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Legrégibb felszíni képződmény a rupéli homokos agyag, amelyben 
gyakori a Pederi corneum Sow. var denudata Rss. A szürke, helyenként barnás
szürke kőzetet szárazon világosszürke felszíni málladéka már messziről meg
különbözteti a rozsdabarnára málló glaukonitos homokkőtől.

A homokos agyagból egyre durvábbszemü átmeneti rétegek vezetnek át 
a glaukonittartalmú homokkő felé. A Padostetőtől ÉK-felé húzódó hatalmas 
vízmosás DNy-i dőlésű átmeneti rétegeinek 255, 270, 280, 300, 320, 360 és 
365 m t. sz. f. magasságból vett mintáit Casagrande-féle eljárással megvizs
gáltam. Az eredmények szerint az árkon felfelé haladva homokos agyagból 
kiindulva a nagyobb szemcséjű részek viszonylagos mennyisége kezdetben 
növekszik, 280, különösen pedig 300 m-en a kisebb szemcsék kerülnek túl
súlyba, 320 m felett azonban végleg belejutunk az egyre durvábbszemü katti- 
homokkőbe.

Az átmeneti rétegek finomabb szemcséjűek, mint az alattuk levő homo
kos agyag. Az átmeneti rétegsor mindenütt vízrekesz.tő s felette rendszerint 
rétegforrások fakadnak. Az átmeneti rétegekre települő katti-glaukonitos 
homokkő alsó szintjeinek legfeljebb y2 mm átmérőjű szemcséi még a finom 
homoknak felelnek meg.

Az oligocén rétegekre egyenlőtlenül települő változatos alsó-miocén 
rétegek az Arló—Járdánháza—Vajácsbánya—Borsodnádasd vonalában 
húzódó ÉÉK—DDNy-i szerkezeti árok mentén észlelhetők, amelyet Ny és К 
felől is idősebb (főleg oligocén) képződményekből álló sasbércek határolnak. 
A miocén-sorozat kaviccsal és vörös agyaggal kezdődő legalja főként ezen árok 
Ny-i vetője mentén látható (a Vajácspadja Ny-i, a Köveshegy K-i lejtőjén, 
Járdánházától Ny-ra, Arlótól DK-re és D-re). Egy helyen azonban a vetődési 
vonaltól Ny-ra rupéli homokos agyagra települve is megfigyelhető. (Monosa 
K-i lejtője.)

Az alsó riolittufa felszínen csupán Borsodnádasdtól К -re van meg. Meg
találták ezenkívül a járdánházai, arlói és somsályi aknákban is.

A szénösszletben két telep ismeretes. Az alsó telep az arlói lejtősakna 
területén a riolittufa felett 28 m-re van. Közvetlen fekvőjében 5—8 m-es 
duzzadó zöldesszínű agyagot találunk, amely egy kb. 80 cm-es konglomerá
tum-réteget is magábazár. Az 1,8—2,0 m vastag telep felett 30—50 m vastag 
homok és agyagrétegek változásából álló rétegcsoport következik. Az 1,5 m-es 
felső telep fekvőjében 2—12 m vastagságú laza, durva homok van, fedőjében 
pedig finom csillámos agyagos homok.
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A Vaj ács-bányateleptől Ny-ra levő homokbányában jómegtartású kövü
letek gyüjthetők( Meretrix [Cordiopsis] islandicoides Lám., Cardium [Cereasto- 
derma] sociale Krauss, Panopaea sp., Venus haidingeri Horn., Neritina 
[Clithon] P-picta Fér.)

A felső telep Járdánháza és Borsodnádasd környékén helyenként csak 
1—2 dm vastag (40. sz. fúrás, 2. kutatóakna). A két telep közötti távolság 
kb. 50 m (2. kutatóakna és 26. fúrás). Az alsó telep 1,8 m-es szenét a 26. 
fúrás 159 m t. sz. f. magasságban, a tőle Ny-ra mélyített 2. kutatóakna 
pedig 186 m mélységben tárta  fel, tehát jóval mélyebben, holott a rétegek 
dőlése itt általában DK-i. Itt tehát a szénösszletet vetődés szeli át. D felé az 
alsó telep egyre vékonyodik, végülis Borsodnádasdtól D-re kiékelődik. A szén 
legnagyobb részét már lefejtették és 1926-ban a mocsolyási fékes-akna üze
men kívül helyezésével Járdánháza környékén a bányászkodás megszűnt.

A széntelepes rétegek feletti corbulás homok, homokkő és homokos agyag 
elkülönítése a kövületszegénység miatt igen nehéz.

NyENy. 
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Profil yéolojjique du territoire 
situé N. de Járdánháza

Rupélien.
1. Argile sableuse à Pecten denudatus. 

Chattien.
2. Grès à glauconie.

Miocène inférieur.
3. Conglomérat et argile rousse.
4. Ensem ble de charbon.
5. Alluvions.

Геологический разрез территории, 
лежащей на С от Ярданхазы,

Р у п е л и е н .
1. Песчаная глина с Pecten denudatus-

К а т т и е н.
2. Глауконитовый песчаник.

Н и ж н и й  м и о ц е н .
3. Конгломерат и красная глина.
4. Каменноугольный комплекс.
5. Осадки наводненных территории.

1. ábra.

A hegységszerkezetet a borsodi medence É É K —DDNy-i irányú törés
vonalai uralják. Ivánkapuszta és Vastag-major vonalától Ny-ra viszonylag 
nyugodt településű oligocén képződményeket látunk, К—felé haladva ellen
ben hosszú sasbércekre és árkokra tagolódik a térszín. Az oligocén táblától 
К -re a Monosa—Felsőcselénvölgy vonalában először egy szerkezeti árok, majd 
vele párhuzamosan a Köveshegyen keresztül egy sasbércvonulat raj-zolódik ki. 
(L. térképet és szelvényrajzot.) A nyugatabbra következő miocén árok előtt 
meredek DK-i dőlésű glaukonitos homokkőből álló lépcső ismerhető fel. Ez a 
rög-lépcső jól megfigyelhető a Vajácspadjától D-re, valamint a Cselénvölgy 
alsó szakaszában a 311 -ó~től É-ra. A keletebbre következő alsó miocén 
területsávot több kisebb, de hasonló irányú vető tagolja. A bányászatilag fel
tá rt vetőkön kívül kétségkívül törés mutatkozik a 2. kutatóakna és a 26.
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sz. kutatófúrás között Vajácsbánya közelében. A hosszan elnyúló miocén- 
sávot távolabb К-felé egy oligocén sasbérc, majd egy újabb alsó-miocén árok 
szegélyezi.

Eltérő irányú törésvonalat tételezek fel a Halonna-padjától D-re: 
NyÉNy—KDK-i csapása a viszonylag közeleső mátranovák-környéki vető
irányokkal egyezik. Az erdőborította területen e vető helyzetére a rupéli- és 
katti-réteghatár alapján következtethetünk.

A dőlésadatokból töréses szerkezeten kívül gyűrődésekre is gondolha
tunk. Az alsó-miocén sávban még szinte kivétel nélkül DK-i dőléseket mérhe
tünk. A Ny-i oligocén területen, kb. a Gyepesvölgy alsó szakaszáig DDNy-i, 
attól D-re kb. a Köveshegy vonaláig ÉÉK-i, majd a Cselénvölgy felső szakaszá
ban újból DDNy-i dőléseket mérhetünk. Az említett eltérő irányú, feltételezett 
vetőtől D-re újból ÉÉK-i dőlésűek a rétegek.

Az Alsó-Gyepesvölgy vonalában tehát egy törések által erősen tagolt 
teknő, a Köveshegy táján pedig kis boltozat rajzolódik ki, amelyet K-ről is, 
D-ről is nagy vetődések csonkítanak meg.

A Cselénvölgy felső szakaszában éppen a feltételezett boltozat közepe 
táján egy vizesgödörben gázbuborékolást tapasztaltam. A Földtani Intézet 
vegyi laboratóriumának elemzése szerint a felfogott gáz sok meggyujtható 
anyagot tartalmaz.

C02 11,9%
О 2 0,9%
Éghető rész 68,4%
N2 — 18,8%

Összesen 100,0%

A gáz oligocén-rétegekből, avagy a holocén mederkitöltésből származó 
voltát néhány 10 m-es fúrással lehetne eldönteni.

LA GÉOLOGIE DES ENVIRONS DE JÄRDÄNIIÄZA
Par E .  R a d n ó t y

La plus ancienne formation de surface est l’argile sableuse rupélienne 
à Pecten corneum Sow. var. denudaía Rss. Les argiles sableuses passent, 
par des couches intermédaires à grains de plus en plus grossières, aux grès 
contenant de la glauconie. La série miocène commence par des graviers et 
des argiles rouges. Le tuf rhyolithique inférieur n’est connu que dans les 
ouvertures de mine. La couche inférieure de l’ensemble carbonifère du 
Miocène inférieur est formée par une argile gonflée de couleur verdâtre 
c’est à celle-là que suit le gisement inférieur d’une épaisseur de 1,80 à 2,00 m. 
Le gisement supérieur a 1,50 m. d’épaisseur, son mur est formé par du 
sable à grains grossiers, sa couverture par du sable fin à mica, avec une 
macrofaune bien conservée par endroits.

La tectonique du territoire est dominée par les lignes de cassure dirigées 
de NNE à SSO du bassin de Borsod, divisant la territorie en plates-formes


