneke

felemelkedik, palaeozói rögök bukkannak felszínre, s a császtai

1/1909. jel, a Tilalmas erd -f 231 közelében lev, továbbá a Hodáj-
pusztától ÉXy-ra 600 és 1200 m-re lev fúrólyukak 83, 62 illetve 32 m
felszínalatti mélységben mészkre jutottak. Telepek a hepe-hupás
ókori felszín mélyedéseiiben vaunak. — A már felhagyott Szóffer-

hánya Irányóján igen sotk a Xeriíiua picta Fér., gyakori a Potaimides
Mdentatus Defr., a P. moravicus ]\I. Hörn.. a P. borsodensi?

Scliréter, a P. nodosoplicatus M. Hörji. és az Ostrea .sp.; ritkább

a Melanopsis impressa Kraus var. monregalensis Sacco, a Heretrix
islandicoides Lám. és a Cardium sp- — A Tilalmas Xy-i oldalán

Az I. telep szelvénye a láncivölgyi 10. sz. ereszkében: Ostrea

crassissiniás fte, 33 cm szenes pala. 56 cm barnakszén, 18 cm riolittufa-

beágyazás, 25 cm barnakszén, 12 cm szenes pala, kemény, szürke kövü-

letes feküagyag. — A fed ostreai>ad 0.1—4 m vastag lenesét ^kot-

A fte alatti 10—60 cm-es szenes palában itt-ott 10-;-15 cm-es újabb
telepecskét is találtak. A riolittuí'a beágyazás néhol kiekelóik, másutt
a fölötte lev teleprészben is elfordul 'A cm-es rilottufacsík. — Az 1.

telep veg^ü alkata TARXÓCI Ern (1932) szeriiit: Szén: 40.72%, összes

hvdrogén: 2.86%, disposibilis hydrogén: 1.09%, oxygén: 14.19%, kén:

3.46%, hamu: 7.6%, nedvasség: 31.17%, égésh: 4207 kai., ftérték 378«

kai. — A 80 m-rel mélyebben fekv, átlagosan 1-20 m vastag és 3900 kai.

ftertékü, II. vagy Wiesner telepet a Lánci-völgyben ugyancsak mvel-
ték. 1941-ben fteszakadás miatt víz alá került. Második elöntése 1945-ben

történt a 2 db. 2000 1/p-es szivattyií egynapi szünetelése következtében,

s azóta is víz alatt áll.



2
7
5

a
l
s
ó
-
i
n
e
d
i
f
e
r
r
á
n

s
z
é
i
i
ö
s
s
z
l
e
t
.

v
a
s
t
a
f
r
a
b
b

v
o
n
a
l
a
k

= t
e
l
e
p
e
k
.



oanladozó Zsuzsánna-táró pár foktkial 75“ irányban dl telepénok
szelvénye: fed ostreapad, 1.2 m barnásszürke, kö\ületes niárga
(Meretrix islandicoides Lám., Neritina picta Fér. Congeria sp..

Rotalia beccarii L.), alatta 0.4 m barnakszén, 0.1 m fehéres agyag.
0.25 m égpala, majd barnássárga fekv homok. (A hányón ezen-
kívül Potamides hidentatus Defr.-t is találtunk.) — A Tilalmas É-i

végében kihajtott Ferenc-táró, kb. 120 m hossz-bau, ostreás kavicsra
települ komokos rétegeket harántolt a közeli ókori rögökre transz-
gredáló, enyhén DDNy-nak dl parti homokok folytatásában.
E rétegeken 3 telepecske nyugszik, amelyeket 4—6 m medd közl)e-

település választ el egymástól. Az alsó-telep szelvénye: fed ostrea-

pad, 0.25 ni barna palás agyag, 0.05 m Potamides bidentatusos réteg.

0.10 m medd pala, 0.80 m barnak.szén, fekv barna agyag.
A középs-telep 0.80 m vastag, fekvjében Potamides bidentatusos
réteg van. A fels-telep szelvénye: fed ostreapad, 0.03 eongeriás
réteg, 0.15 m medd pala, 0.77 m barnakszén, 0.15 m égpala. fekv
barna palásagj'ag. A Ferenc-táró hányóján tömérdek Neritina picta

Fér- mellett Ostrea sp., Potamides bidentatus Defr., P. mitralis
Cardium sp., Psammobia sp., Planorbis sp. és Buccinium sp. g:vüjthet.
Mindhárom telep Ny és K felé kiékelödik; legnagyobb áz alsó, leg-

kisebb a fels telep kiterjedése. — A Zsussánna- és a Ferenc-táró
között több fúrás feltárta e telepeoskéket. A MÁSz 1947.-1 hodáj-
pusztai fúrása 59 m mélységben 1.3 m-es telepet s a felette lev
15 m-es összletben még két (0.2 és 0.1 m-es) telepecskét harántolt:

nehány más fúrás azonban telep nélkül ókori mészkben ért véget.

A Cl. sz- rudolfi és a II./1909. jel császtai fúrólyuk alsó. a TV.

^z. borsodi teleppel aizonosítihiató telepe fölött 88.6, illetve 59.8 m
távolságban, 1.1, illetve 1.7 m vastag telepet harántoltak, amely
megvan a mészkben végzd I./1909. sz. császtai lyukban is. E véko-

nyabb telepek a felettük változó számbaai (0 5) és távolság-

l>a'n lev kisvastagságú telepekkel e^^ütt a III. sz., ú. n. „közfV tele-

peket képviselik. Közti telepek elfordulnak még az albert-telepi

VIII. fúrásban a IV. telep felett 86.4 és 51 m távolságban, az alberti

III. fiirásbau 45 és 51 m, Rudolf-telepen az I./1948. fúrásban 18.74 és

39.94 m, a II./1948. fúrásban 25.09, a W./1948. fúrásban ' 37.46 m, az
V'./1947- fúrásban 36.4 m, a Pacsányvmlgyben (I./1947.) 64.54 m táA'ol-

.''ágbau 0.6 és 0.5 m, továbbá 1.10 m. 0.20 m, 0.15 m. 2.45 m, 0.05 m, 0.05

m. 0.10 m, illetve 0.50 m vastagságban.

Hová tartoznak a Ferenc-hánya hármas telepei? — A Tilalmas-
tet viszonyai kétségtelenül a diósgyri kifejldésre emlékeztetnek,
ahol a Wiesner-telep ugyancsak több kisebb telep társaságában
jelentkezik. Hogy e kísérötelepek az alaphegység közelében külön-

álló padokra tagolódott Wiesner-telep részei-e (SCÍ^HRÉTER), avagy
a Wiesner-telep alatti szénzsinórok és vékonyabb telepek medence-
peremi kivastagodásának tekintendök-e (VADASZ), elméleti kér-

dés- Széttagolódás pl. az V. sz. telepnek az ormosi bányamez É-i

részében észlelt megvastagodása is, több medd palabeágyazás
közbeiktatódása révén. A telep padjai azonban szorosan összetartoz-

nak, a medd palák csupán a medenceperem természetszerleg
nagyobb mennyiség szennyezanyagának idnldnti hozzákevere-

dését jelzik. A diósgyri és tilalmasteti széntelepek közötti tengeri
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rétegek azonbau kifejezetten oszcilláló mozyúsokra utalnak. Ezek
egyi’ószt a partokon legelevenebbek, másrészt hatásuk itt teremtette

meg leghamarabb a szénképzdés feltételeit, ezért a gyakori telep-

képzdés.

Az olsómedilerrún szénkcpzödméntj Bódváu túli folijtatódását

ma már bizonyos derlátással ítélhetjük meg, a végs szót néhány
-1—500 m-<es fúrás mondhatná, ki. — Ny-on a Sajókaza és Sajógalgóc
közti szakasz mondható reményteljesnek a (?) telep galgóci

kibúvása és a Sajókazától DXy-ra telepített — bár nem teljesen

megbízható — fúrások alapján. — É felé a „Pacsány II./1947.“ (201.50

TU mély) fúrást, amely 27 és 164 m közt 6 vékony (0-03—0.38 m-es)

és csak egyetlen 1.31 m-es telepet haráutolt (30.7 m-ben), ma még
nem tudjuk értelmezni. Ugyanez érvényes az ormosi bányameztl
Ikra történt fúrásokra is. — Jákfalán állítólag 77 m mélységben
1.7 m szénvastagságuál tört el a fúró. Egy másik jákfalai fúrással

kapcsolatos a miskolci bányakapitányság 2280/1942. sz. jegyz-
könyve. A fúrást a 611. kát. hrsz- ingatlanon végezték, 81.3 m-ben
ütötte meg a széntelepet; a fels szénpad 1.45 m-es volt. alatta 25 cm
agyag után 0.72 m-nyi tiszta kszén, majd 1.81 m palás szén követ-
kezett. A fekvt nem érték el- Ha valóban mediterrán ez a telep,

az V. telepnek felelhet meg.

Az edelényi. sajószentpéteri, pereces! és sajókazinci magasabb
telepek s az I. telep fedjében Perecesen és Sajószentpéteren 75—150

m vastagságot elér medd rétegcsoport az egercsehi—ózdi kifejl-
dés pectenes—corbulás rétegeivel egykorúak. A Sajótól É-ra azon-
ban az 1. telep feletti medd rétegek még Edelénynél is igen
rékonyakk, Ny-abbra pedig az 1. és II. teleppel együtt lepusztul-

tak. Kurittyán—Disznóshorvát—Ormospuszta környékén a IV. tele-

pet fed rétegösszlet már a közti telepek birodalmába tartozik. Az
Upponyi-Sziget két t-k. önálló medencerészt elválasztó küszöbjellege
Sajógalgócig az egész alsómediterránon át jól kifejezésre jut. A Gal-
góctól Edelényig követhet ókori rögvonulat azonban nem jelenti
a sajóvölgyi medence Ny-i határát, hiszen a közti kistelepek még
o küszöb Ny-i oldalán is jelenvannak (Sajókaza. Felsönyárád).
A medenceperem tehát e — fleg az V. telep képzdésekor változatos
— szigetcsoporttól Ny-abbra sejthet. Nem hiszem, hogy a Ny-i
(kui-ittyáni) szakasz „lassríbb iramú“ üledékképzdésének idtar-
tama a K-i rész nagyobb mérték üledékfelhalmozódásával lenne
a,7M>nos. Ez esetben a pei-emtöl távolabb es teiáiletek (pl. Sa.jó-

szentpéter) 'teleptávolságainak a Ny-i rész megfelel teleptávolságai-

nál nagyobbnak kellene lenniök. A magasabb telepeknek egyes
pefémrészekrl való hiányzását e részek korábbi feltöltdésével,
vagy utólagos lepusztulással, még inkább mindkett kombinációjá-
val magyarázhatjuk. Az egercsehi medencében még slirre települ
tcirtonmaJk a galgóci, alaphegységen fekv IV. (?) telep fölötti,

(^sekély telep-távolságú elöfordnlása máslíéntt alig értelmezhet.
EdelénjHöl Ny-ra viszont — ahol a II. tele]) feküképzdményei kerül-

tek az alaphegység fölé — eleinte talán lassúbb, de huzamosabb
b(>süllyedés érvénj^esült.

A sajóvölgyi és ózdi kifejldés különbségei a tortónai-emelet

idején mosódnak el. Az egyöntet, bár sekélytengeri elöntés dús



íoraminifera-tarlalmú, tufás agyagjai***** az Uppouyi-Szigetet körül-
véve délen Sajóbcábonyig, É-on Dubicsánytól Sajógalgóeig. nyomul-
nak elre, st két kicsiny maradványfoltjuk az orinosi kolostorrom
mögött, valamint a Kvágóhegytöl É-ra is kimntatbató.

Szögdiszkordancia megállapítása a tortónai képzdmények alatt
a rossz feltárások miatt nem sikerült ugyan, az említett' okokból
létrejött eróziós diszkordanciák azonban az egykori partszegélyeken
jól bizonyíthatók, annyival inkább, mert a Bódvaközben a slir is

hiányzik-

Jelents lepusztulást kell feltételeznünk a felsniediterrán és
a szarmata emelet határán. — Az alsó mediterránra itt-ott, eltér
k sz. f. magasságban, api’ószem, kemény és likacsos, rétegzetten.
kÖAniletmentes riolittufa foszlányai települnek- Császtapnsztától
DK-re, a Középhegy K-i lejtjén e tufa fölött fehér homokk és
halványsárga leveles, kövületes agyag következik, amelyek az innen
É-ra lev völgyeeskében is megvaimak. A sárgás agyag, feküjébeu
horzsaköves tufával, a Ferene-báuya szomszédságától a császtai
szlkbe vezet lit kanyaróban, s innen ÉK-re, az iparvasút mel-
lett is fel van tárva. Az összesített fauna jellegzetesen alsószarmata:
szivacstük, Xoiiion granosum d‘Orb., N. depressnlnm Walk.—Jack.
Elphidium rugosum d‘Orb-, E. crispum L., E. striatopnnctatnm F.
M-, Bryozoa sp., Dorsanum dnplicatum Sow., Trochns poppelacki
PartscK Trochns n. sp., Plenrotoma sp., Hydrobia sp.. Bulla lajon-

***** HEGEDS és MAJZON szerint: Textularia laevigata d‘Orb..
T. carinata d‘Orb., T. sp., Gaudryina siphouella Ess., Listerella commu-
nis d‘Orb-, Spiroloculina tenuis Czjz., Kobulus crassus d'Orb., E.
inoruatns d‘Orb., E. rotulatus Lám., E. depauperatus Ess., E. ornatiis
d‘Orb., E. cnltratus Moutf., E. arcuatostriatus Hantk., E. eehinatus
d'Orb., E. austriacus d‘Orb., E. cly])eiformis d‘Orb-, E. iutermedius
d‘Orb-, E. sp., Leuticulina sp., Planularia sp., Saracenaria arcuata
d‘Orb., Cristellaria siinplex d‘Orb., C. semiluna d‘Orb., S. sp., Marginu-
lina sp., M. fi’agaria Gümb., ISI. pednm d‘Orb., M. hirsnta d‘Orb.,
M. triangularis d‘Orb., Deuíalina sp., D. filiformis d‘Orb., D. adolphiua
d‘Orb., D. eonsobrina d‘Orb., D. acnta d‘Orb., D. coramunis d^Orb.,

D. pauperata d’Orb., Xodosaria sp., X. bacillum Defr.. X. exilis Xeug-.
X. acuminata Hautk., X. pyriila d‘Orb., X. hyspida d‘Orb., Glandulina
laevigata d‘Orb., Vaginulina margaritifera Batsob, Frondicularia sp.,

Flabellina sp., Lagena sp., L. hispida Ess., Globnlina gibba d‘Orb.,

Guttnlina aiistriaca d‘Orb., G. probléma d‘Orb., G- probléma d'Orb. var-

deltoidea Ess., Xonion commuue d‘Orb.. X. nmbilieatulum !Montagu.
X. granosum d‘Orb., X. pompiioides F. M., X. depressulurn Walk.—Jac.
X’. boueanum d‘Orb., Elphidium crispum L., Plectofrondiciilaria diversi-

eostata Xeug-, Amphimorphiua sp., Bulimina pyrula d‘Orb., B. iuflata

íSeguenza, B. elongata d‘Orb., B. aculeata Seguenza, B. buchiana d|Orb.,

Virgulina schreibersiana Czjz., Bolivina sp., B. pnnctata d‘Orb.,

B. beyrichi Ess., Uvigerina pygmaea d‘Orb., U. urnula d'Orb., Angulo-
gei’ina angolosa Will.. Diseorbis rugósa d‘Orb., Gyroidiua soldanii

d‘Orb., Eotalia beecarii L., Epistomia eleg'ans d‘Orb., Siphonina reticu-

lata Czjz., Chilostomella ovoidea Ess., Pullenia brilloides d‘Orb., P.

sphaeroides d'Orb-, Sphaeroidina bulloides d'Orb., Globigerina triíoba

Ess., Gl. bulloides d'Orb., Gl. reguláris d'Orb., Candorbuliua sp-,

OrbuJina universa d'Orb., Planulina ariminensis d'Orb-, Cibieides lóba

tiilus Walk.—Jac., C. dutemplei d'Orb., C. ungerianus d'Orb.; szivacstük,

ostracodák, spatangida-tiiskék, otol.'fhiisok és halviszótnskék.



kaireana Bast., Gastropoda s])., Modiola marginata Eichw., Liiuno-
cardiiiru viudobonense Partseh, L. sublatisulcatum d‘Orb-, L. sp.,

Tapes gragaria Partseh- var. dissita Eichw., Macira sp., Ostracoda
-sp. A kövuletes rétegek fedö.iében szivacstíís zsíros agyagok
láthatók.

NYÉNY G KDK '

ábra. A Osászta-pusztától I)-re lev 253 alsó-szarmata elfordulásának szel-

vénye. 1. = ókori alapliegység, 2. = ailsó-mediterrán rétegek, 3. = likacsos

riolittnfa, 4. = tufás agyag és 'homokk kövületekkel, 5. szivacsts szürke agyag.

E fólsósvízi rétegeket az Antalvölgyben limnikus kszéntelep
lielj’^ettesíti. Az antalvölgyi táró elején 40 m hosszban feltárt likacsos

riolittufára kezdetben meredek, majd csakhamar szintessé váló
településben a mvelés alaitt álló, 4.5 m vaistmg, 4—8 om-es riolittufa-

csikkal kettéosztott telep következik, fedjében több telepecskét közbe-
záró szürke agyagokkal (kb, 15 m); a rétegsort 20 m vastagságé
gömhzárványos riolittufa zárja. A fejtésekbl kikerült fekete pala
Melanopsis sp-t, Limnaea sp.-t és legalább kétfajta Pianorbis
(Gyraulns) sp.-t tartalmaz.

4. ábra. Az antalvölgyi táró környékének földtani szelvénye. 1. = ókori alapbegy-
ség, 2. = alsó-mediterrán rétegek. 3. = Iiifcacscw rioiittnía, 3a. = likacsos riolittufa

és sárga, kövületes agyag, 4. = széntartalmú agyag- és riölittufa-rétegek, 4a. =
z.síros agyag, szivacstkkel, 5. gömbzárványos riolittufa, 6. = alsó-pannon agyag.

A .3—5. sz. képzdmények az alsó-szarmata emeletbe tartoznak.

A limnikus rétegek kifejldése g.ijorsan változik. A borsodi
Trnak-hegy anomiás-pectenes homokon fekv likacsos riolittufáján
tufaréteget is tartalmazó, 30—40 m vastag, szivacstüs agyag, ezen
50 m vastag gömbzárványos riolittufa fekszik- A szivacsts agya-
gokat Szendrládtól DK-re limonitkonkréciós szürke agyag, sárgás-
vörös homokk, vasas kötszer mészk-konglomerátum helyette
siti. Sajókeresztúrtól Ny-ra az andezittufák felett a császtaival meg-
egyez likacsos riolittufa települ, erre kavics, ag^mg és homokos
agyag váltakozása, végül horzsköves riolittufa következik.



A fels riolitlufaszint az alsótól általában .jól megkülönböz-
tethet. Vastagabb, tömeges, laza, borzsaköves, ókori kzetzárványo-
kat, olykor pedig szenesedett növényi részeket tartalmazó alsó részét

egj’es csíkokban fellép, ugyancsak tufaanyagú, mogyoró—diónagy-
ságú, gömböly és gömbliéjasan málló zárványok, olykor kvarc-
xavicszsinórok jellemzik. Fels, vékonyabb, ugyancsak kövület-
mentes része általában fínomszem, olykor porcellánszeren tömött,

kemény és réteges. E rétegzett rész állóvízi ülepedés eredménye, az
alsó tufapad zárványai a leüleped tufaanyag részbeni átmosásáról
tanúskodnak.

A Bódvaköz K-i részeinek riolittufáiA’al szemben Ny-on az
andezittufák jut)iak uralomra, la lilkaosos riolittufa teljesen elmarad.
Sajókaza

—

Putnok környékének szarmata rétegsora fels-oligocénre.
leisö-, illetve alsó-mediterránra települ, helyenként hatalmas palaeo-
zói zárvánsmkat, Dubicsányuál és Sajókazánál vízi vagy vízparti

növénymaradványokat tartalmazó, andezittufa, -breccsa és -agglo-

merátumrétegekkel kezddik. E — Sajókazán mintegy 40 m vastíig

— összletben itt-ott réteges lávafoltolí (kitörési központok) is fel-

ismerhetk. — Az andezitbreccsákon a Paesány mindkét oldalán s a

Kétes-tetn durva mészkkavics és -konglomerátum, zöld és szürke
agyag, világos homokk települ (utóbbiban csigaoperculum), majd

m vastag, gömbzárványos riolittufa-pad következilt. Utóbbinak
korát a Paesány Ny-i oldalán talált vöröses agyag kövületei (Ro-
talia beccarii L., Mactra sp- és Limnocardium vindobonense
Partsch) rögzítik-

Kétes-tet és Császta-puszta között a likacsos és gömbzárvánjm.s
riolittufa egymástól függetlenül jelenik meg; a közbees rétegsor ki-

marad, s a fels tufaszint is közvetlenül alsó-mediterránon nyug-
izik. A gömbzárványois tufa itt is egységesebb, enyhén É-ra le-

hajló, de Ny—K-i irányban is hullámos táblát formál; a likacsos
féleség különböz t. sz. f. magasságban jelentkez foltjai mindig e

tábla szintje alatt helyezkednek el. A tufatábla vastagsága K felé

gyarapodik; SCHRÉTER a Bódva K-i oldaláu Borsodtól Ládbes-
iiyig követte. D-ebbre alsó-pannon rétegek takarják s csupán Ziliz-

tl I)-re jelentkezik néhány — STRAUSZ által fels-mediterráninak
vett — folton-

1. kép. A Pacsáiiy-völgy nyílásának K-i oldala (Sajókaza). 1. = alsó-mediterrán
homok, agyag, homokk. 2. = Andezittufa és -agglomerátum. 3. = mészkökavics
és -kong’lomerátnm. 4. = gömbzárványo.s riolittufa. 5. = a'lsó-pannóniai agyag.

homok, kavics.

(Foto: Balogh K.i
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A leírt alsó-szarmata rétegsor a Sajó D-i oldalán is érvényes.

A gömbzárványos riolittufát ulsó-pannónial agyag-, kvarc-
kavics- és homokrétegek fedik (Melanopsis sturi Fuchs — Ormos-
puszta, SCHRÉTER), amelyek a Bódvaközben D felé nem lépik át a
tufatábla peremét. É-on a pannónikum barnakszéntelepekkel a
palaeozoos és mezozoos alaphegységre transzgredál (a szendröi nagy-
id lomás melletti bánya hányóján Congeria n. sp., Limnoeardium sp.,

Theodoxus sp-, Planorbis sj)., Melanopsis sturi Fuchs, Melanopsis
impressa Kraus var. bonelli Sism.). A széntartalmú üledékek való-
sággal megkerülik az eddig pannónnak tartott parti konglomerátum
kibiívásait. A Szuhogy fölötti szei’pentin bevágásában szögdiszkor-
dancia is megállapítható köztük. Ez az „alapkonglomerátum‘' a csön-
des pannon transzgresszióval neníhozhafó kapcsolatba, legcélszerbb
tehát az alsó-mediterránba helyezni.

Rudabányán az Andi*ássy I.-, Andrássy II- és a Vilmos-bányá-
ban vannak feltárva Mustodon longirostris Kaup és Hipparion
gracile Kaup jellemezte gj’önge telepecskék. A pannóniai rétegösszle^

alja s a kai’sztosodott triász-felsíín közé barna vagy vörös terreszi-

rikum ékeldik. Pelscajrdón hasonlóiképpen vörös nyirokra települ
annak a Pelsöctöl Putnok—Sajókazáig lehúzódó kavicstakarónak a
széle, amely, legalább részben, a rudabánya—szendröi széntelepes
alsó-pannón heterópikus fáciese. A Gömöri—Karszt vörös agyagjá-
nak legnagyobb része tehát pannonnál idsebb, valószínleg miocén.

Sajókazától Ny-ra a gömbzárványos riolittufa kiékelödik s az
(dsó-pannóniainak innen kezdve túlnyomóan kavicsos rétegei elvá-
laszthatatlanok az andezittufát fed kavicsos alsó-szarmatától. Kétes-
tettl Jákfaláig s Felsönyárádtól ÉNy-ra csupán annyi a különb-
ség, hog:^’ az andezittufák is kimaradnak s az alsó-szarmata—alsó-

liannón kavicsok közvetlenül alsó-mediterránon, Zubogy—Ragály-^
Imola környékének pedig fels-oligoeénen fekszenek. Az alsó-

szarmatánatlc a Göraöri-fensík]*ól származó mészk-, s az alsó-pannón
túlnyomó kvare-kavicsanyiaga egyformán a Sajó-deltához tartoíü-c.

Itt tehát valóban helyesnek látszik az alsó-pannónt a fels-szarmatá-

kép. A Pacbáiiy-völgy nyílásának Xy-i oldala (Sajókaza). 1. = andezLttui'a i.-i

-agglomerátuüi, 2. = mészkkavic.s és -kongilomerátum, zsíros agyag, 3. = göuib-

zái'ványos riolittufa, 4. = alsó-pannon kavics, homok, agyag.
(Foto: Balogh K.)
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ral azonositan'i, azz^al a uiegjegyzésisel, hogy az „alsó-paunóii^
inedenoe É-felé túllépi az alsó-szannatia mecleiic.e ismert kérétéit.

A fels-pannonban száradra került területünkön a mai térszínt

kialakító erózió mködését számos foUjóterrasz jelzi. A Bód^'a-
völgj^ben löszfoltok, egyebütt nyirokszer agyag kópviselilv még a
yleiszfocént.

A szénmedence hosszanti vethálózatónsck külszíni nyomozása
alig lélietséges, a vetket a bányamveletek és a fúrá.sok alapján
ismerjük. Ma különösen a Sajókaza—^Pntnok közti terület szeiike-

zete éget kérdés. A kazal Kálmán-akna kntatóvágatában a IV.
telepnek az V. telei) 127 m t. sz. f. szintjére való levetdósét állapí-

tották meg, Ny-abbra — a 38. fúrásban — a fels telep már 112.6

m-en, a II./1947. fúrásban pedig 31.38 m-en van. Kb. 140 összmagas-
ságii vet paszta liúzódik tehát itt. Ennék legkeletibb tagja — a
Hugó-vet — batárolja Ny-ról a kazai, felsnyárádi, st a barát-
völgyi akna fejtésterületeit is, vetmagassága É felé csökken. A )e-

etett szentelep Sajógalgócnáí — eddig ki nem nyomozott vetk
mentén — felemelkedik, Ny-abbra ismét nincs kibúvása.

Hatalmas — 170—180 vetömagassógv — vetsáv húzódik Put-
noktól ÉK-re, ahol a szaimiata-pannón kavicsok a fels-oligocén
liomokkvel érintkeznek.

A vetrendszer kialakulását az alaphegység si szerkezeti

irányai praeformálták. A fmozgások korát az egyenetlen térszínre
települt tufaösszletek a torton-szarmata határán rögzítik. Fiatalabb
vetk nyomozása a tömeges tnfákban többnyire bizonytalan, a pnt-
noki andezitagglomerátnm nagy elvetdését mégis alsó-szarmatánál
fiatalahbnak vehetjük. Alsó-szarmata utániak az antalvölgyi táró-

ban látható, 145“/70” dlés, 1 m-es Amtk is; a szendi-i telepeket el-

ver, hasonló nagn^^ságrend vetcskék ellenben nyilván alsó-pannon
utániak.

Braunkohlenrevier zwische Bodva und Sajó

in Nordungarn

VOX KÁLMÁN BáLOGH

T)as Grundgebirge des Braunkohlengebietes wird dnrch die

l)aláozoischen Bergzüge des Szendröer Gebirges gebildet und dnrch
kleinere Schollen gekennzeiohnet. die als die Fortsetziing des

Gebirges aiich iiimitten des Beckens hie nnd da zum Vorsoheiu
kommen.

Die Serie No. I. besteht ans weiss gebándertem, gi’anem ka’istaHi-

nisehem Kalkstein, hellfarhigem kristallinischem Kalkstein mit
Muskomtgehalt, ferner aus gmuem Kalkstein abwechseilnd mit

Tonschiefer. Die Serie No. II. enthált abwechselnd Sandsteiu- nnd
Tensehieferschichten; Kalkstein-Zwischenlagernngen siud hier

selten. Die Serie No. III. weist in dunklem Kalkstein nnd schwarzen
Schiefern Krinoideen nnd Koralleni*este anf. Die Serie No. /T^.

besitzt Gesteine, die meist denen dér Serie No. I. áhnlich sind (nzw.:



{?rHu-, weiiss- iiud braimliolier. wohlgetíi'.hichtieter krisballiner Kalk-
stein, serizithaltiger Tensohiet'er uucl gescliieferter Sandstein, stel-

lenweise massiger, weisser kristalliiiischer Kalkstein.

Die stratigraphische Reiilneiifolge diesien Ablageiungen isit niolit

vollkommen gekliirt. Die Serie No. III. kömite als die jüngste gelten,

wíilirend die áltieren Serien I. imd IV. ewntnell parallelisi'ert wer-
iden komién. Die Ideutifizierunn dér Serie No. II. mit dér Maiifjan-

erzlinsen fiihrendeu Tonschiefer enthalte)}den Qiiarzitserie a,ni

Ostrande des Rudahátiyaer Gebirges ist ahznlehneu, da letztere

irahrscheinlich schon den Wengener Schichten dér Triászéit ent-

sprich t.

Die weitereu Teile des (írnnd gebirgsrahmens sind Triaszüge des
Rudabányaer Gebirges und des Göniörer Karstes.

.\ls ersle Spuren von palaogenen Ablagernngeiu kann dér
Kalksitein des oberen Eozans (?) von Rudabánya und tlas Kalk-
sleinkonglomerat zwisiC'hen Imolia und Ti-izis betrachtet werden. Das
obere OUgozan wird jxördlicb von Putnok dnreli grau-grünen Sand-
sitein, von bier ab bis ins Ta.1 von Imola durob grauen Tcu ver-

treten. Die iNIikrofauna des Toues ist jener des Sainsteines \^eri\ andt,
docli viel reioher. Sie ist béréit* ein Vorlanfer dér tortonisehen
Mikrofauna.

Die tiefsten untermedHerranee Schichten — dér seg. „imtere
Rhyolittuff‘ — ist nur südlieh von Kurittyán. duoli Bergbauanf-
sehliisse békán nt. In ibrem Hangenden befindet sicb da^ Koblen-
lager No. V. Dieses nntersite Braunkoblenliager überlagert jedocli

aai aiidérén Orten unmittelbar, ab und zn anoli mit z^vviscben-

gesehalteten improduktiven Sebiobtien ’s'erseliiedenei- Macbtigkeit
das Paláozoiknm.

Auf das Gmngebirge kommt au versebiedenen Orten diireb

Feblens des Koblenlagers No. V., nnmittielbar das Láger No. IV.
zn Hegen; dies beweist, dass diese Orte nocli zr Zeit dér Ent-
stebung des Lagers No. V. als Ináéin aus dem Meere berausnagteu.
Demeutsprecbend finden wir ancb ringsum Anfbereitungsprodukte
dér Ufierbrandnng. In dér Naebbarscbaft des Franzstollenis bei

Edelény transgredieren die improduMiven Basissobicbte des Lagers
No. II. auf die zwei kleinen palaozoiscben Sobollen. Daraus ist zn
entnehmen, dass das periodische Fortschreifen dér untermediterranen
Transgression von andauernden OsziUationen begleitet war.

Die mediterránén Ablagerungen dér Qegend von Abod können
am Randgebiet des Szendröer PaUiozoikums íreifer verfolgt iverdoi.
Das versieineriingsleere Strandkonglomeraf am Sárimé des Rnda-
ixüngaer Gebirges, welches bisher als pmntonisch galt,\gehört eben-
falls zn den mediterránén Bildmngen.

Dér kohlenfübrende, sehottrige-kiesige-sandige-tonige Scbicb-
tenkomlex des nnteren Miozans entbált die von Sehréter besebrie-
benen Makrofossilien. Ilire eui’ybaline Foraminifei'enfanna ist

jedocb im Vergleieb zu jener dér Oligozan- oder dér Tortou-Periode
ansserst ármlicb. Zwiscben Bódva und Sajó ívird die berausragende
)>alaozoiisobe Scbwelle nur von den zwei nntersten dér fünf Borsodéi-
Láger bedeckt. In Nordwest und Südost ersebeinen aiucli die

sogenannten „Zwiscbenlager“, die mit dér Bezeiebnnng III.

znsammengefasst wnrden. Bei Edelény werdeji aueb die Láger I.
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imd II. aibgiebaut. D,as dortige Lag^er No. I. enthalt eine 10—18 cm
starke Khyolittuff-Embettung:. Das Láger No. II., welohes in dér
Franz-Grube das Grundgebirge überdeckt, wird ebendort in geringei-
vertikaler Entfernung nocli von zwei kleinieren Lagem begleiteft,

wodui'oh die Lebhaftigkeit dér Osziilationen gekennaeichnet wird.

Die liöberein Láger des Borsoder K‘oblenre^^!eTls und die impro-
duktive Schicbteugriippe im Hangenden des Lagers No. I., welohe
südlich des Sajó eine Síárke von 75—150 in erreiobt, sind von
gleiobem Altér, wie die Pecten und Corbula enthaltenden Schichten
von Ózd und Egercse.lii. Nördlich des Sajó isf die improduktive
Bedeckung des Lagers No. I. bei Edeléi\y schon fiehr geringmachtig;
iiach dem Westen hin verschirindet sie sogor zusammen mit dón
Lagern I. und II. Ler paláozosehe Schollenzug, dér von Galgóc bis

Edelóny zu verfolgen ist, bedeutet keineswegs die Westbegxenzung
des Sajótaler Kohlenbeokens, da die Zwiselienlager („No. III.“)

auch noch an dér westliclien Seite dieser Scbwelle vorbanden sind.

Dais Feblen dér oberen Koblenlager in einzelnen Kandgebieten kann
entweder durcb eine frübzeitige Auffüllung, oder aber durcb eine

nacbtráglicbe Denudation dieser Gebiete, oder noob eber durcb eine
Kombination dér ibeiden Vorgánge gedeutet werden. Sonst wáre
es kaum íu erkláren, dass im Egercsebier Beoken dér Scblier nocb
\'on demselben Tortonien bedeckt wird. welebes bei Sajógalgóc in

geringem Vertikalabstand ein auf das ' Paláozoikum tnansgredie-
rendes Láger (No. IV.?) bedeckt. Westliob von Edelény jedoob, wo
die Ba'sissobicbten voin Láger No. II. auf dem Grundgebirge Hegen,
mochte ein anfangs i'ielleicbt langsameres, aber antbaltmides Siniken

stattgefunden habén.
Dér ünterscbied zwiseben dér mediterramen Eazies des Sajó-

tales dér von Ózd—Egei-osehi verwisebte sicb zr Zeit des Torto-
uiens. Die an Foi'aminiferen reichen, tuffartigen Lebme dringen
— das Upponyer Iniselgebirge umfassend — stidlieh bis Sajóbábony,
nördlicli aber bis Dubicsány und Sajógalgóc vor. Ja es sind sogar
zwei kleinere Überreste westlicb von Oimospuszta nachzuweisen.

Es i.st zwar eine Winkeldiskordanz zwiseben dem Tortonien
und dem unteren Miozán infoige dér mangelhaften Aufscblüsse
nicbt nacbweisbar, docb kami das Bestehen einer Erosionsdiskordanz

an den einstigen Kiistenrdndern umsomehr bewiesen werden, da
im Bódvatal auch dér Schlier volkommen fehlt.

Eine bedeutende Abti^agung fand an dér Grenze des Ober-
mediterrans und Sarmatikums siatt. Auf das untere Mediterrán
lagei-n sicb hie und da in versebiedenen Seetiöben ungescbicbtete,
porosé Bhyolittuffe in zerstreiuten Flecken. Südöstlich und östlicb

imn Csás-tapuszta folgen über dem Tuff weisser Sandstein und
bláttriger Tón mit charakieristischer untersarmatischer Fauna,
und über dieseu Spongiennadeln, entbalíeinde fette Tonne. Diese
Brackwasserscbicbíen werden im Edelényer Antonal durcb lim-

nisebes Koblenlager ersetzt; übei- dem dortigen, cea 20 m starken,

koblenführenden Serie liegt in einer Máchtigkeit von 20 m Rbyo-
iiítuff mit düiineren Lagen von kugelförmigen Tuff-Einschlüssen.

Die Fazies dér limniscben Scbichten weicbt zwar am östlicben üfer
(ler Bódva etwas von dér Fazies am südlioben üfer dér Sajó ab,

ibre stratigrapbisehe Stellung ist aber ti'otzdem gut zu bestimmen



undzwar duroh die stratigraphisch giit zii identifiziterendeu Liegeud-
iind Hadigend-Tiiffschioliten. Südlieli dér Sajó lágert sicli dér poröst'

Rhyolittuff auf Andesittuff.

lm westliclien Teil des Bódvartiales fehlt dér porosé Rhyolittuff
x'öllig. T)a's Sarmattkuin dér Umgebuug von Putnok hegifmit mit
Weciisellagein von Aiidesittuff hrecciösen und aggloanenatisichen
Oharailílers, u^elche auf das obei-e Oligozán, bzw. auf das obere und
imtere jMediteaTan gelagert siud. Üi>er dieson befiudeii sich bei

Sajókaza. Konglomerat und grober Kalksteinschotter, femer griinier

und grauer Tón. heller Sandstein, sowie eine Rhyolittuffiban'k mit
kugeligen Tuffeinsehlüssien, a'oii 3—6 m Starke. Das Altér dier letz-

teren \\ird durch die in ihi'en Hangeudschichten enthalteue, nntsr-
Harmatisehe Fauna bestimmt.

Zwisclien Kékestet und Császtapuszta erscheinen die porosén
und die kugeligen Einsehliisse enthaltenden zweieiden Rhyolittuff
Schichten voneinander deutlich getrenut. Die au andei'en Orten
zwischen beiden einschaltenden Schichten fehlen und die obere
'Tuffdecke ruht unmittelbar auf dem unteren Mediterrán. Die durch
'ruffkügeleheu eharakterisierte Rhyolittuff-Schicdit bildet auch hier
eine leieht naoh Norden verfláchencle Tafel. Die Fleoken des porosén
'Puffes, welche — wie gesagt — verschiedene Höbenlageu über dem
Meeresspiegel habén, erscheinen immer unter dem Nivoau dér
erwahnteu Tafel.

Dér diie kugelförmigen Einsohlie.SvSungen enthaltande Rhyolittuff •

mrd vou unter-panmonisehem Toii. Quarz-Schotter und Sand
bedeokt. Zwisclien Sajó und Bódva übersehreitet das Pannonikuni
(len südlichen Rand dér Tufftafel nicht. lm Xorden transgrediert
dias PannonLkum mit Kohlenlagem ül>er das palaozoisohe und
mesozoise.he Gimndgebirge, oder über das Oligoziin. In Rudabánya
l>efindet sich zwischen Pannonikum und Trias eine rote Schicht.
Zu Pelsöcardó lagei-t sich ebenfalls auf rtem Lehm („Nyirok”)
dér Rand derjonigen Sohotterdecke, welcbe zumindestens teilweise
als eine heteropisohe Fazies des kohlenführenden Pannons von Ruda-
bánya 'aufzufassen ist. Dér nherioiegende Teil des rten Lehmes vovi
Gömörer Karst ist daher altér als pannon, wahrscheinlich •mxozav.
Westlich von Sajókaza sind die Schichten des unteren Pannonikums
íüberwiegend kieseling) wegen des Auskeilens des spharolithischeai
Tuffes nicht von den untersarmatischen Schichten zn unterschei-
den, welche den Andesittuff überdecken. Mehr naeh Norden fehlen
auch schon die Andesittuffe und dér untersannatische, sowie dér
aniterpannonische Schotter kommt unmittelbar auf das untere Medi-
'erran, ja sogar auf das obere Oligozán zu liegen. Da soivohl die
untersarmatischen als auch die nnterpannonischen Schotterschich-
en zu dem Sajó-Delta gehören. erscheint es richtig hier das untere
i^annonikum mit dem oheren Sarmatikum gleichzusetzen.

Auf dem in dem oberen Painnonien trookengelegten Gebiet
deuten zahlreiohe Flussterrassen auf ein Wii’ken dér Eri^ion hin.

lm Bódvatale wird das Pleistoziin nooh durch Lössflecken, andei'swo
luroh Braunerde vertreten.

Das Verweríüngssystem des Kohlenbeckens mit den Hauptricli-
tiingen NNO—SSW ist durch die Bergbauaufschlüsse und Bohrun-
gén wohlbekannt. Die gi’össten Sprunghöhen zeigen sioh westlich;



v'on Sajókaaa (140 lu) mid iiordöstlicli vou Putuok (170—180 la). Lktó
''^erwerfung^ssystem ist durcli die paláozoiscben Striikturlinien vor-
írezeichnet. Die Zeit dér Hauptbeweg-ungen wird dm-cli die auf eiue
miebene Oberfláohe ab^olag^erten Tuffe auf die Wende vöm Tortxi-

uieu bis zum Sai-matien festg’elegt. Die grrosse Verwerfung: bei
Putuok, wo sarmatLseh-pannouiscber Schotter sich mit oiber-

oligrozánem Saudsteiu beriihrt, und die kleineu Verwerfung'eu im
A'utontal sind jüpgei’ als das uutere Sanuatien. Bei Szeudr sind
klemen Störungen auch aus dér Periode naeh dem untereu Pauiuo-
nikum zu beobacliteu.

Elnöki megnyitó
a Magyarhoni Földtani Társulat slénytani szakosztályának

1949 július 7-én tartott alakuló ülésén

T E L E G D I n 0 T H KAROLY

szinte köszönetemet fejezem ki azért a nagy megtiszteltetésért,
hog>' a T. Szakosztály elnökségének feladatát rám ruházni szíves
volt. Ezt a bizalmat én valóban feladatnak tekintem és meggyzdé-
sem, hogy az slénytani szakosztály megalakulása idszer és ihogy
az új szakosztály mködése a hazai slénytani megismerésnek és

ezen keresztül a tudomány elbbrevitelének az utóbbi idkben talán

kissé ellanyhnlt menetét erteljesebb ütemre fogja bírni.

A magyar slénytani vizsgálatnak megvan a maga minden
elismerést megérdeml múltja. A hazai föld iittör kutatói a maguk
korához méltó módon ismertették a rétegtani tájékozódáshoz szük-
séges slénytani anyagot. így pl. Böckli Jánosnaik a Dél-Bakony
triászfaunáira vonatkozó megállapításai — ha az id. Lóczy Lajos
által életrehívott Baliaton-monografiában történt újabb feldolgo-
zásukban tetemesen ki is bvültek — alapjaikban helyeseknek
bizonyultak. Hantken Miksa egry egész életet betölt Camerina-
tanulmányai. Staub Móric snövénytani tanulmányai, Halaváts és

Lrenthey pannoniai fauna-monogi*afiái és az utóbbi harmadidszaki
rákokra vonatkozó tanui'mányai — hogy csak egy-két kiszakított
l>éldát említsek — beszédesen tanúskodnak amellett, hogy ezek az
idk a hazai slénytani anyag megismerése szempontjából termé-
kenyek és a megállapítások jók voltak, hiszen például az unikum-
számba men Brachydiastematherium, vagy Koch Antal Prohyra-
codon-ja mint a legidsebb rhinocerotida, annakidején megállapított
rendszertani helyükön maradhattak a mai napig is. Nopcsa Ferenc
slénytani munkássága a szentpéterfahd dinosauria-smaradványok
felfedezésével induit el és öltött olyan méreteket, melyek t korá-
nak legjobb paleontológusai sorába emelték.

A magyarországi gerinces és fleg emls smaradványok tannl-

mányozásában talán nem is mutatkozik a múlthoz képest' töré.s,

az anyag kisebb terjedelmének megfelel, szerényebb keretek között
— kibvülve a barlangi és semberkutatás mindjobban kiteljesed
menetével — erteljes ütemben halad a maga útján.

Kétségtelenül része van ebben a jelenségben a bécsi Abel-féle
iskola hatásának is. A Dollo által megindított ethológiai analízis

módszere és Ábel azon fölépült, fleg gerin^eesekkel foglalkozó sélet-




