
ELŐZETES JELENTÉS EGERCSEHI KÖRNYÉKÉNEK FÖLDTANI
TÉRKÉPEZÉSÉRŐL
( X X I V .  sz. melléklettel) 
ír ta : Szentes F er en c

Az egercsehi miocén kőszénkibúvásokat már a múlt században 
ismerték, feltárásukra azonban csak a XX. század elején került sor. 
A Lipót- és Ödön-akna kimerülése után a ma is üzemben levő 282,3 m 
mély Beniczky-aknát 1922-ben mélyítették. A bánya a bélapátfalvi cement
gyár célbányája, vasúti közlekedési vonala Mónosbél, mellyel drótkötél- 
pálya köti össze. A bányászat a vetők mentén mind mélyebbre süllyedő 
telepeket követi, a kutatófúrások 500 m mélységet is elérnek.

RÉTEG TA N

A legidősebb képződmények a Beniczky-akna környékén vannak 
felszínen. DK felé mind fiatalabb rétegekkel találkozunk.

A Beniczky-akna légaknájának rétegsora:

0,00— 55,90 m Homokkő, vékony laza homok- és homokos agyag-közbetele- 
pülésekkel ( =  ,,pectenes homokkő”)- Pecten opercularis L. 
var. hevesiensis S c h r é te r , Corbula (Agina) gibba Ol .

55,90 — 140,80 m Homokos márgás agyag [ =  ,,alsó apoka” (,,slir”)]. Psammosolen 
sp., Turritella sp., Arca diluvii L., Cgtherea sp., Lutraria sp., 
Corbula gibba Ol ., Dosinia sp., Venus sp., Teliina ottnangensis 
R. H o r n ., Buccinum  sp., Echinus sp.

140,80 — 190,90 m Szürke homokos m árga. Cardiumok tömegesen, Corbula (Agina) 
gibba Ol ., ritkábban Turritella sp., Pecten sp.

190.90 m-ben kőszéncsík (0,02 m) I. telep.
190.90 — 239,40 m Homokos márga hom okkőpadokkal, szürke homokkal ( =  ,,felső

tápeses rétegek”).
239,40-239,55 m Kőszén (0,15 m).
239,55—240,55 m H om okkő—homok.
240,55 — 240,85 m Kőszén (0,30 m) II. telep.
240,85 — 243,80 m H om ok—homokkő.
243,80—244,00 m Kőszén (0,2 m).
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244.00 — 278,00 m Homok, homokkővel, kaviccsal [=  ,,alsó tápeses („callistás”)
rétegek ” ]. Hemitapes declivis Sc h a f fe r , Callistotapes vetulus 
B a st ., Teliina (Peronala) planata L.

278.00 — 280,10 m Kőszén (2,10 m) III . telep.
280,10-290 ,00  m Homok.

A légakna a további fekürétegeket még nem tárta  fel, csak a bánya
vágatokból ismerjük a szénfekü duzzadó agyagját, átlagban 10, leg
feljebb azonban 40 m vastagságban, ez alatt pedig 15—50 m vastag 
(„alsó”) riolittufa következik. Helyenként a riolittufa alatt is kavicsos— 
ostreás tarka agyagot, ez alatt pedig 30—50 щ vastagságú durvaszemü 
homokkövet találunk. A mélyfekü oligocén homokkő és agyag.

Ez az egész rétegsor Schréter Z. felfogása szerint a burdigálai 
emeletbe sorolható, azonban nincs akadálya annak sem, hogy az „alsó 
apoká”-t, „pectenes homokkö”-vet és „felső apoká”-t is a helvéti emeletbe 
vonjuk be, mert a „pectenes homokkő” csak olyan helyi jellegű közbe
település a ,,slír”-ben, mely a medence közepe felé már nem mutatható ki. 
A medencében az „alsó és felső apoká”-t nem tudjuk többé szétválasztani, 
így a burdigálai—helvéti határ bizonytalan lenne. Gyakorlati szempontból 
azt javasoljuk tehát, hogy a burdigálai emelet felső határát a „cardiumos— 
corbulás homokos márga” felett, az „alsó apoka” alatt vonjuk meg, 
azzal a megjegyzéssel, hogy a burdigálai—helvéti üledékek egy földtani 
ciklusba tartoznak.

Újabb meggondolások alapján ma már azt tartjuk, hogy az egész 
köszéntelepes rétegsor a helvéti emeletbe sorolandó és csupán az alsó- 
riolittufa alatti durvaszemcsés homokkövek képviselik az alsó-miocént.

1. A térképlap területének felszínen ismert legidősebb képződménye 
a ,,pectenes homokkő”, rozsda- vagy sárgásbarna színű, durvaszemű, 
pados-cipós kifejlődésű, nem kemény homokkő, melyben laza, szürke 
homok- és vékony márgarétegecskék is vannak. Gyakran álrétegzett. 
Az agyagos slír rétegekhez viszonyítva keményebb kőzet lévén, meredekebb 
hegyoldalakat alkot. A Beniczky-aknától К -re vastagsága csökken: az 
E. 18. és E. 28. sz. fúrásban már csak 20 m vastag, az E. 32. sz. fúrásban 
pedig már nem lehet kiválasztani.

A „pectenes homokkő” dőlése felszíni kibúvásain következetesen DK-i,
8—12°-kal, a bányaműveletekben valamivel laposabb, 4—6°-os. A homok
kőre jellemző a Pecten opercularis L. var. hevesiensis Schréter, lencsésen, 
esetleg összemosódva, a fedő slír agyagmárga mélyebb szintjeiben is 
jelen van (pl. Csónakkút-pusztától K-re 200 m-re, a szántóföld oldalán).

2. A helyenként homokos felső agyagmárga (slír) vastagsága eléri a 
300 m-t. A felvételi terület túlnyomó részén ez a márga van a felszínen. 
Vékonyan rétegzett, sarkosan törő homokkőközbetelepülés nem ritka 
benne.

A márga iszapolási maradéka általában csekély, de minden mintában 
találni mikrofaunát, elsősorban szivacstűt, Rotalia beccarii L., Nonion 
commune ő Orb., gyakran Globigerina bulloides d’Orb. maradványokat.



А В. 15. és E. 29. sz. fúrásokban Globigerináк 1Ü0—150 m mélységig 
találhatók. Bolivinakat csak a legfelső méterekben találtunk. A rétegsor 
alsó felére a Rotalia beccarii L. jellemző, Globigeriná к nélkül.

A Globigeriná к az agyagmárgacsoport következő lelőhelyein jelentkez
nek: a) a Káclár-lejtakna csapásában Szúcstól Csónakkút-pusztáig; 
b) Egerbocstól É-ra a Nagylápa környékén; c) a térképezett terület K-i 
szélén. Helyzeténél fogva mindhárom lelőhelycsoport a slír összlet mélyebb 
részét képviseli.

A Kádár-lejtaknától a Magashegy vidékéig és Egercsehi községig a 
felszíni slírben Globigeriná к nem találhatók, helyettük a Nonion commune 
d ’Or b . uralkodik, ami már fiatalabb szintre utal.

A mélyfúrásokban 8—10% között ingadozó C03-tartalom lefelé 
lassan csökken, és csak 300 m mélység körül látni 4—14% közötti erősebb 
ingadozást. Homoktartalom tekintetében is csak a kisebb homoklencsék 
adnak kiemelkedő értéket a slír agyagmárgában. Átlagos szemcseösszetétel 
R ie b  К .-né vizsgálatai szerint: 0,002 mm alatt 10%, 0,002—0,2 mm 
között: 30%, 0,2—1,0 mm: 60%.

A felszínről v e t t  m in tá k  k a rb on áttarta lm a  F e k ete  J. v iz sg á la ta i  
szer in t sz in tén  6—8%  k ö zö tt  v á lto z ik , átlagosan  7,21%, 2— 3%  csak  
ritk án  fordul elő, 12% k iv éte les . A k arb on áttarta lom  te h á t  — egyh an gú 
sága  m ia tt  — réteg ta n i szintezésre a lkalm atlan .

Soha  I.-né szerint az E. 29. sz. fúrás slír anyagának összetétele: 
SiOo 50—60%, Fe20 3 2—13%, A120 3 5—17%, CaO 3 -2 5 % , MgO 2—5%, 
izz. veszt. 8—15%.

Csánk E.-né vizsgálatai szerint az agyagmárgaösszetben a következő 
nehézásványok a legáltalánosabbak: limonit, muszkovit, kalcit; gyakoriak: 
magnetit, biotit, gránát; ritkák: pirít, augitdiopszid, hipersztén, turmalin, 
klorit, barit, disztén, rutil, andaluzit, apatit, staurolit, cirkon, amfibol, 
vulkáni üveg. — Az E. 29. sz. fúrás agyagmárgájában csupán 210 m 
körül mutatkozik változás; elmarad a pirít, hipersztén és klorit, és helyet
tük megjelenik a disztén, andaluzit, rutil. A nehézásványtartalom 0,2—1% 
között mozoghat. Könnyű ásványok: kvarc, oligoklász, andezin, labradorit, 
bytownit, szanidin, mikroklin, kalcit. — Mindezen ásványok kristályos 
hegységből való származásra utalnak.

Schréter  Z .-nak k öszön h etjü k  az agyagm árga m akrofaunájának  
gyors m egh atározását: Pitaria italica D e f r ., Pitaria islandicoides L ám ., 
Cardium edule L ., Chione (Ventricoloidea) multilamella (L ám .), Angulus 
planatus L ., Chlamys opercularis L . var. hevesiensis Sc h r é t e r , Corbula 
gibba Ol ., Léda sp., Cardium sp ., Panopaea sp ., Venus sp ., Solen sp ., 
Solenocurtus sp ., Nucula sp ., Meretrix sp ., Neera sp ., Fusus sp.

A slírben vékony (2—10 cm) vulkáni tu tit közbetelepülések is vannak. 
Ezek valószínűleg túlnyomórészt andezittuíaszórás nyomai (E mszt M. 
vizsgálata szerint Si02-tartalma 56,24%). Elegendő feltárás hiányában 
nem tudjuk biztosan, hogy a felszínen talált nyomok mind ugyanannak a 
közbetelepülésnek a folytatásai-e, mert lehetséges, hogy több ilyen tufa-
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354

betelepülés fekszik egymás felett. Térképi szerkesztő műveletek szerint 
azonban ezek közel azonos szinthez tartoznak.

3. Tortóncii rétegek. Egereseiktől К -re, a Magashegyen „lajtamészkő” 
található szálban. Gondos kutatással sem sikerült közte és a helvéti 
„slír” között riolittufát vagy hasonló képződményt találni. A slírre tehát 
vagy a tortónai mészkő — mésziszap — mészmárga vagy pedig szarmata 
törmelékes képződmények települnek, de ún. ,,középső riolittufá”-t nem 
tudtunk kimutatni.

Ördögfalva pusztától ÉK-re 700 m-re a domboldalban laza fehér 
mésziszap kerül a felszínre, dús mikrofaunával, 10,54—15,54% karbonát- 
tartalommal.

Egeresein D-i végén a Második dűlő felett mélyített 54. sz. kézi
aknánk laza homokot tá rt fel, fehér mésziszaprétegekkel.

Még jellemzőbb az Egerbocstól É-ra levő Csehilápában található 
előfordulás. 3. sz. kutatóaknánkban a szarmata riolittufa laza meszes 
homokon fekszik, amely gazdag tortónai mikrofaunát és Bryozoákát zár 
magába (karbonáttartalma 18,35%).

A Csehilápa-völgy D-i oldalán levő kőfejtőben a szarmata riolittufa 
alól meszes homokréteg bukkan elő. Bőséges makrofaunája: Flabellipecten 
leythayanus P artsch , Chlamys bessert A n d r z ., Chlamys sp., Chione 
( Ventricoloidea) multilamella (Lám.), Pitaria islandicoides Lám., Pitaria 
sp., Anadara diluvii Lam., Ostrea frondosa M. d e  S e r r e s , Ostrea sp., 
Phacoides sp., Arca sp., Tiirritella turris B a st ., Ceratotrochus sp., Natica sp., 
Bryozoa sp.

A terület túlnyomó részén a tortónai rétegek egyébként is vékony 
sora lepusztult. A tortónai fauna sokhelyütt átmosódott a szarmata 
rétegekbe, koptatott volta ilyenkor könnyen felismerhető.

4. Szarmata rétegek. Ide soroljuk a Schréter  Z. és J askó S. régebbi 
felvételi lapjain szereplő „középső riolittufá”-t és „szárazföldi eredetű” 
kavics-, homok-, homokkő- és márgaösszletet. Ezek a képződmények 
váltakoznak egymással, úgyhogy legalább három riolittuíaszintet kell 
megkülönböztetni egymás felett, amelyek között homokköves-kavicsos 
rétegek helyezkednek el. A riolittufarétegek vastagsága felfelé csökken.

A tufával együtt, többnyire azok alatt található zöld agyagot és 
zöld agyagos homokot kőzettani, nehézásványi, szemcsenagyság- és 
széntartalom-, DTA-vizsgálat és teljes elemzés alapján tufitnak kell 
tekintenünk.

A Villó-tanyától К -re a tufitban átmosott szivacstű, édesvízi diatoma 
(Sz. H ajós M. meghatározása szerint Melosina sp.) is akad. A tutitok 
csigafaunája (Tachaeocampilea doderleini B r u s ., Planorbis sp. és Triptichis 
sp.) a bocsi útelágazásnál levő kavicsfejtőben jellegzetesen szárazföldi.

A riolittufát K ardoss F.-né vizsgálata szerint plagioklász, kvarc és 
biotit építi fel, horzsaköves, ritkán perlites, üveges alapanyagban riolit 
kőzettörmelékkel, kevés magnetit, apatit, cirkon, utólagos limonit ásvány
nyal. A szövete általában krisztallo-vitro-litoklasztikus.

Alapanyagának minősége szerint a riolittufának négy típusa külön
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böztethető meg: a) típusos riolittufa (kötőanyaga kevéssé szennyezett, 
csak alig devitrifikált üveg); b) erősen devitrifikált és szennyezett kötőanyagú 
riolittufa (ez a leggyakoribb féleség); c) szericitesedett kötőanyagú riolittufa;
d) karbonáttal átjárt riolittufa.

A teljes vegyelemzés Emszt M. és Nemes L.-né vizsgálatai szerint 
66,59—69,61% SiOo-tartalmat mutat.

Egerbocstól É-ra a Csehilápa riolittufájában kovás-meszes gömbös 
zárványok találhatók. Ezek főbb alkotórészei: Si02 32—36%, CaO 20—25% 
MgO 6,7—7%, Fe20 3 és A120 3 1% alatt marad. Feltehető, hogy mész
tartalmúk utólagos, epigén eredetű, kovasav kioldással és mészanyag 
bevonulással egybekötött.

Ettől a lelőhelytől К -re a riolittufa felett kvarcszemeket és növény
maradványokat tartalmazó szürkészöld agyag, majd változó színű agyag
rétegek között kemény, lilás árnyalatú palaréteg következik növény
lenyomatokkal. A vegyelemzés e kovás-palás rétegben kevés Fe20 3, 
A120 3 és CaO mellett 93,46% Si02-t m utatott ki. I tt  epigén kovasav- 
íelhalmozódásra gondolhatunk; az agyag színeződése a humuszanyagok 
(növénymaradványok) mellett a vas—alumínium tartalomtól származhatik. 
Találtunk a riolittufában jól legömbölyödött ökölnyi kőszénkavicsot, 
növény le nyomatokat is.

Riolittufák és tufit mellett homokkő, kavics és konglomerátum jellemzi 
a szarmata rétegsort. A helvéti slírre előbb rendszerint durva kavics, 
majd 10—15 m vastag riolittufapad következik. Erre eróziós diszkor- 
danciával erősen álrétegzett homokkő települ konglomerátum-padokkal,, 
amelyek közé újabb 3—5 m-es riolittufaréteg telepszik, alsó részén homokos 
agyagos tufittal. Erre ismét riolittufaréteg következik homokos tufával, 
majd álrétegzett homokkő, riolittufa- és kavicsréteggel. Ezt a rétegsort 
legjobban az Őzike-gödörben lehet megfigyelni.

Magashegy és Egerbocs környékén e rétegsor mélyebb részét lehet 
megfigyelni, Villó-tanya környékén ellenben a feltárási viszonyok gyatra- 
sága miatt nehéz eldönteni, hogy a rétegsor melyik szintjében járunk.

Jellemző a laza kavicsokra a rendkívül gazdag, átmosott tortónai 
korall-, csiga- és kagylófauna. A tetőkön elhelyezkedő laza kavicsban 
gyakoriak a helvéti—tortónai emeletből átmosódott kovásodott fatörzsek 
is. A levéllenyomatok Andreánszky G. szerint: Populus balsamoides 
Goepp., Acer polymorphum pliocenicum Sáp., Platanus aceroides Goepp., 
Fagus orientalis Lips., Liquidambar europaea A. Br., Carpinus grandis 
Ung., Taxodioxylon sequoiadendri Andr. Mindezek alsó-szarmata 
(öhningeni) korra utalnak. Az éghajlat áttért már a szubtrópusiból a 
mérsékeltövi közepesen kontinentális klímába. A völgyek és a magasabb 
hegyoldalak növényzete itt egybemosódott.

Láng G. vizsgálata szerint a szarmata kavicsok között leggyakoribb 
(43—65%) a fehér, áttetsző, egyenletes szövetű, gyengén likacsos, táblás 
kvarcit, a színesebbek mind ritkábbak. Ezek mellett vörös radiolaritpala is 
akad, de homokkő, lajtamészkő, zöldköves-mállott biotitamfibolandezit is 
található.
23* — 2i



356

A kvarcitkavicsok cpv-hányadosa átlagban 12 : 13 : 75%. Folyóvízi 
szállítás mellett tengerparti görgetettség is megállapítható. 50 km-nél 
nagyobb szállítási távolságra aligha gondolhatunk.

HEGYSÉGSZERKEZET

Á távolabbi környék tektonikai helyzetéről a graviméteres izogamma 
térkép nyújt áttekintést. A Salgótarján—Pétervására közötti oligocén
hátság + 5 -----[-10 у értékekkel jelentkezik, melybe Kisterenye—Mátra-
novák csapásában, közel K —Ny irányú negatív ék nyomul. Recsk—
Bükkszék vonalán újból -\-5 -----f-lö у értékű É É K —DDNy-i csapású
pozitív anomália mutatkozik. Ehhez Egercsehitől Rudabánya vidékéig 
közel hasonló csapású erős negatív öv csatlakozik. Egercsehi környékén
határozott teknő mutatkozik 0 -----[-5 izogammákkal, ezek értéke ÉK felé
fokozatosan —5 у alá esik. A Bükkhegység felé, Szarvaskőnél és Egernél 
az izogammák értéke -f-20-ig emelkedik, közben azonban -f-15 у értékű 
kisebb anomáliák helyezkednek el.

A teknő tengelye Szúcs—Bekölce csapásában helyezkedik el, holott 
valóságos mélyvonalát Egerbocs—Balaton csapásában, tehát 3 km-rel 
DK-ebbre várhatjuk. A fő aszimmetria nem Bükkszék, hanem a Bükk
hegység felé várható. Lehetséges, hogy ha Mikóíalva felé a mérési pontokat 
sűríteni fogják, még további helyi anomáliák is jelentkeznek.

Az ózdi szénterületen legfeltűnőbb az a nagy vetőrendszer, mely 
Putnoktól Királdon és Farkaslyukon át a Borsodnádasdi Lemezgyár 
irányában húzódik. 2—3 km széles, 28 km hosszú árokban helyezkednek el 
itt a miocén széntelepek. Az egercsehi-szúcsi telepcsoport ennek az árok
rendszernek D-i végébe esik. Keskeny oligocén sasbérccel elválasztva 
csatlakozik hozzá ÉNy-on Ózd—Somsály—Járdánháza—Mocsolyásbánya 
1,5 km keskeny, 12 km hosszú kőszénterülete. Ez az ÉÉK —DDNy-i 
irányú hosszanti tektonika uralkodik az egercsehi szénmedencében is. 
A borsodnádasdi lemezgyári szénterület Bekölce környékén ÉNy—DK 
irányú haránttörésekkel különül el az egercsehi területtől.

A szűcsi Ödön- és Lipót-aknát szénkibúvások környékén telepítették. 
ÉÉK —DDNy irányú vetődések mentén a telep emelkedik, és ismét 
süllyed mint összetört boltozat és teknő, illetve sasbérc és árok. A Beniczky- 
aknától DK felé 1100 m-re húzódik a 40—60 m magasságú, 30° csapású 
határvető, egyúttal az akna bányamezejének műszaki határa, mely a 
telepeket DK felé a mélybe veti. Közvetlenül az akna mellett egy csaknem 
É —D-i (15°) irányú vető Ny felé vet le, ezzel párhuzamos levető Ny felé 
250 m-re jelentkezik. Közben a telep dőlés: állandóan DK irányú, 4—8° 
közötti.

A bányászattal hátrahagyott vetőköz 20—70 m széles, ami meglepően 
sok ahhoz képest, hogy az egyes vetők magassága 10—20 m-nél nem 
több. Vetőzónákra kell gondolnunk, amelyek mentén a telep elmeddül. 
Vágatszelvények híján vetőzónákról azonban közelebbit nem tudunk.
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A telep elvékonyodását természetesen meg kell különböztetnünk a 
meddő közbetelepülések felszaporodásából eredő elpalásodástól, bár gya
korlati szempontból 40 cm-en alul mindkettő egyaránt számításon kívül 
esik.

Az a megfigyelés, hogy a medence közepe felé a III. és II. széntelep 
egybeolvad, míg a Ny-i peremen a két telep közötti meddő betelepülés 
20—30 m vastag, arra utal, hogy a medenceperemen a kőszénképződés 
idején a lápföld ingadozása és a törmelék felhalmozódása jelentékenyen 
nagyobb volt, mint a medence belsejében.

A kőszéntelepek kialakulása utáni tektonikai mozgások során a 
viszonylagos süllyedés mértéke 400 m-t is elér. A süllyedés mélypontja 
Egerbocs—Magashegy csapásában várható. A lesüllyedés 30—60 m 
magas vetődések mentén történt. Ügy tűnik, mintha két hosszanti levető 
után egy felvető, majd megint két levető után újabb felvetődés lenne. 
A vetődések mentén igazi térfogatcsökkenés csak kisebb övék mentén 
várható.

Nagy vonalakban olyan egyenetlen oldalú teknővel kell számolnunk, 
amely a Bükkhegység peremi rögei felé megtorlódott. Ez a K-i peremi 
tektonika csak további részletvizsgálatok után lesz tisztázható.

Külön tektonikai nyomó- és húzóerő feltételezése nem szükséges, 
mert a vetőközökkel előálló területtágulást a rétegkibillenéssel járó 
területcsökkenés kiegyensúlyozza. Ez a kőszénteknők passzív tektonikai 
viselkedésére utal, a kétoldalt megnyilvánuló aktív tektonikai felfelé 
mozgás mellett.

A tortónai rétegek lepusztulása, majd a szarmata törmelékfelhalmozó
dás egykori kiemelkedés, ill. lesüllyedés bizonyítéka.

COMPTE RENDU DU LEVE DES ENVIRONS D’EGERCSEHI
Par F. Szentes

Le lévé géologique a été exécuté a réchelle 1 au 5000е.
Dans les environs d’Egercsehi, les laies de lignite miocénes iníérieures 

sont exploitées depuis le début de ce siécle. Le grés, l’argile bigarrée et le 
tuf rhyolitique, comme mur immédiat de la laie de lignite No III, gisent 
en discordance sur le grés a glauconie de FOligocéne supérieur. Au-dessus, 
á. quelque 40 m, il у a la laie No II, moins épaisse et á quelque 10 m au-dessus 
de celle-ci la laie no I, insignifiante; des couches de grés, sable, marne sont 
intercalées entre ces laies. Vers la partié centrale du bassin, les laies II 
et III se rencontrent. Le tóit de la lignite consiste en schlier helvétien 
dans lequel Г intercalation de grés ä Pecten opercularis L. var. heuesiensis 
Schréter s’épaissit vers les cőtes; au centre du bassin, le grés s’amincit 
et mérne disparaít. Dans le schlier, on trouve de minces bandes de tuf 
andésitique. Le tortonien est représenté par le leithakalk, la vase calcaire, 
le sable grossier, trés érodés, en petits lambeaux. Le Sarmatien est représenté


