
12, A gömörmegyei Csermosnyapatak völgyének geológiai
viszonyai.

(Jelentés 1904. év nyarán végzett geológiai felvételekről.)

Ackek Viktor-tói.

A m. kir. Földtani Intézet tekintetes Igazgatóságának rendeletére 
1904. évi augusztus havában Gesell Sándor főbányatanácsos-főgeologus 
úr ellenőrzése mellett Gömörmegyében, Szepes- és Abauj-Tornamegyék 
határán, a szepes-gömöri-érczhegységnek a Csermosnyapatak völgyét sze
gélyező két oldalát vettem fel geologiailag, mely terület a l l .  zóna, XXIII. 
rovat EK és DK jelzésű katonai térképlapokon van ábrázolva.

Felvételi területem határait képezik északon a Hárskút községtől 
Dernőn és Kovácsvágáson át Lucskáig vezető út, majd a Kovácsvágás és 
Lucska közötti hegygerincz, melynek legmagasabb pontja a Gömör- és Sze- 
pesmegyék határán fekvő Csökeresz tető; innen kezdve a határ összeesik 
Gömör-, Szepes-és Abauj-Tornamegyék határával keleten és délen; végre 
nyugaton az Almási községtől Hárskút községbe vezető út zárja be a fel
vételi területemet.

Ezen területet három külön geológiai korba tartozó kőzetek al
kotják :

I. Karbon homokkövek és palák.
II. Perm quarczitok.

HL Triaszkorú kőzetek.

Ezeken kívül fiatalabb korú üledékeket és vasérczek nyomait is 
találni.

Ezen egyes geológiai korok kőzetei azonban nem egyneműek, hanem 
bennük petrographiai és palaeontologiai alapon egyes emeleteket kell meg
különböztetnünk, mire alábbi részletes leírásomban rá fogok utalni.
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I. Karbonkorú kőzetek.
Az ezen csoportba tartozó kőzetek területemen a legrégibb korúak 

s a Görmöczvölgy felső szakaszától a Barka község északkeleti részében 
fekvő mészkövekig terjednek. Legjellegzetesebb kőzete a karbonhomokkő, 
mely részint világossárga szinű, részint sötétebb szürkésvörös változatok
ban s ezek átmeneteiben található s helyenkint palás szerkezetű. Ezen 
homokkövek képezik az egész formatiónak alapkőzetét; területemen nyu
gat felől a Táblahegy és Hóhegy, kelet felől pedig a Csitakdomb és Ma
lomhegy határolják, délről pedig Barka község északi végéig nyúlnak le. 
Ugyanezen területen találhatók a gyakori typusos fekete palákon kívül 
még agyagos palák is, melyek rendesen világoszöld színűek és a homok
kövek közé vannak települve s általában kelet felé dőlnek 30— 60° 
hajtással.

Ezen kőzetek korát D. St u b *  meghatározásával megállapítottnak 
tartom, mivel magam kövületeket nem találtam, melyek alapján véle
ményt alkothatnék. Különben Stub is petrographiai hasonlóság alapján 
tartja ezeket karbonkorúaknak, mivel az általa a Csükeresztető tövében 
talált fucoida nyomok kormeghatározó fontossággal nem bírhattak.

Minthogy felvételi területemnek aránylag kis részét alkotják karbon
korú kőzetek, Gesell főbányatanácsos úr megengedte, hogy nehány fel
vételi kirándulásán őt elkísérve, nagyobb területen ismerhessem meg 
ezen kőzeteket. Sikerült ezek alapján ezen formatiót elkülöníteni a tőle 
nyugatra fekvő porphyroidoktól, és a délről határos permquarczitoktól és 
triaszmeszektől.

Ezen terület legnagyobb része Gesell főbányatanácsos úr felvételé
hez tartozik s azért itt róla bővebben nem irhatok s csupán annyit jegy
zek meg, hogy kőzetei általában megegyeznek az általam fentebb ismer
teitekkel.

II. Perm kori kőzetek.
Ezen formatiót quarczitok és verrucano alkotják. Egész felvételi 

területemnek ez a legjellegzetesebb kőzete; már messziről feltűnnek a 
csupasz kiálló szirtek a karbon- és triászpalák és homokkövek közül. 
Saját felvételi területemen kívül Gesell főbányatanácsos úr területén is 
végigvonulnak a Krasznahorka-Váralja és Dernő községek között fekvő 
Péntek pataktól kezdve a Haraszt, Eeketehalom és Lúcstető nevű hegye
ken át a Barka község határában lévő Hóhegyig, körülbelül 9 Km hossz

* D. Stur: Bericht über die geologische Aufnahme dér Umgebung von Schmöl- 
nitz und Göllnitz (Jahrb. d. k. k. Geol. R. Anst.)
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bán, változó szélességgel, mely a Lúcstető közelében 2'5 Km-nél éri el 
maximumát.

A vonulat egyes részein azonban a kőzet minősége nem teljesen 
egyforma. Legjellegzetesebb a verrucano a Lúcstetőn; itt mogyoró és dió
nagyságú quarczdarabok vannak csillám és kis mennyiségű földpát közé 
beágyazva.

Ehhez hasonló a Dernőtől EK-re fekvő Haraszttető kőzete, míg a 
két hely között és a vonulat keleti szélén a quarcz szemek kisebbek s a 
kőzet egynemübb; a Doborkahegy keleti lejtőjén pedig finom szemű quar- 
czitot találunk.

Eddig ezen kőzeteket karbonkorú konglomeratoknak vagy arkozá- 
nak tartották; hogy most ezektől elkülönítem és a permbe helyezem, 
annak magyarázatára szolgáljanak az alábbiak.

Felvételem alkalmával feltűnt nekem ezen kőzeteknek a környező 
karbon- és triászkőzetektől határozottan elütő petrographiai jellege; ezen 
helyszini tanulmányok alapján azért tartom verrucanonak, mivel feltűnően 
kevés benne a földpát, a mennyiben a kőzet főleg quarezból és csillámból 
áll s így arkoza nem lehet; konglomeratnak nem tekinthetjük, mivel az 
egyes kőzetalkotó ásványszemek nem legömbölyödöttek, hanem szeglete
sek s így a kőzet inkább brecciának volna ennek alapján nevezhető.

Petrographiai jellegük alapján igen könnyen el tudtam ezen kőze
teket különíteni, azonban stratigraphiai helyzetükkel nem voltam tisztá
ban. Midőn azonban dr. Böckh H ugó a magyarhoni Földtani Társulat 1905 
évi január hó 4.-én tartott szakülósén Vashegy és Hradek között az ú. n. 
ércztermő sorozatban kimutatta a perm kort s utóbb felvételi anyagomat 
megtekintve annak kőzeteit azonosaknak találta a vashegyiekkel és perm 
korúaknak határozta meg, bátorkodtam becses meghatározása alapján 
ezeket felvételi területemen a karbontól elkülöníteni.

Pontosnak tartom itt annak a megemlítését, hogy K. Pauek V iktor 
1903. óv nyarán Csetnek és Bozsnyó vidékén eszközölt geológiai felvéte
lei alkalmával ezen kőzetet szintén kimutatta és leírta* mint metamorphi- 
zált sedimentet, azonban korát kövületek és összehasonlító kőzetanyag 
hiányában meg nem határozhatta. K. Pauér V. a Bisztró község fölött 
fekvő Mnichhegy kőzetét írja le, s ez teljesen reá illik az általam Dernő 
vidékén talált permkorú kőzetekre. Felvételi jelentésének 167 és 168. 
oldalán következőket m ondja: «A Mnich eltérve a terület többi pontjától 
sziklás hegység s már első tekintetre azt a gyanút ébreszti a szemlélőben, 
hogy itt más képződménnyel lesz dolgunk. A hegyre feljutva bizonyossá

*  K . P a u e r  V ik t o r . Fölvételi jelentés 1903. év nyaráról. (A m . kir. Földtani 
Intézet évi jelentése 1903-ról).
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válik, hogy itt más szedimentekkel találkozunk. Ugyanis quarczbreccia 
és konglomerát van előttünk, mely átmegy quarczitos, majd pedig csil- 
lámos homokkőbe.

A quarczbreccia és konglomerát kékesfebér és sárga quarczokból, 
nagy vörös quarczittöredékekből van összetéve és kékesszürke vagy vörös 
kötőanyaggal van összeczementezve. Vastartalma elég magas. A quarczi
tos homokkő világos szürkésbarna, a csillámos pedig vörösbe hajló.»

K. Patjbk V. gyűjtött kőzetanyagát megtekintve, az még inkább 
meggyőzött arról, hogy a Unich kőzetei és a Dernő vidéki permquarczi- 
tok azonosak, mely feltevésben Böckh János igazgató úr ő méltósága is 
megerősített, a mennyiben az én felvételi anyagomat hasonlónak találta 
az 1903-ban Bisztró közelében a helyszínén látott és PAUERtől leírt kőze
tekhez.

Ezek alapján valószínűnek látszik, hogy a dr. Böcich HuGÓtól ismer
tetett vasbegyi és a dernő-barkai permvonulat egy —  helyenkint talán 
megszakított —  egységes geológiai tagot alkot, melynek legnyugatibb 
része Vashegy, keleti vége pedig Barka s közbülső tagjai a csetnek-bisz- 
trói kőzetek.

Őszinte köszönetemet fejezem ki e helyütt Böckh János igazgató úr 
ő méltóságának és dr. Böckh H ugó bányatanácsos úrnak, hogy szives 
útmutatásukkal és becses tanácsukkal módot nyújtottak arra, hogy a 
permkorú kőzeteket geológiai fontosságuknak megfelelőleg elkülöníthessem.

II. Triászkorú kőzetek.
A triászkorú kőzetek közül a werfeni palákat, homokköveket és mész

köveket találjuk jellemzően kifejlődve s ezek ismertetését következőkben 
adom.

1. Werfeni pcvlák.
A werfeni palák területemen Hárskút községtől Barka községig ter

jednek s alapját képezik a kagylós mésznek, (melynek itt vörös színű 
mész felel meg) és a kösseni mészrétegeknek.

A werfeni palákban két szint különböztethető meg; egy alsó vilá
goszöld és sötétvörös agyagos palákkal, mely a Dernő község előtti régi 
hámor közelében van legjellegzetesebben kifejlődve és Kovácsvágás köz
ségtől délre; a felső szint szürke meszes palákból áll, melyben helyen
kint homokkőbeágyazások vannak, s mely a mészkőhatár közelében 
palásmészkőbe megy át; legszembeötlőbb ezen palásmész a Hárskúttól 
Almási felé vezető rít felső kanyarulatánál és a Dernő községtől délfelé 
haladó völgy felső végén, a Bükköstető tövében.
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Palaeontológiai alapon nem tudom, ezen két szintet elkülöníteni, 
mivel kövületnyomokat csak az alsó rótegcsoportban találtam, azonban 
ezeknek is rossz megtartási állapotuk nem. engedi meghatározásukat.

Sttjezenbaum a dernői kösseni rétegekről írt tanulmányában* ezen 
werfeni palákkal is foglalkozik s a bennök talált kövületek alapján két 
szintre osztja. Szerinte az alsó szintet vörös színű palák alkotják Pleu- 
romya Fassaensissel és posidonomyákkal, a felsőt szürkés színű meszes 
palák Naticella costatával és ammonitesekkel.

Megfigyeléseim alapján, a petrographiai jelleget véve tekintetbe, ezen 
két színt a következő rétegekből á ll:

a) Alsó szint

b) Felső szint

f 1. Világos sárgászöld palák. 
I 2. Vörös palák.

13. Homokos palák.
4. Meszes palák.

5. Palás mészkövek.
Ezen öt réteg azonban nem található mindenütt meg, hanem Hárs- 

kúttól Barkáig különböző a kiképződése.
Az alsó szint legjellegzetesebb Hárskút és Dernő között; és pedig 

a világos sárgászöld palákat találjuk a Iíárskúttól Almási/felé vezető 
országút mentén, és a Dernőről a Szörnyükúthoz vezető úton; a vörös 
palák a Dernő alatti régi hámor mellett és Kovácsvágástól délre talál
hatók, míg e két hely között közel 4 Km. hosszban kiányzanak.

A felső szint leghatározottabb kifejlődést! a Dernő község nyugoti 
végén lévő kérésztől délre induló völgyben. Itt szabályos egymásutánban 
találni a fent felsorolt 3— 5. számú réteget. Lucska és Barka község kö
zött szintén a felső szintet találjuk, helyenként vasvegyületektől sötétebb 
színűre festve.

2. Triász mészkövek.
Ezen formatió kőzetei Gömör- és Abauj-Tornamegyék határán fenn

síkot alkotnak Hárskút községtől Barkáig, illetőleg a Szádellői völgyig. 
Ezen vonulat, folytatását képezve a Sziliczei fennsíknak, annak tektonikai 
jellegével teljesen megegyezik; a fővonulatból csak egyes dombok emel
kedtek ki, nevezetesen a Somostető, Bükköstető, Szépkő és Miklóskő; az 
ezek között lévő terület meglehetősen sik, melyen a jellegzetes dolinákat 
találjuk nagy számmal; patak az egész területen nincs.

A mészkövek világosszürke színűek, helyenként majdnem fehérek,

* Stükzenbaujm J ó zs e f . — A dernői kösseni rétegekről. Földt. Közlöny IX.
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míg ritkábban sötétszürkére festetteket is találunk; igen tömöttek és így 
alkalmas építőanyagot szolgáltatnak.

Ezen fŐYonulathoz csatlakoznak Barka község határában a Malom
hegyen, Hollókövén és Csitekdombon levő s vasvegyületektől sötétvörösre 
festett meszek.

Találunk még fölvételi területemen egyes mészkőnyulványokat is 
Barka és Lucska községek között, s nehány különálló mészszirtet, melyek 
közül a legfontosabb a Dernő községtől délkeletre kiemelkedő Somhegy; 
a többiek, nevezetesen a Hárskúttól kelet felé eső kőbánya, a dernői 
temető és a Kovácsvágás és Lucska községek közötti két mészkúp csak 
kisebb terjedelműek s valószínűleg csak a fő mészkővonulatból levált 
mészrögök.

A Somhegy gazdag faunája már régóta felköltötte a szakkörök figyel
mét s számosán foglalkoztak részben a helyszínén annak tanulmányozá
sával, részben pedig mások gyűjtésének feldolgozásával. Messze túlhaladná 
felvételi jelentésem keretét, ha csak röviden is ismertetni akarnám az 
erre vonatkozó irodalmat, azért itt csak Stüezenbaum és B ittneb tanul
mányaira fogok az alábbiakban utalni. Legbehatóbban tanulmányozta a 
Somhegyet Stüezenbaum, ki 1878-ban huzamosabb ideig a helyszínén vég
zett vizsgálatai alapján az ottani kőzetek stratigraphiai helyzetét meg
állapította.

Stüezenbaum * közel 70 fajt gyűjtött és határozott meg s ezek alap
ján arra a következtetésre jutott, hogy a Somhegyen a kösseni rétegek az 
ú. n. salzburgi faciesben vannak kifejlődve.

Midőn Bittnee**  később a m. kir. Földtani Intézet tulajdonában 
lévő brachiopodákat tanulmányozta, arra az eredményre jutott, hogy itt 
nem a tiszta kassiani kifejlődés lép fel, hanem annak egy alsóbb foka, a 
mennyiben oly alakok is vannak köztük, melyek eddig csak a dachstein- 
mószből voltak ismeretesek, ilyenek nevezetesen Terebratula gregoriae- 
formis, Zugm., Waldheimia (Aulacothyris) conspicula, Spirigera Stroh- 
mayeri és mások. Ezek alapján ő a dernői rétegeket a kösseni faunánál 
régibb «kösseni co!oniá»-nak tartja.

Stüezenbaum a somhegyi települési viszonyokat már többször emlí
tett tanulmányában következőkben foglalja össze: «Legalól fekszik fau
nánkat tartalmazó, mintegy 6— 7 m vastagsággal bíró, sötét, kékesszürke 
crinoida mész, melyre egy valamivel vékonyabb, világosszürke korall 
vagy ú. n. Litliodendron mész következik. Ezt borítja az előbbivel meg

* Stü ezen bau m  J. A dernői kösseni rétegekről (Földt. Közi. IX).
** A. B ittn ee  —  Braekiopodeu dér Alpinen Trias. Abh. d. k. k. Geol. Reicks- 

amt. XIV. kötet. 285—286. old. Wien, 1890.
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egyező, leginkább bivalvákat tartalmazó mészkő 1 m vastagságban. E fölé 
rakódik s majd a hegy csúcsáig érő, vagy világosabb, vagy sötétebb 
szürke mészkő, mely a legfelsőbb részében helvenkint igen gazdag gaster- 
opodákban. A legfelsőbb a Somhegy csúcsát képező része egy szür
késfehér mészkő, mely gyéren nagy példányú megalodusokat tartal
maz s melyek szerint az a rháti vagy az ú. n. felső Dachstein mészhez 
sorolandó.»

Felvételem alkalmával a Somhegyen magam is több Ízben gyűjtöt
tem s sikerült 30— 35 fajt meghatároznom, melyeket alább fogok felsorolni. 
Szükségesnek tartom itt megjegyezni, hogy a gyűjtés most meglehetősen 
bajos, mert a kövületeket tartalmazó mészréteg felső, mállott részeit 
régebbi kutatók elhordták, úgy, hogy most kézi kalapácscsal már nem 
igen lehet kövületeket kiszedni. Gyűjtésemet csak úgy végezhettem, hogy 
Gesell főbányatanácsos úr kérésére Schafcsák Gyula bányagondnok úr 
szives volt a kőzetet nehány robbantatással meglazíttatni, miért is itt 
neki köszönetemet nyilvánítani el nem mulaszthatom.

Még csak arra a feltűnő petrographiai hasonlóságra akarok utalni, 
mely a somhegyi mész és a sziliczei-fennsiknak azon részének mész
kövei között van, melyet felvettem. Már SóBÁNYinak* feltűnt, hogy a 
somhegyi mész petrographiailag feltűnően egyezik a Dernő és Kovács
vágás között lévő Felsőhegy mészköveivel, azonban kövületek hiányában 
ezek palaeontologiai egyezőségét nem tudta eldönteni.

A Felsőhegyen nekem sem sikerült ugyan kövületeket találnom, ha
nem a Felsőhegygyel összefüggő Bükkhegyen petrographiailag teljesen 
azonos mészkődarabot találtam, mely tele van kövületnyomokkal s me
lyek dr. Papp K ákoly geológus úr szives meghatározása szerint valószínű
leg Spiriferina Böchhi, B ittneb és Spirigera Strohmayeri, Suess. lehet
nek s így e két hely t. i. a Somhegy és Bükkhegy kőzeteinek azonossága 
ezen az alapon is kétségtelennek látszik.

Végül röviden közlöm a Somhegy általam meghatározott faunáját.

Spiriferina Emmerichii, var. acer- 
rina, Bittn.

Spirigera cfr. Strohmayeri, Suess. 
Rhynchonella sp.
Rhynchonella trinodosa, Bittn. 
Rhynchonella semistriata, Münst. 
Rhynchonella ex aff. fissicostatae, 

Suess.

Rhynchonellina juraria, Bittn. sp. 
var.

Retzia Arara, L aube.
Retzia pretiosa, B ittn.
Juravella Suessi, Bittn. 
Terebratula hungarica, Bittn.

« Wochrinannia, Bittn.
« Oppeli, L aube,

Sóbányi G y u la  — A Kanyapta medencze. (Földi. Közi. XXVI.)
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WaldheÁmia subangusta, Műn. sp.
« conspicula, B ittn. 

Halorella amphitoma, Be . 
Halorella sp.
Cassianella sp.
Lima sp.
Cardium sp.
Pecten sp.

ii Schafheutli, W inkleb.
(i protei, Münst.

Mutiella sp. ?
Crusatula sp.
Koninchina Leopoldi Austriae, 

B ittn.
Avicula sp.
Megaphylites inseclus, Mojs. 
Tyrolites sp.
Badiolites Eryx, Münst.
Trochus triangularis, D i t t m . 

Belemnites sp.

Fiatalabb képződmények.
Területemen nagyobb kavicslerakódásokat Hárskút és Dernő közsé

gek között találtam; ez hullámos, dombos vidék, mely a rozsnyói me- 
denczének legkeletibb részét képezi. Az egész területet quarczhömpölyök 
alkotják, melyek között homokos kötőanyag van. Kövületet nem találtam, 
sem oly mélyebb árkot vagy vízmosást, melyből a kavicslerakódások ko
rára és települési módjára következtethettem volna. Stuk fennebb emlí
tett müvében ezen kavicsokat Belveder kavicsoknak tartja, mivel ugyan
olyanok mint az általa Jászó és Pány között, kövületek alapján meghatá
rozottak.

Végül a Csermosnya patak völgyében Kovácsvágás és Barka községek 
között nagyobb homoklerakódások vannak; ezek azonban nagyobb rész
ben el vannak fedve a termő talaj által.

Érczelőfordulások.
Felvételi területem keleti részében a mészkövek és werfeni palák

nak a karbonkorú kőzetekkel való érintkezésének közelében több helyt 
nyomát találjuk a vasérczbányászatnak. Jelenleg ezen bányák egyike sem 
áll üzemben s teljesen el vannak hanyagolva.

A legközelebbi bányaüzem a Eagasztóvölgyben lévő Dénes-bánya: 
ez azonban felvételi területemen kívül esik és így azzal itt nem foglal
kozhatom.

Inkább csak történeti szempontból említek itt meg két — egykor 
jelentékenyebb —  vasérczelőfordulást, t. i. a görmöczvölgyit és a bárkáit, 
megjegyezve, hogy itt a települési viszonyokat illetőleg egészen Mader- 
spach*  közlésére voltam utalva, mivel ezen bányákba jelenleg behatolni 
nem lehet.

*  M ad e r spa c h  L iv iu s  — Magyarország vasérczf'ekhelyei, 1880.
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Maderspach szerint a görmöczvölgyi egy 2— 14 m vastag barna- 
vaskőtelep, mely helyenkint quarczerekkel van átszőve és fedőlapján 
Ankerit-et tartalmaz. Fedőkőzete homokkő, fekvőkőzete pedig homokkő- 
konglomerát és agyagpala.

A másik órczelőfordulást Barka község határában a Pál-, Gabe- 
Gottes-, Péter- és Kamilla-bányák tárták fel. A Gabe-Gottes vasban gaz
dag mészpala volt, melyről már Maderspach is azt mondja, hogy sem 
mélységben sem csapásirányban nem tartós; jelenleg csak hányója látható.

A többi bánya Barkától keletre a Malomhegy tövében feküdt: a 
fekvőben meszes palák voltak, a fedőben pedig vörös színű mész. Nehány 
év előtt történtek itt kisebb kutatások, azonban eredményre nem vezettek 
és így a munkát abban hagyták. Az érez különben jó  minőségű barna- 
vaskő, mely csak kisebb tömzsöket és fészkeket alkot, véleményem szerint 
éppen ezért nagyobb, jövedelmező bányaüzemre nem nyújt reményt.

Ezen érczek keletkezése valószínűleg ugyanazon postvulkános hatá
sokban leli magyarázatát, mint a többi Bozsnyó vidéki vasbányáé.

Végül kedves kötelességemnek teszek eleget, midőn e helyt is Gesell 
Sándor főbányatanácsos-főgeologus úrnak, H alaváts Gyula főgeologus 
úrnak, dr. B öckh H ugó bányatanácsos úrnak, dr. Pálfy M ór oszt. geoló
gus úrnak és dr. Papp Károly geológus lírnak őszinte köszönetemet feje
zem ki, hogy úgy felvételem alkalmával, mint a gyűjtött anyag feldolgo
zásánál becses tanácsaikkal támogatni szívesek voltak.


