
Adatok a palócföldi oligocén

rétegtanához 1
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A palócföldi oligocén slir többszáz méter vastag, igen egy-
hangú képzdmény. Általános szabályként a rétegsorban fel-

felé haladva fokozatosan homokosabbá váló üledékek mutat-
koznak. A térképezésnél a fokozatos átmenet miatt ilyen kzet-
tani jelleg alapján a rétegek elkülönítése nem lehetséges, mert
ez nem mindenütt egyidej. Mikroifaunisztikai szétkiitömítésük
hosszadalmas laboratóriumi vizsgálatot igényel, ezért elszige-

telt pontokon végzett tektonikai vagy faunisztikai észlelések
eredményei csak feltételesen kapcsolhatók össze. A térképezés-
nél egyes feltnen jellegzetes kzetpadok nyomozása gyors
azonosításra alkalmas módszernek bizonyult. A palóeföldi oli-

gceén összlet mélyebb szentjeiben vannak eruptív tufarétegek,
ezek azonban legtöbbször, így Ózd környékén is, nem láthatók
a felszínen. A glaukonitos homokk alsó határa alatt 150 m-ret,

mintegy 1 m vastag sárga limenites réteg van, amely lölött

általában homokos márga, alatta pedig agyagos kifejldés az
uralkodó és így a két képzdmény határának teikinthet. Ez a

réteg ersen vasas és meszes fínomszem iszap, amelyet Ózd
környékén sok helyen a parasztházak falának színezésére és

földes padlók tapasztájára használnak. A csillámos agyag és

homokos agyagmárga mállóit felszíni része a naptól kiszárítva
piszkos fehérszín, ez a határréteg száraz állapotban élénk
okkersárga szín és a kopár hegyLejtkön messzirl is szembe-
tn csíkként mutatkozik. Általában keményebb anyaga a fel-

színem kiemelked terepformákat alkot. E határréteg alatt, 20
m-rel mélyebben, már a csillámos agyagban, egy hasonló sárga-
szín. fél m vastag réteg húzódik, mely mészmárgalencsék
sorából áll. Xélia — ritkán — a mészmárga elmarad és helyette
a sárga iszapréteg duplázódik meg. 8—4° lejtés és még ennél
kisebb rétegdlések esetében fennforog annak a veszélye, hogy
a laza agyagrétegeknek már csekély megsu vadasa, vagy a
réteglap hullámossága a valóságtól eltér eredményt adhat.
Ezért a dlésmérések mellett e rétegek kibúvásának követése
jó szolgálatot tesz a hegyszerkezet nyomozásában.

Ez a sárga iszapréteg és mészinárgaréteg Bánréve, Ózd,
Hangé ay, Susa és Borsódszentgyörgy környékén mindenütt a

rétegsor ugyanazon szintjében mutatkozik. Szentdomonkos kör-

nyékén is megtaláltam ezt a sárga iszapréteget. Itt az els
mészmárgaréteg hiányzik, helyette azonban egy másik vezér-
szint van kifejldve: a Szentes által Fedémesrl már régeb

-

1 Eladta a Magyarhoni Földtani Társukat 1949 március 2-án tartott

za kiilt són.
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ben ismertetett kagylóinorzsalékos homokk. Ez a homokk
Feclémesen keresztül egészen Kisfüzesig összefügg vonulatban
követhet. A réteg követésében nagy segítségemre volt Schré-

ternek 1936. évben készített térképe, mely a homokk egyes
kibúvásait már feltüntette. Nagybátony körül is sikerült a régi

mélyfúrás helyétl északra, a Osievicés-völgyben, továbbá Alsó-

lengyelend-puszta környékén is megtalálnom a fentebb emlí-
tett sárga földfestékréteget. Sóshartyántól Ény-ra, Felslapásd
és Kislapásd-pusztáknál kuesztát alkot ez a réteg. Sem Sós-

hartyánban, sem Nagybátonyban nem olyan jól fejlett ez a

szint, mint Fedémes és Ózd környékén.

Bánrévétl Ózd, Sóshartyán, Bükkszéken át egészen Nagy-
bátcnyig követhetjük több mint 10.000 knr-nyi területen a
rétegsor ugyanazon szintjében ezen sárga földfesték, ill. mész-
márga- és homokkpadokat, tehát kétségtelen, hogy általános,
nagy területen érvényesült üledékképzdési jelenség. A fedé-
mesi kagylóhéjtörmelékes homokk sekély vízben, ers hullám-
verés által összemorzsolt kövületanyaga rövid idej ersebb
abrázióra utal. A sárga iszapréteg tengeri jellegét foramini-
l'erák és spatangida-tüskék igazolják. A foraminiferák Maj-
zon László szerint fels oligocénre utalnak. Ózdtól északra az
Uraji országút melletti feltárásból Dentalina filiformis Orb.,

Textularia carinaia Orb., Non ion is communis Orb., Uvigerina
pygmaea Orb., Sphaeroidina bulloides Orb., Clavulina commu-
nis Orb., Marginulina sp., Truncatulina dutemplei Orb-, Pulle-

nia sphaeroides Orb.. Rotalia soldanii Orb., Polymorphina sp.,

BamuHna sp., Robulina sp., Sptangida-tüske került el. Sós-
hartyántól 1 km-re Felslapád-puszta fölötti domboldalról
Truncatulina dutemplei Orb., Truncatidina ungeriana Orb.,

Glandulina laevigata Orb., Globigerina bidloides Orb., Boli-

vina punctata Orb., Marginidina-töredék, Sphaeroidina bulloi-

des Orb., Bulimin a elongata Orb., Textularia carinaia Orb.,

Globobulimina pacifica Cushm., Plectofrondicularia semicos-
tata Neug., Dentalina filiformis Orb., Cyclamina cancellata
Brady, Robulina crepidula Ficht.-MolL, Spatangida- tüske
mutatkozott.

A sárga iszapréteget Szebényi Lajosné Atterberg módszer-
rel szétkülönítette és a következ eredményeket kapta súly-
százalékban kifejezve:

Nedvesség légszáraz állapotban . . .

0.002 mimnél kisebb szemese (agyag) .

0.002—0.02 mm közötti szemcse (iszap)
0.02—0.2 mm közötti szemese (finom

homok)
0.2 mrn-nél nagyobb szemcse (durva

homok) . . .

CACO3 (szénsavfejldésbl meghatá-
rozva *

I. II. III.

111 i 11 t a

1.27 1.03 1.32

3.95 3.52 4,15

30.27 31.76 44.81

49.30 31.13 38.26

14.98 31.46 10.37

46.0 44.1 46.0
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Sóshartyán ózd és Hangony Fedémes
és Tafnalelesz

Bükkszék

Glaukonitos
homokk
400 m

Glaukonitos
homokk 400 m

Glaukonitos
homokk 400 m

Márgás
homokk 30 m

"

Márgás
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Homokos
agyagmárga
100 m

Homokos
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lkü m

Homokos
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100 m

Sárga iszap,
márga-
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1—1 m
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mészmáiga-
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1—1 m
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homokk és
sárga iszap
1—10 m

Sárga okkeres
márga 1 m,
homokk
5—10 m

Csillámos
agyag 150 m

Csillámos
agyag 150 in

Csillámos,
homokos
agyag 150 m

Foraminiferás
agyag és

márga 150 m

Agyag tní'a-

rétegekkel
t

Andezittufa
a Haraszt-
gödörben
1—2 m

Andezittufa a
Gyöngyvirág-
tetn 5—10 m

? 9 9

Foraminiferás
agyag, kolaj-
tartalmié tufa-
rétegekkel
lithotham-
niumos mészk

1. Id. No3zky Jen: Mátra-hegység geomorfológiája. 1926.19.0.

2. Schréter Zoltán: Bükkszék környék ének földtani viszonyai.
Évi Jelentés 1936—37-rl.

Az I. sz. minta Fedémes és Bükkszék közötti ‘275.0 magas-
sági ponttól 400 m-re délre, a II. sz. minta a bolycfkíi Szállás-

tet északi oldaláról, a III. sz. minta Ózdtól északra az uraji

országéit melletti elfordulásból való. Megjegyzend, liogy a II.

sz. mintában mészkn kréciócsikák, a III. sz. mintában pedig
csillámtörmelók adta a niagyszemcsék zömét. A szemcsenagy-
sáig alapján az I. és II. minta anyaga iszapos homok, a Ili.

sz. minta anyaga homokos iszapnak minsíthet. A vizsgálati



eredmények feltn megegyezése kétségtelenné teszi azonos
iiledékj ellégii két, bár a mintáik egymástól távolfekv helyek-
rl származnak. A sárga iszapos réteg azonban nem minden üt t

e.gé.sz egyforma, hanem megváltozik az azt bezáró, róteg-
cíoport fáeiesváltozásához igazodva. Már id. Noszky Jen is

megfigyelte, hegy: „A kiseelli agyag fáéieshez hasonló kép-
zdmények átmennek a homokos, ill. homokkbetelepülések kel
átjárt féleségekbe, melyek már inkább a fels oligoeén agyag-
márgáinak felelnek meg.' Talán lehetséges ilyen alapon az is,

hogy Schréter bükkszék térképének- színkulcsában 9. számmal
jelzett agyag egykorú képzdmény a színkulcsban 11. számmal
jelölt agyaggal és hogy ugyanúgy megegyez korúak a szín-

kulcsban S. és 10. számmal jelölt homokkpadok is. Ez esetben
nem egymás fölé települ, hanem váltós vetdéssel megismét-
ld, ugyanazon korú, de. nyugat felé homokosabbá váló réte-

gekrl volna szó. Lehetséges talán az is, hegy a bükkszék i tér-

kép színkulcsában 12. számmal jelölt andezittufával egykorú a
pétervásári harasztgödörben és a Kisfüzestl északnyugatra
lev szlhegyen elforduló vulkáni tufaréteg is. Ezen lehet-
ség eldöntése még további részletes vizsgálatra szorul. A mel-

lékelt szelvényrajz és összehasonlító táblázat ezen feltevést

szemlélteti.

flaHHbie k CTpaTMrpac})MM omirogeHa b ceBepHOií nácin BempHM.

ni. /i in ko

CfiiiTa ckiíirouenoBi.ix iuiacTOB b ceBermofi mhcth BeHrpim BBJiaeT a muih,-

HOi-Tbw go 1500—2000 MeTpOB. Oaa cogepwaeT miHH, necaaauKH, h fiecHaum

c-Tbie r.jiHHH. Abtoj) Hatnéji apecb xapaKTepiibiii MapKHpyiom,Hfl ropii30HT. 9tot
ropHaOHT coctoht H3 ,,-iiyMaureji“=oro necaaaaKa, vreprejia a By-JiKaHHaecKoro

Ty(pa. Oh pacnpocipaHöH na öojibuieii oöiacTH h nosTO.uy oaenb npiiropHO gjia

irwjienoBaHiiíi reoiorHMPPKoro npopHiía 9toíí TeppiixopHU.

* Daten zr Stratigraphie des Oligozans irn „Palóc-Lande“

in Nordungarn.

Von Sándor Jankó ^

I)er in Nordungarn sehr verbreitete oligozáne Schlier Löt eine
mehrere Hundert Meter mádhtige sehr einförmige Ablagerung.
Es gelang dem Autor darin limonitischen Sehlamm. Kalkmergel-
konkretionen und Lumachellen-Sandsteinbánke zu finden. Sie
gébén beim geologischen Kartieren gut verwertbare Leithorizonte
ab. Die erwáhnten Gesibeánisbarke komimon in einiem Gebiet von
rnehr als .10.000 km- überall in demselben Horizont dér Schichten-
folge vor und diirfen deshalb iáik Zeug'en allgemeiner, auf grossem
Gebiete auftretender besonderer Sedimentationsverháltnisse
gewertet werden.


