
FÖLDTANI VIZSGALATOK AZ ÉSZAKBORSODI TRIÁSZBAN
( 1 . sz. mellékletiéi)

I r t a :  b a l o g h  K á l m á n

A Rudabányai-hegység újretérképezésével az északborsodi triász részle
tes földtani felvétele 1949-ben nagyjából elkészült, s csupán kisebb területek 
bejárása maradt 1950-re, Szőllősardó és Aggtelek között, az Alsóhegyen, 
továbbá Becskeháza körzetében. Több rétegtani kérdés megoldása végett 
Szelcepuszta környezetében is aprólékos kövületgyüjtést kellett végeznem.

Az egymástól távoli területrészek triász rétegsorai hasonló összetétel 
mellett elütő vonásokkal is rendelkeznek. Két szélső kifejlődés, a rudabányai 
és a gömöri fácies között az alsóhegyi—derenki vonulat kétségtelen átmenet
ként jelentkezik. A szőllősardói rétegsor megítélését a kövület feldolgozás 
befejeztéig függőben kell tartanunk.

A) RÉTEGTANI FELÉPÍTÉS
I. A triász képződmények

1. Becskeháza környéke. A becskeháza—bódvalenke—hídvégardói 
triász a Rudabányai-hegység végső nyúlványaihoz tartozik, rétegsora a 
rudabányaival megegyező. Guttensteini mészkő és dolomit ugyan csupán 
Tornaszentandrás és Bódvalenke között lép fel apró rögöcskékben, az anizusi 
emelet magasabb részeit kitöltő világos mészkő és cukorszövetű dolomit 
azonban Becskeháza DK-i, K-i és É-i szomszédságában nagyobb — s a 
pannóniai fedőrétegek alatt bizonyára összefüggő — foltokban jelentkezik. 
Itteni kibúvásai feltehetően egy összetört boltozat magját jelzik, amelynek 
szárnyaiban — К és Ny felől is — a ladini emelet erősen gyüredezett, szaru
köves, szürke, olykor pirosfoltos mészkövei, itt-ott közbeiktatódó sötét 
agyagpalái helyezkednek el. Különösen igénybevettek a Hídvégardó— 
Bódvavendégi közötti ladini előfordulások. Az anizusinak vehető világos 
mészkő, valamint a ladini kőzetek egyéb felbukkanásai Bódvalenke K-i és 
DNy-i szomszédságában bizonyára az említett boltozat Ny-i szárnyára fel
tolt pikkelyeknek felelnek meg, összefüggésük azonban a fiatalabb üledék- 
takaró miatt nehezen nyomozható. Kövületeket egyik rétegtag sem tarta l
maz, beosztásuk kőzettani kifejlődésükön alapul.

2. Szelcepuszta—Haragistya környéke. A Bódvaszilastól Szögligeten és 
Szelcepusztán át a Haragistyáig húzódó fennsíkrész a jósvavölgyi antiklinális 
É-i szárnyához tartozik. Világos (wettersteini) mészkő és világos, cukor
szövetű (wettersteini) dolomit sokszor szeszélyesen összefonódó tömegei épí-
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tik fel. A világos mészkőnek D-i, alsó-triásszal érintkező részéből még 1943-ban 
a ladini emelet jellemző mészalgáit (Diplopora annulata S c h a fh ., Teatlopo- 
rella herculea St o p p .) gyűjtöttem. Kiderítetlen maradt azonban az É-ibb 
mészkősávok és a világos dolomitok nagy részének hovatartozása. Az idei 
adatgyűjtés.alapján ezek is ladini emeletbe sorolandók. Tehát a jósvavölgyi 
antiklinális mindkét szárnyában jól kifejezésre jut a ladini emelet kifejlődésé
nek tiszta, szárazföldi szennyeződésektől mentes karbonát-jellege, amely a 
rudabányai szaruköves-agyagpalás ladini kifejlődéssel kifejezetten szembe
állítható.

3. Az alsóhegyi vonulat. Az említett két szélső kifejlődés közötti átmenet 
eddig csupán a bódvarákói Osztramosról volt ismeretes. Ehhez hasonló 
átmeneti kifejlődést sikerült most az Alsóhegyről is kimutatnunk.

Az Alsóhegy K-i vége felé, Tornanádaska és az országhatár között 
(a 25 000-es térkép «n.Kaschau» felírásától É-ra) a lejtő alján É-i vagy ÉNy-i 
30—40°-os dőléssel az alsó-anizusi emelet dolomittal váltakozó sötét mészkő 
rétegei bukkannak ki. Felettük csaknem Tornanádaskáig, sőt egyetlen kicsiny 
foltban a községtől NyDNy-ra is, a magasabb anizusi Physoporella pauciforata 
PiA-val igazolt, világosszínű, cukorszövetű dolomittal különösen alsó részé
ben átszőtt, följebb tisztább mészköve foglal helyet. Ennek fedőjében sötét 
és pirosas színű, szaruköves mészkő következik, amely К  és Ny felé egyaránt 
«kiékelődik)); folytatása azonban — most már többnyire csak pirosas árnya
latú, keskeny-szaruköves mészkősáv formájában — a nádaskai Tapolca kör
nyékétől a község Ny-i szomszédságáig nyúlik; utóbbi helyen fekvőjében 
a cukorszövetű dolomit is jelen van. A Pasnyak- és Vecsemforrás között 
ismét felbukkan (itt kisebb kőfejtőkben fejtették is). Rétegei gyűrtek, általá
ban meredeken állók. Bódvaszilastól É-ra, а -ф- 271 szomszédságától a Szád
várig és Derenk Ny-i környezetéig e képződmények szélesebb sávban követ
hetők. Derenknél többnyire kitünően rétegzettek, rétegeiket barnáspiros 
agyaglevelek választják el; К  felé tömegesebbek, s a fedőjükben lévő világos 
mészkövektől csupán tömöttebb szövetük, kagylós törésük és piros vagy 
barnás színű foltjaik révén különböznek. A bódvaszilas-derenki sáv D felé 
a mélyebb triász képződmények pikkelyvonulatával szerkezetileg érintkezik, 
sőt Ny-on Derenk és Szádvár körül maga is több — seisi homokkősávokkal 
szétválasztott — pikkelyre bomlik. Itteni rétegei erősen gyüredezettek, 
ami az erősen igénybevett kőzet márgásabb kifejlődése révén magától érte
tődik.

Ebben a képződményösszletben — bár egyelőre őslénytani lelet nem 
bizonyítja — a rudabányai ladini alsó részének hasonló, bár lemezesebb 
mészköveivel egyenértékű rétegtagot kell látnunk. Mint az Alsóhegy K-i 
részének szürke szaruköves mészkövei bizonyítják, ez a rétegcsoport a pelsőc- 
ardó—szádvárborsai — reiflingi típusú — alsó-ladini mészkővel is össze
hasonlítható; a pirosas és a szürke, szaruköves mészkő keveredése révén 
pedig a két típus átmenete és egyenrangúsága is igazoltnak vehető.

Szaruköves rétegeinek korát a fedőjükben lévő világos mészkövek 
ősmaradványtársasága dönti el: u. i. Tornanádaskától Derenkig kb. 12 km 
hosszúságban, előbb egy korallokban és mészszivacsokban bővelkedő, vas
tagpados, világos zoogén mészkő, majd egy, codiaceákat és dasycladaceákat
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10. Гельветский рухляк и песок с чешуями рыб
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12. Гельветский дацитовый туф
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14. Паннонские гравелистые слои
15. Лесс  ̂ _
16. Нанос ручьев

М. Áll. Földtani Intézet Évi Jelentése 1950.
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(főleg Teutloporella berculea St o p p .-t, meg Diplopora annulata S c h a fh .-!) és 
foraminiférákat tartalmazó, világos algás mészkő települ rájuk. Kivételt 
csupán Nádaskától KÉK-re, a «n.Kaschau)) felírástól É-ra találunk; az itteni 
szaruköves előfordulás É-i oldalán u. i. a physoporellás, dolomitos, anizusi 
mészkövek keskeny sávban való megismétlődéséből egy roncsolt szinklinális- 
szárny jelenlétét állapíthatjuk meg, amely az É-abbra következő, nyirokkal 
borított részen átfutó szerkezeti vonal mentén szerkezetileg érintkezik a 
magasabb ladini algás mészkövével. Elmozdulásokat e helytől NyDNy-ra 
is valószínűnek tarthatunk (egyébként a szaruköves sáv csökkent vastagsága, 
meg-megszakadása nehezen értelmezhető); e mozgások azonban a két réteg
csoport határfelületén bekövetkezett egyszerű pikkelyeződésben nyilvánul
hattak  meg.

A szaruköves alsó-ladini az Élestető (Veliki strosz) K-i lábánál húzódó — 
a seisi homokkő felbukkanásával jellemzett — haránt völgy mentén megszű
nik. A völgy Ny-i oldalán már csak nyomokban mutatható ki (piros foltok 
a világos mészkőben); az Élestető zömét algás mészkő alkotja. Nagy kérdés, 
vájjon pusztán hegységszerkezeti okokból állt-e elő ez a helyzet, avagy itt 
eredetileg is a vegyes fáciesnek a tiszta karbonátos kifejlődésbe való átmene
tével van dolgunk. Az utóbbi esetben feltehető, hogy a hegységszerkezeti 
mozgást itt éppen a két kifejlődésterület érintkezésén elképzelhető «gyönge- 
ségi öv» határozta meg előre. — Mindenesetre az Élestető, a Somos és a Bikkes 
vonulata, valamint a Mészhegy-vonulat K-i fele ladini algákkal jellemzett, 
világos, néha azonban szürkés mészkőből áll.

Az Alsóhegy ladini rétegsora tehát — a pelsőcardóihoz hasonlóan — 
világos színű, mészalgás szinttel zárul, mely felé az átmenet fokozatos. 
Szelcepuszta körzetében az egész ladini emeletet dolomit és algás mészkő 
tölti ki, az Alsóhegyen ennek alsó részét szaruköves mészkő helyettesíti. 
A szaruköves kifejlődés átmegy a Rudabányai-hegységbe is, kitölti az emelet 
alsó részét, a felső részét azonban itt már nem algás- vagy zátonymészkő, 
hanem a sötét palasorozat képviseli.

4. Szöllösardó környéke. Az imolai Tobolyhegyen és Égerszögtől DNy-ra 
az alsó-triász kampili alemeletének lemezes mészkövei és agyagpalái is elő
bukkannak, s őket É felől a guttensteini mészkő- és dolomitrögök vonulata 
követi. E mélyebb triász tagok a tornakápolnai szinklinális visszahajló D-i 
szárnyának folytatását jelzik.

A szinklinális «húsát» olykor dolomitos, világos mészkő alkotja (Pelinka, 
Tótvölgy), amelyben a máris bizonyos ladini emeleten kívül (Daonella 
lommeli, Colospongia dubia, algák) valószínűleg az anizusi emelet magasabb 
része is kimutatható lesz. Tehát a ladini emeletnek itt is tiszta karbonátos 
kifejlődésével van dolgunk.

A szőllősardói rétegsor mélyebb része a kánói szőlőkben, a Magos
hegytől Ny-ra feltárt cukorszövetű dolomitból és erre települő algás mész
kőből áll, amelyek nyilván az anizusi emelet középső-felső részébe tartoz
nak. Jó darabon azután pannóniai kavics borítja a térszínt, s emiatt a Szőllős- 
ardótól, illetve a Lászi-malomtól D-re felbukkanó magasabb szintekkel való 
kapcsolat nem nyomozható. Itt а ф- 295 ÉK-i, illetve а ф- 326 DK-i részén 
piros mészkő- és márgafoltokkal tarkított, tömött, vastagpados, világos
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mészkő van, amely kőzettani képe alapján az alsóhegyi alsó-ladininak vett 
mészkövekkel elég jól egybevág, itt-o tt szarukövet is tartalmaz. Már Pálfy 
egész sor Halobiát közölt ebből a mészkőből, meghatározásai azonban bizony
talanok. A saját gyűjtésemből származó, jómegtartású halobiákat az eddig 
ismert fajok egyikével sem sikerült azonosítanom. Ennek következtében 
a szőllősardói pirosfoltos mészkő kora függőben maradt.

Ugyanezt mondhatjuk a pirosfoltos mészkő fedőjében lévő — а-ф- 32& 
É-i oldalát felépítő — szaruköves, szürke mészmárgákról és mészkövekről. 
Ezeknek a községtől DK-re, az országút mellett lévő feltárásaiban az alsó- 
karni Halobia cassiana Mojs.-hoz igen hasonló, de mégis más halobiák 
lumasellái figyelhetők meg. Meghatározásunk összehasonlító anyag hiá
nyában tehát csak bizonytalan rétegtani útbaigazítást nyújt. Jelenleg csu
pán annyi állítható, hogy a szürke szaruköves csoport fiatalabb a pirosfoltos 
mészkőnél és valószínűleg a rudabányai palacsoporttal párhuzamosítható.

Szőllősardó és Alsótelekes között a pannóniai fedőrétegek alól kisebb- 
nagyobb mezozói rögök bukkannak fel, amelyek a kampili paláktól kezdve 
a ladini emeletig bezárólag a triász legkülönbözőbb tagjait képviselik.

II. A harmadidőszaki képződmények

A triász alaphegység peremére általában az alsó-pannóniai emeletnek 
legalul helyenként földes-fás barnakőszéntelepeket is tartalmazó, agyag-* 
homok- és kavicsrétegei transzgredálnak, s takarják el a mélyebbre zökkent 
triász rögöket. Idősebb harmadidőszaki rétegek kisebb röge mindössze Éger
szög D-i oldalán ismeretes; az itteni világos barnás, osztreás mészkő talán 
az eocén lepusztulási maradványa.

A pannóniai előfordulások közül legérdekesebb a bódvavölgyi. A Felső- 
Bódvamedence D-i részében eddig telepített mélyfúrások (5—9 m) alluvium 
alatt Perkupán, Bódvarákón, a szögligeti gabbró-kibúvás közelében, sőt 
innen Bódvarákó felé a völgy közepén is közvetlenül az alaphegységbe ju to t
tak. Meglepetésszerű volt tehát, hogy mindössze 2 km-rel odább, a torna- 
szentandrási iparvágány bódvahídja mellett létesített Bódvaszilas I .9 vala
mint az innen 2km-re ÉÉK-re telepített Komjáti I. jelű fúrás csak vastagabb 
és barnakőszéntartalmú pannon üledék alatt érték el az alaphegységet. Bódva
szilas I. a 92 m vastag pannóniai üledéksorban 5 telepet tárt fel 1,00 m, 
0,15 m, 5,30 m, 3,52 m és 0,78 m vastagságban, az alaphegységet itt ladini 
palák képviselték. Komjáti I . ellenben csak kb. 180 m vastagságú pannóniai 
rétegsor átfúrása után ju to tt az alaphegységet jelentő, s a bódvarákóihoz 
hasonló gabbróba, miután 92—141 m mélység közt 6 barnakőszéntelepet 
harántolt 7,10 m, 1,00 m, 1,00 m, 10,00 m, 2,00 m és 3,00 m vastagságban. 
Utóbbi helyen a gabbró fölött mintegy 12 m vastagságú szárazföldi tarka 
agyag foglal helyet. A fúrási magok szerint a telepek kibillent helyzetűek.

Az alaphegység felszínének t. sz. f. magassága a Bódvaszilas I. sz. 
fúrásban +  68 m, a Komjáti I. sz. fúrásban ellenben — 17 m. Ezt az Alsó
hegy 500 m-es vagy az Osztramos 380 m-es t. sz. f. magasságával össze
hasonlítva, a Kanyapta-medencéhez csatlakozó Felső-Bódvamedencében az 
alaphegységnek tetemes, pannóniai korú lesüllyedését állapíthatjuk meg.
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В) HEGYSÉGSZERKEZETI JELLEG

A becskeháza—hídvégardói triász elrendeződése alapján egy nagyobb- 
méretű boltozat ismerhető fel. Bódvalenke felé a szerkezeti összefüggést 
a pannonjai fedőrétegek m iatt tovább követni nem lehet; valószínű, hogy 
a hellyel-közzel kibukkanó triász rögöket csapásmenti (ÉÉK—DDNy-i 
irányú), fiatal, részben már pannon-utáni vetők határolják.

Fiatal vetők szegélyezik a Felső-Bódvamedencét is, ezt az idézett 
fúrási adatokon kívül Eötvös-inga mérések alapján számított, és az Alsó
hegy meg az Osztramos mentén mutatkozó nagy grádiens-értékek is alá
támasztják.

Az Alsóhegyen megállapítható, kisebb feltolódásokkal párosuló réteg- 
teknő a triász alaphegység kréta-időszaki hegységképződésének eredménye* 
KÉK-nek hajló csapásvonala az általános gömöri csapásba illeszkedik. 
Derenk környékének szerkezetével már másutt foglalkoztam.

Az Égerszögtől Ny-ra eső alaphegység-részlet az aggtelek—tornakápolnai 
rétegteknő ellenszárnyának felel meg. A szőllősardó—alsótelekesi, részben 
pannonnal takart triász-rögök a gömöri és rudabányai triászvonulatok réteg- 
tani és szerkezeti egymásbasímulását, különböző szerkezeti irányok küzdel
mét mutatják. Ez magyarázza a terület összetörtségét is, amelynek kialakítá
sában a fiatalabb elmozdulásoknak a másjellegű, idősebb vezérvonalakon 
való felelevenedése is szerepet játszott.

RECHERCHES GÉOLOGIQUES DANS LE TRIASIQUE DE LA 
PARTIE SEPTENTRIONALE DU DEPARTEMENT DE BORSOD

Pár К. B a l o g h

Le travail contient l’étude géologique des territoires qui sont restés 
en dehors du relevé détaillé de la montagne de Rudabánya et du Karst de 
Gömör.

Les environs de Becskeháza: C’est la continuation immédiate de la montagne 
de Rudabánya, á structure stratigraphique et tectonique semblables. Les 
environs de Szelcepuszta-Haragistya: ils appartiennent á l’aile septentrionale 
de l’anticlinal de la vallée de Jósva. A l’aide des Dasycladacées recueillies. 
Гоп a constaté que les calcaires «de Wetterstein» et les dolomies de cette 
région sont d’age ladinien. On a supporté, au moyen de preuves stratigraphi- 
ques indubitables que la chalne de Alsóhegy a un caractére de transition entre 
le faciés carbonatique pur du Karst de Gömör-Torna et celui ä cornéennes 
et ä schiste argileux de la montagne de Rudabánya. La série du Alsóhegy est 
formé pár le calcaire et la dolomie de Guttenstein, pár le calcaire et la clolomie 
de Wetterstein á Physoporella, pár le calcaire á cornéenne gris et rougátre, 
puis pár le calcaire de Wetterstein zoogéne et phytogéne. A la partié occiden- 
tale du Alsóhegy — de Bódvaszilas á Derenk — l’horizon á cornéenne de 
l’étage ladinienne peut étre suivi á l’aide des cornéennes rouges et des modules 
et taches argileux qui se présentent dans le calcaire de Wetterstein á bancs
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épais. Au contraire, les calcaires á cornéennes des parties orientales sont, 
pour la plupart bien stratifiés. Les environs de Szőllősardó: appartiennent 
á l’anticlinal qui s’annexe du Sud au synclinal de Tornakápolna de Aggtelek, 
avec l’occurrence commune des types de röche des facies de Gömör et Ruda- 
bánya.

ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В СЕВЕРО-БОРШОДСКОМ
ТРИАСЕ

К а л м а н  Б а л о г

Настоящая статья содержит результаты геологического исследования 
территорий, которые в течение подробного новокартографирования Руда- 
баньских гор и Гемерского карста до сих пор были пропущены.

О к р е с т н о с т ь  д. Б е ч к е х а з а  является непосредственным про
должением Рудабаньских гор, с подобным стратиграфическим строением и 
структурой. О к р е с т н о с т ь  дд.  С е л ц е п у с т а  и Г а р а г и ш т ь а  
относится к северному крылу антиклинали долины Йошва. При помощи соб
ранных известковых альг (Dasycladeceae) было установлено, что здешние 
веттерштейнскйе известняки и доломиты имеют ладинский возраст. Переход
ный характер г р я д ы  г о р ы А л ь ш о х е д ь  между чисто карбонатной фацией 
гемер-торнаского карста и роговиковой, глинисто-сланцевой фацией Рудабань
ских гор получил несомненное стратиграфическое подтверждение. Свита горы 
Альшохедь состоит из гуттенштейнского известняка и доломита, физопореллового 
веттерштейнского известняка и доломита, серого и красноватого роговикового 
ладинского известняка, а затем из зоогенового и фитогенового веттерштейн
ского известняка. В западной части горы Альшохедь — от Бодвасилаша до 
Деренка — роговиковый горизонт ладинского яруса прослеживается при 
помощи красных роговиков и глинистых клубней и пятен, появляющихся в 
толстослоистом веттерштейском известняке. В противоположность этому рого- 
виковые известняки восточных участков в большинстве случаев хорошо на
пластованы. О к р е с т н о с т ь  д. С ё л л ё ш а р д о  относится к антиклинали, 
присоединяющейся с юга к синклинали Аггтелек-Торнакаполна, с совмест
ным появлением породных типов гёмёрской и рудабаньской фаций.
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