
13. Eger környékének földtani viszonyai.

Dr. SciIRETER Zo.LTÁN-tÓl.

A m. k. Földtani Intézet igazgatóságának rendeletére a borsod- 
hevesi Bükkhegység földtani felvételét kezdtem meg ez év nyarán. Fel
vételi munkámmal csatlakoztam N oszky J enő késmárki tanárnak a terü
letemtől nyugatra eső, a Mátrahegységet felölelő felvételéhez. A két hegy
ség között fekvő halomvidék egy részét N oszky úrral együttesen jártuk 
be, hogy az egyes áthúzódó képződményeknek a térképezését egységesen 
végezhessük. A felvételi idő egy-egy rövidebb szakaszára az igazgatóság 
beleegyezésével K ulcsár K álmán és Vigh Gyula műegyetemi tanár
segéd urak csatlakoztak hozzám a földtani felvétel módszerét elsajátí
tandó, kik a felvételi munkában utóbb buzgón vettek részt. A felvétel idő
tartama alatt volt szerencsém L óczy L ajos igazgató urat is rövid időre 
a felvételi területemen tisztelhetni.

A földtani viszonyokat alapjában pontosan megrajzolta a wieni 
földtani felvételi munkák alkalmával Böckh János a Bükkhegységről 
szóló munkájában,1) valamint Szabó J ózsef2) is több érdekes adatot említ 
fel innét. Újabban Pálfy Mór,3) Vadász M. E lemer,4) T. R oth K á
roly0) szolgáltattak becses adatokat a Bükkhegység földtani ismeretére 
vonatkozólag.

A terület felépítésében a következő képződmények vesznek részt:

ú J ohann  Bö c k h : Die geologischen Verlialtnisse des Bükk Gebirges und dér 
angrenzenden Vorberge. Jakrbueh d. k. k. geol. Reichsanst. XVII. Bd. 1867. pag. 225.

2) Szabó J ó z se f: Heves és Külső Szolnok megyék földtani leírása. A Magy. 
Orv. és Természetvizsgálök 1868. évi naggyülésének munkálatai. 80 old.

3) P á lfy  Mó r : A szarvaskői Welirlittömzs. Földt. Közi. XL. k. 1910. 480 old.
4) Vadász  M. El e m é r : Geológiai jegyzetek a borsodi Blikk-hegységből. Földt. 

Közi. XXXIX. 1909. 164 old.
5) T. Rotii K á r o l y : A Magyar Középhegység északi részének felső oligocén 

rétegeiről, különös tekintettel az egervidéki felső oligocénre. Kocli Emlékkönyv. 111. 
old. 1912.



( 2 ) FELV ÉTELI JELENTÉS. 131

1. Karbon-szisztéma.

A karbon-szisztéma főleg hatalmas agyagjmla, alárendelten mészkő, 
homokkő és szarukő rétegösszletből áll. Az agyagpala fekete vagy sötét
szürke, ritkábban vörhenyes vagy sárgás; általában meglehetősen repe
dezett. Kövület eddig még nem került belőle elő. Nagy kiterjedésben for
dul elő Zsérctől északra, Felsőtárkánytól keletre és északra, Felnémettől 
ÉNy-ra és Szarvaskő környékén.

A homokkő alárendeltebben fordul elő az agyagpala közé települve; 
nagyobb vastagságokat nem ér el. Többnyire aprószemű, ritkábban öre
gebb szemű. Előfordul az Almárvölgy, a Szarvaskői völgy több helyén, 
Szarvaskőtől ÉK-re, Felsőtárkánytól északra a Középbércen, a Papkő- 
bércen és attól ÉK-re. Általában kövületmentesek, egy helyen azonban, 
amely a rendes kifejlődéstől elüt, nevezetesen a szarvaskői völgy Vaskapu 
nevű kis hegyének kőbányájában, az itt feltárt sárgás és szürkés homok
köveket kisérő fekete agyagpalák szenesed ett növény nyomokat tartalmaz
nak. Az utóbbiakban 2—3 mm.-nyi anthracit-esíkok is vannak. Bár a 
rossz növénynyomok alkalmatlanok a meghatározásra, mégis azt hiszem, 
hogy ezek alapján, valamint a szénnyomok alapján felső karbon komák
nak állíthatjuk ezeket a rétegeket, amely korú rétegekben Magyarország 
egyéb helyein úgy növénynyomok, mint széntelepek is előfordulnak. Meg
jegyzem, hogy itten a környékben szén előfordulás nem várható.

Ezzel szemben a már leírt agyagpalákat és a velük helyenként vál
takozó homokköveket s az alantabb leírandó mészköveket az alsó kar
bonba, a kulmba helyezhetjük, amint azt annak idején már W olff, 
Szabó és B öckh J. tették.

A mészkő vékonyabb-vastagabb rétegekben telepszik az agyagpalák 
közé számos helyen. Néha sötétszínű, máskor világos sárgás vagy szürkés 
színű s ilyenkor rendesen vékony réteges, sőt palásnak mondható. Ezek 
a mészkövek rendesen többé-kevésbé kristályos szövetűek. A sárgás palás 
mészköveket B öckh J. a jurába (3. szám alatt) helyezi. A mészköveknek 
a karbon-agyagpalával való ismételt váltakozását legjobban a felnémet— 
szarvaskői országút mentén levő bevágásokban láthatjuk, ahol az ural- 
kodólag ÉNy-i 45—50°-os dülésű agyagpalák közé 2—3 dm, vagy néha 
néhány m-nyi vastag szürke, gyakran lemezes mészkő-betelepülések igen 
jól láthatók. Ilyen vékony mészkő-közbetelepülések előfordulnak továbbá 
a Berva-völgyben, Felsőtárkánytól északra, a Nagybánya-bércen, ahonnét 
NyDNy-ra húzódik egy hosszabb vékony mészkő-sáv, továbbá az Ibolyás- 
hegyen és a Mákos-ormon. Nevezetes az a hosszú s elég vastag mészkő
sáv, amely a Középbércen, a Papkőbércen át a Fekete len nevű hely kör
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nyékéig húzódik.! A világos szürke vagy szür
kés sárga vékony rétegzésű, sőt néha lemezes
nek mondható mészkő kb. 200 m vastagság
ban konkordánsan ÉNy-i, átlag 45°-os dtilés- 
sel az agyagpalákra telepszik. Föléje megint 
a karbon agyagpalák és homokkövek követ
keznek, tehát a mészkő kétségkívül a karbon
szisztémába tartozik. Északabbra a Peskő- 
völgyben, valamint a Peskő erdei laktól ke
letre eső gerincen megint fellépnek hasonló 
természetű, de kisebb kiterjedésű mészkövek. 
Még északabbra a nagy Blikk-plató meredek 
déli pereme egészen ugyanilyen vékony réteg
zésű mészkőből áll, amely a karbon agyag- 
palák fölött újból konkordánsan következik. 
Ezt az egész mészkő-platót a Hegyeskő, 
Peskő, Taskő környékén a wieni földtani fel
vételek jurakorbelinek jelölik. Azonban én a 
kövületek teljes hiánya mellett is, arra a 
körülményre támaszkodva, hogy ezek a lue
szek a délebbi Középbérc—Fekete-len vonu
latbeli, a karbon agyagpalák közé települő 
mészkővel egészen azonosak, egyébnek, mint 
karbonkorúaknak nem tekinthetem.

Eltérők az eddig említett mészkövektől 
bizonyos feketés vagy sötét szürke oolitos 
szerkezetű mészkövek, amelyek szintén a kar
bon agyagpalába települtek vékonyabb-vasta- 
gabb padokban. Ezek előfordulnak Zsérc kö
rül a Balkóhegyen, az Előhegyen és a Mák
szem-hegyen, Monosbéltől délre, egy helyen 
a vasúti bevágásban és Bátortól délre.

A karbon mészkövek és agyagpalák egy 
része a többi kövületmentes rétegcsoporttól 
határozottan különválasztandó a bennök lel
hető kövületek alapján. Ezek a rétegek 
Visnyó és Dédes környékén fordulnak elő, 
ahol annak idején már B öckh J. is talált 
kövületeket, újabban pedig V ad ász  egész kö
vületsorozatot említ fel innét, amelyek az 
alsó karbon legfelső szintájára utalnak. Az
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a terület, ahol ezek a rétegek fellépnek, még nem került ez évben felvé
telre s azért csakis a felemlítésükre szorítkozom.

A karbon szisztémába még kovapaila, szarnkő és jáspis tartozik, 
amelyek alárendelt közbetelepülésekben fordulnak elő. A vörhenyes kova
palából R üst1) 9 radiolaria fajt említ, amelyek közül 7 a Bükk hegység 
specialitása. A legtöbb vékony csiszolat végigvizsgálása eredménytelenül 
végződött; azonban egy helyről a Felső-Tárkánytól északra fekvő Vörös
kőről származó barnásvörös jáspis vékony csiszolatában tömérdek radio- 
láriát észlelhettem, amelyek azonban nem egyeznek meg a Rüst által 
innét leírtakkal. Ezek a követkzeők:

Cenosphaera cfr. carbonica Rüst igen gyakori.
Lithocampe sp. (valószínűleg új) elég gyakori.
Tricolocapsa obesa R üst ritka.

<4)

2. D i a b á z , w e h r l i t  és  g a b b r ó .

A karbon rétegeket áttörik, részben intrúzióként közbetelepülnek, 
részben lakkolitszerűen merevedtek meg. Leggyakoribb a diabáz, amely 
közepes, vagy aprószemcséjű, többé vagy kevésbbé zöldes színű kőzet; 
frissebb állapotában szabad szemmel is jól láthatók a plagioklász lécecs- 
kéi, továbbá egy piroxén féleség, amely rendesen már kissé elbomlott. 
Sokszor pirít is előfordul benne. Nagy tömegben fordul elő a Középbérc 
Kerekhegy vonulatában, Szarvaskő környékén több tömzsben és intrúzió- 
ban (Majortető, Keselyő, Hegyeskő és a községtől északra.) A diabáz töm- 
zsöket a szarvaskői völgy festői szurdokban töri át. A szurdokban levő 
régi várrom is diabázon áll. Előfordul továbbá Baktától északra, a Re- 
szeltetőn a Gyöngy virághegyen, az Ujhatárvölgyben. A Berva völgyben 
két, a Nagybányabérc táján négy s a felnémeti völgyben szintén négy 
diabáztelért konstatáltam. Több helyütt kőfejtők vannak belemélyesztve 
s anyagát főleg útkavicsolásra használják.

A ivehrlit előfordulását Szabó és Pálfy kimerítően ismertették. A 
„Vaskapudnál előforduló lakkolith nagyjából elliptikus kiterjedésű s a 
közepe táján egy táró van beléje hajtva, amely az ép kőzetet is jól fel
tárja. A lakkolit a szélein gabbro alakjában fejlődött ki. A wehrlit kisebb 
előfordulását még egy ponton, nevezetesen az Ujhatárvölgyben tudtuk 
konstatálni. Gabbro szintén több helyütt fordul elő Szarvaskő környékén 
vagy a wehrlitet kisérve, vagy izolált kisebb felbukkanásokban.
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3. Mesozoikus (felsőtriasz?) mészkő.

Mesozoikus (felsőtriasz?) mészkő gyűjtő elnevezés alá kell egy
előre összefoglalnom a Bükk hegység DNy-i részében azokat a mész
köveket, amelyek a karbonkorúaktól határozottan elválaszthatók, de 
viszont közelebbi korukról egész biztosat még nem mondhatok. Ide leg
nagyobbrészt tömött, fehér mészkövek tartoznak, amelyek többnyire 
rétegzetlenek, de néha durván padozottak. Előfordulnak: Felnémettől 
északra, a Bervavölgy-Farkaslyuk-Mészvölgy táján, ÉNy-i 40—60°-os 
dűléssel, Felsőtárkánytól keletre a Barátrét szurdoka körül ÉlSTy-i 50°-os 
dűléssel s feljebb északra ugyanebben a völgyben két helyen, ahol a kar
bon agyagpalában a különben széles-lankás völgy ezekben a mészkő elő
fordulásokban keskeny szurdokká szűkül., Ugyanilyen mészkő van to
vábbá a Nagy-Eged és Kis-Eged északnyugati oldalában, ahol DK-i 
46°-os dűlés észlelhető. Nagy kiterjedésben szerepel végül a tömött fehér 
mészkő Cserépfalutól északra, ahol az uralkodó dűlés szintén az észak- 
nyugati 40—60°-nyi. Innét azután Répáshuta felé húzódik.

Jóval alárendeltebben észleltem Egertől ÉK-re a Várhegyen sötét
szürke, sőt fekete mészkövet, DK-i vagy K-i 40—62°-os dűléssel, amely
ben egy helyen cidaris tüske töredékeket észleltünk. Még alárendeltebben 
találtam végül fehér vagy világosszürke színű dolomitot a Nagy-Eged— 
Várhegy—Csákpilis vonulatában.

A fehér mészkőben nagy ritkán előfordulnak kövületnyomok. így 
a Berva-völgy legalsó részénél akadtunk rossz megtartású kövületekre, 
nevezetesen apró gasteropoda átmetszetekre s azonkívül egy nagy kagyló 
rossz átmetszetére, amelyet megalodus átmetszetnek nézek. R o z l o z s n ik  

P á l , aki újabban behatóbban foglalkozott a megalodontidákkal, szintén 
hajlandó volt ezt megalodus átmetszetnek tekinteni. Rossz kövületnyomok 
előfordulnak még a Barát-rét felső végén levő mészkő előfordulásban is, 
a keletről idetorkolló Odor völgygyei szemben.

A felsőtárkányi Mészvölgy alsó részén, valamint a cserépfalusi Hór 
völgy alsó részén korállok rossz nyomai mutatkoznak. Az egész kép
ződmény tehát általában x^arti jellegű koralligén képződménynek látszik 
s leginkább a felső triászba, a keuperbe helyezhetjük. Megjegyzendő, 
hogy B öckh J. a júra szisztémába helyezi a szóban forgó mészköveket; 
U hxig  V iktor1) ellenben inkább a triaszkort hajlandó nekik tulaj
donítani. i)

i) V. XJhlig : Bau und Bild dér Karpatlien.
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4. Eocén.

A harmadkor legidősebb tagja, amely a Bükk-kegységben' kép
viselve van, a felső eocénkori (barton emeletbeli) mészkő, amelyhez leg
alsó tag gyanánt helyenkint még konglomerátumos homokkő is társul,- 
A mészkő parti jellegű, tömeges, rétegzetten, amelyet helyenkint litho- 
thamniumok építenek fel. Kis foltokban már Eger város közelében is fel
bukkan az oligocén rétegek közepeit. így a makiári külvárosban, az érseki 
téglavető felé vezető út mellett, attól északra, továbbá a Bajusz hegynek 
a Kis-Eged felé eső részén, ahol a szőllőkben heverő darabok alakjában 
mutatkozik a nummuliteses mészkő, de kőbánya is van a kisérő homokkő
rétegekbe mélyesztve. Majd a Kis-Egeden bukkan megint fel, ahonnét 
felhúzódik Nagy-Egedre; itt hatalmasan kifejlődik s a hegy tömegének 
legjelentékenyebb részét alkotja. ÉK-felé a Várhegyre húzódik, majd 
innét a Cserestető felé Noszvajtól északra, ahol a mészkőben jó feltárá
sok vannak. Majd innét keletre erősen megkeskenyedik, de kevéssel odább 
a ,,Szarvaskút“ környékére húzódik, ahol megint szélesebben kiterjed, 
de egyszersmind a felületi kiterjedése meg is szakad. Tovább kelet felé 
Zsérc környékén megint felbukkan az eocén mészkő kisebb foltokban.

A mészkő fehér vagy sárgaszinű, kinézésére és fellépési módjára 
nézve egészen azonos a budapest-vidéki mészkővel. Rendesen igen sok 
kövület mutatkozik benne, de alig szabadítható ki belőle valami. Gya
koriak főleg a lithothammiumok, amelyek néhol rétegalkotólag szerepel
nek, továbbá a nummulitesek, nevezetesen a Nummulites intermedius 
ő ’A r c h  és A5 * 7. Fichteli Mich., amelyek egyes rétegekben szintén nagy 
mennyiségben lépnek fel. Szerepelnek ezenkívül: Operculina ammonea 
L e y m ., egyes koráitok, Veden biarritzensis Arch. P. corneus Sow. 
Natica cepacaea Lám., Turritella sp. Ostrea cfr. cymbula Lamk. Lamna 
sp. fog, stb. Néhol (Nagy-Eged, Cserestető) az Ostrea gigantica Són. 
óriási példányai is előfordulnak.

5 . Oligocén.

Kétségkívül úgy az alsó, mint a felső oligocén képződményei kép
viselve vannak az általam bejárt területen.

Az alsó oligocén általában hatalmas barnássárga agyag rétegcso
portból áll, ami teljesen megfelel a budapestvidéki kiscelli agyagnak. A 
budai márga tipusos kifejlődésében itten nincsen jelen. Igen alárendelten 
mutatkozik a Kis- és Nagy-Eged-hegy délkeleti tövében vékony ková-
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sodott márga betelepülés, amely nagy mennyiségben tartalmaz levélle
nyomatokat, hallenyomatokat (Meletta, Smerclis), továbbá egy apró 
rákfaj lapított példányait. Ez a márga előfordulás, amely felhúzódik a 
Nagy-Eged tövébe is, egészen hasonmása egyes budapestvidéki kovás 
budai márgáknak. Ide sorolható még a Nagy-Bajusz hegynek a Kis- 
Egeddel szemben levő részén felbukkanó márga előfordulás, valamint az 
érseki téglavető felé vezető úttól északra a nummuliteses mészkő kísére
tében fellépő kis márgás előfordulás. Ezeket sorolhatnék tehát a budai 
márgához; azonban oly kicsi előfordulások mindezek, hogy az alsó oligo- 
cén agyagtól külön választani, térképileg külön feltüntetni alig lehet s 
alig érdemes.

A kiscelli agyag az alaphegység vonulatától DK-re fordul elő s 
typusos kifejlődésben húzódik végig DNy-ról ÉK-felé. Délnyugaton a 
legelső előfordulási helye az egri vincellériskola közelében levő árkokban 
van; majd ezek a rétegek vannak Egertől keletre a Bajusz-hegyen is 
jelen, amelyek itt-ott az útak mentén és a keleti meredekebb lejtőkön, 
végül az érseki téglagyárban is fel vannak tárva. Majd északkeletebbre a 
Kis- és Nagy-Eged alján, a Sík-hegyen, a Szőllőskei csárda felé, azután a 
noszvaji Eorrókút és Síkfői kút tájára húzódik. Noszvajtól északra, a fia
talkori kavics alatt általában a kiscelli agyag uralkodik. Majd ÉK-nek 
Zsérc környékére megy át, ahol a Nagy völgy környékén a karbon agyag- 
pala mellett, továbbá a községtől délre az eocén mészkő mellett foglal 
helyet. Nagy területen elfödi a fiatal kavics, de főleg a pleisztocénkorú 
barna agyag takarója, úgy hogy voltaképen kevés jó feltárás észlelhető 
a területén.

Kövületei, amik korát teljes biztonsággal meghatározzák, a követ
kezők: Pecten Bronni Mayer, Pecten May éri H ofmann, Lima cancellata 
H ofmann, Gryphaea Brongniarti B ronn, továbbá: Clavulina Szabói 
Hanté. igen gyakori, Cl. cylindrica Hanté. ritka, Cristellaria Wetherellii 
J ones gyakori, Cr. gladius Phil. gy., Cr. cultrata Montf. i. gy., Cr. 
calcar L. r., Cr. arcuatostriata Hanté. gy., Cr. inornata Orb. e. gy., Crs. 
Kubinyii Hanté:, ritka. Textularia carinata Okb. gy., Uvigerina pyg- 
maea Orb. r., Polymorphina probléma Orb. r., Truncatulina Haidingeri 
Orb. gy., Bigenerina capreolns Orb. r. Cyclammina placenta Kss. r. Nodo- 
saria raphanistrum L. r., N. cfr. Hörnesi Hanté, r., Dentalina filiformis 
Orb. gy., D. consobrina Orb. r., D. pauperata Orb. r. s még számos egyéb 
foraminifera faj.

Fölfelé a kiscelli agyag rétegei közé homokos rétegek is telep
szenek s észrevétlenül átmennek a felső oligocén képződményekbe. A ha
tár nem biztos s emiatt, valamint a petrografiai kifejlődés egyforma volta 
miatt eddig nem volt lehetséges a térképbeli elkülönítés. Egyes lelőhelyek
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faunája azonban követeli, hogy a felső oligocént külön válasszuk. így 
az egri Wind-féle téglagyár pompás megtartású kövületanyaga felső 
oligocénkorú. Ebben a téglagyárban agyag és homokrétegek többször vál
takoznak; az egyik homokréteg az, amely a kövületeket tartalmazza, ame
lyeket T. R oth K aroly részben már ismertetett, részben a jövőben tüze
tesen leírni fog. Ezenkívül L egányi F erenc a Sík hegyen gyűjtött s 
küldött be a Földtani Intézetnek felső oligocén kövületeket, továbbá 
X íÖr e n t h e y  I mre egyetemi tanár úrnak vannak birtokában az egri vin
cellériskola kútjából származó kövületek, amelyek állítólag szintén felső 
oligocénkoriak.

6. Mediterrán emelet.

A közeli nyugati nagy mediterrán területen, amely Salgótarján 
vidékéről húzódik a Mátra és a Bükk hegységek északi oldalára, N o sz k y  

az alsó és a felső mediterrán emeleteket jól különválaszthatta. Az áltá
léin bejárt területen az alsó mediterrán emelet rétegeit nem lehet konsta
tálni. A felső mediterrán emelet ellenben kiválasztható, de csak kis terü
leten. Sajátságos módon a Bükk-hegység déli részén Noszvaj—Zsérc— 
Cserépfalu környékén az oligocén képződmények fölött sehol sem észlel
tem eddigelé a felső mediterrán rétegeket. Az északi részen ellenben Bá
tor—Egercsehi—Apátfalva környékén (Noszkytól térképezett területen) 
nagy kiterjedésben van jelen, főképen homok, kavics és konglomerátum 
alakjában, amely itt-ott kövületeket is tartalmaz. Innét végighúzódik 
azután a Bükk hegység egész északi részén.

A hegység belsejében a felső-tárkányi völgy volt a mediterrán 
emelet idejében egy mélyen benyúló tengeröböl. I tt is főképen homok, 
kavics és agyag szerepel, helyenkint kövületekkel. Az üledék, valamint 
a faunája általában parti vagy sekélyvizi jellegű. A Pirityó és az Agya
gos hegyek közt előforduló kavicsos homokban apró Ostrea teknők van
nak. A Berva völgy mellett levő laza homokkőben Ostrea lamellosa B rocc. 
példányai fordulnak elő, valamint ugyanez a faj fordul elő sűrűbben a 
bervavölgyi Lespallag és a szarvaskői völgy között levő gerincen fekvő 
mediterrán agyagos-homokos rétegekben is. A felsőtárkányi öbölben, a 
községtől északra főleg sárga homok uralkodik az öböl északi szegélyén. 
Egy helyen, az u. n. „István sír“ felé menő úton a karbon rétegekre 
települve sárgás homokos mészkövet leltem, amelyben főképen Anomia 
epkippium L. példányai voltak. A községtől keletre, a tó környékén 
pedig sárga agyag és homok vannak jelen, amelyekben Ostrea c 'í ü s s í s - 

sima Lám. vékony padot alkotva fordul elő. Az ostreás rétegeket kísérő
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sárga agyag iszapolásában a következő forominif érákat leltem: Polys- 
tomella striatopunctata F. & M. gyakori, P. crispa L. ritka, Rotalia 
Beccarii L. gyakori, amely fajok világosan utalnak a szóban forgó üle
déket lerakott víz gyenge sótartalmára,

Felnémettől ÉNy-ra, az Almár völgy felsőbb részében parti fáciesű 
meszes homokkő van jelen, amelyben főleg Balanus sp. nagy mennyiség
ben, valamint gyérebben Ostrea lamellosa Brocc. és egy kisebb Pecten sp. 
fordulnak elő. Bátor és Bakta közt a karbon rögök közt levő sülyedések- 
ben is előforduló homokos mediterrán rétegekben is leltünk N oszky úrral 
felső mediterrán korú kövületeket.

7 . Szarmata? emelet.

Külön meg kell emlékeznem arról a magas fekvésű kavicstaka
róról, amely részben a felső mediterrán rétegekhez kapcsolódik, de rész
ben attól független elterjedésűnek látszik. Ez a kavicstakaró, helyeseb
ben annak megmaradt foszlányai kb. 350—400 m magasságban fordulnak 
elő részben a felső mediterrán rétegek fölött, részben a karbon alaphegy
ség lapos tetejein. Anyaguk uralkodólag mogyoró-dió nagyságú kvarc
kavics, tehát nem a Bükk hegység kőzeteiből származnak. Kövületeket 
nem tartalmaznak. Nézetem szerint ez a kavics a felső mediterrán emelet 
végén, vagy még inkább után képződött teresztikus üledék. Előfordulnak 
nagyjából Szarvaskő, Bakta és Bátor között.

Ezekkel a rétegekkel kapcsolatban, nevezetesen a kavicslepel alatt 
levő agyagos-homokos rétegekben széntelepek is előfordulnak. Nevezete
sen Bátortól DK-re a község határában, a Tóiáim völgyben vannak a 
széntelepek, amelyeket régebben fejtettek is. Erre utal a völgyben levő 
nagy hányó, amely szenespala törmelékéből áll. A tárók-aknák ma telje
sen beomlottak már. Ettől a helytől ÉÉK-i irányban Szarvaskő felé, az 
Almásvölgy legfelső részében is van néhány elhagyott kutatás, amelyek 
egyikében kb. 40—50 cm-nyi lignit kibúvás látható.

Szabó J ózsef felemlíti,1) hogy a bátori szénbányában két szén
réteg van, legfelül pedig ,,papírszén“ többszörösen váltakozik homokkal 
és agyaggal. Ezek közül csak egyik, amely négy lábnyi volt, fejtetett; 
a szén gyenge minőségű volt. Földtanilag különösen érdekesek a szén
réteg közé települt agyagrétegek, amelyek kövületeket tartalmaznak és 
pedig Szabó szerint:

Potamides mitralis E tchw. (=  Cerithium pictum Bast.)

A) i. m. 103. oldal.
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Neritina picta Bast.
Cárdium vindobonense Paktsh.
Modiola marginata E ichw.
Ezek alapján a széntelepes rétegcsoportot a szarmata emeletbe 

helyezi. Én magam kövületeket sehol sem leltem; azonban a települési 
viszonyokat számbavéve, elfogadhatónak tartom, hogy a szóban forgó ré
tegek a szarmata emeletbe tartoznak. Ez alapon a fölötte települő terresz- 
tikus eredetű kavicsot is a szarmata emeletbe helyezem már.

8. Riolittufa, riolit és hipersztén andezittufa.

1. Riolittufa. A Bükk hegység déli részén hatalmas tömegben van 
jelen a riolittufa, amely a Mátra felől húzódik ide és viszont északkelet 
felé az eperjes-tokaji hegységben folytatódik. Rendesen fehér vagy vilá
gosszürke színű, könnyű, laza, vagy tömöttebb kőzet, igen sokszor mo
gyoró, dió, vagy ököl, sőt ritkábban fejnagyságú horzsakő lapillikkel és 
bombákkal. Ritkán halvány rózsaszínű, gyakrabban sötétszürke, pisz
kos, sőt barnásszürke színű. A riolittufában jól látni a víztiszta kvarc- 
dihexaederek töredékeit vagy kvarcszilánkokat, a fényes hasadási lapok
kal ellátott ortoklászokat (sanidineket) s a biotit lemezeket, amely utób
biak sokszor nagy mennyiségben lépnek fel és feltűnő nagyok, máskor 
háttérbe szorulnak, sőt hiányzanak. Egyes féleségeknél a pljagioklá- 
szokat is már szabad szemmel vagy nagyítóval jól felismerhetni (átmenet 
a dácittufa felé). Legtöbbször öregszemű a riolittufa, az elegyrészek sza
bad szemmel vagy legalább nagyítóval megkülönböztethetők, de vannak 
egészen finomszemű, egyneműnek látszó tufák, amelyekben az elegy
részeket felismerni már ilymódon nem lehet.

Elterjedésüket körülbelül a következőkben jelölhetem ki nyugat
ról kelet felé haladva: Baktától északra a Részeltető tájáról a Tóvölgy 
fejében levő tóig, Felnémet környékén az x\gyagos hegyen s attól délre, 
a Pirityó tető keleti részén, a felnémet-egri völgy terraszainak alján, a 
Berva rét táján, a felső-tárkányi öböl egész északi részén, a Miklós-völgy- 
ben, az Ostoros-völgyben, a Kis Bajusz és a Cikledi hegyeken. Egertől 
délnyugatra Demjénig s Egertől délkeletre Ostoros, keletre Szomolya, 
Koszvaj, Zsércz, Bogács, Cserépfalu környékén igen nagy kiterjedésben 
fordulnak elő.

Kisebb riolittufa foszlányok előfordulnak az alaphegységre felé
pültén. így pl. Felnémettől északra a Paphegyen két folt, még észa
kabbra a Lespallag és a Vaskapu közt levő gerincen egy kisebb folt s 
Amgre az Almár völgy középső részén egy nagyobb folt.



( 1 2 ) FEL V É T E L I JELEN TÉS. 141

2. Riolit. A riolittufához képest csak alárendelten lépnek fel riolit- 
lávaárak. Rendesen szurokköves, sőt néha perlites kifejlődésűek, sötét
szürke, sőt feketésszinűek, máskor világosszürkék. Gyakran világos és 
sötét részletek ismételten váltakoznak a kőzetben, úgy hogy csíkozott- 
nak, vagy szalagosnak tűnik fel. A kvarcdihexaederek, biotit pikkelyek, 
mindig igen jól, makroszkopikusan, az ortoklász (sanidin) kristályok 
rendesen s néha a plagioklászok is elég jól észlelhetők. A folyási szövet, 
amely a közbezáró riolittufa rétegzésével párhuzamos, rendesen jól lát
ható a kézi példányokon is. A szurokköves riolit előfordul: Zsércz mellett 
a Nyomóhegyen, Eger határában a Mészhegyen. Délkeletebbre egy má
sodik riolit lávaár-vonulat nyomozható, amelyet az általam bejárt terü
leten Bogácstól ÉK-re a Vénhegyen észleltem legészakkeletebben. I tt 
kőbányák által eléggé fel van tárva és itt a szokott sötét-feketés szurok
köves válfajok mellett barnás-vörös szurokköves féleséget is észleltem. 
DK-i folytatásában Bogácstól DNy-ra látjuk ezt a kőzetet fellépni, majd 
még odébb Szomolyától DNy-ra, a szomolyai Vénhegyen és a Csörösz- 
bánya hegyen. Itt is kőbányák mélyülnek belé. Egy további nagyobb 
kiterjedésű előfordulása a demjéni Pünkösdhegyen van, ahol főleg a 
barna szurokköves riolit szerepel. Jól fel van tárva az országút mellett 
bemélyesztett kőbányában. Még egy helyen, a felnémeti Ostoros völgy
ben fordul elő a riolit kis kibukkanása, amelyet már B öckh J. szintén 
térképezett és leírt.

3. Hipersztén andezittufa. Mig nyugaton csak a fehér riolittufákat 
leljük, addig keleten a magasabb szintben hipersztén andezittufa is elő
fordul. Két hosszú DNy—ÉK-i vonulatot különböztethetünk meg. Az 
északnyugatabbi a Csobánka tetőn kezdődik s a Pipis hegyen, a Ivőkötő 
hegyen, Gyűr hegyen át a Cserépfalutól ÉK-re eső hegyre húzódik. A 
délkeletebbi vonulat Noszvajnál kezdődik, a Csörösz bánya—Vénhegy - 
Gyürdömöcs hegyeken át Bogács felé, majd innét a bogácsi Vénhegyre 
húzódik. Mindkét vonulat anyaga egyforma, úgy hogy kétségkívül egy
ugyanazon képződménynyel (erupció termékkel) van dolgunk.

A hipersztén andezittufa barnaszínű, sárgásbarna, viagy vörhe- 
nyesbarna, sőt néha egészen vörös színű. Benne igen jól észlelhetők a 
piroxén kristályok és a plagioklászok, mely utóbbiak rendesen többé- 
kevésbbé mállottak. Cserépfalu közeléből az andezittufa fölött található 
homokszerű mállási-porlási termékből magammal hozott anyagot V exdl 
A ladár dr. úr szíveskedett megvizsgálni és velem a következőket közölni.

,,Ivb. 1 cm3 anyagban a sötét szemek legtöbbje hipersztén hosszú
kás szemeeskék alakjában; a kiperszténnek igen erősen pleochroosak: 
c — zöld, J_ c kávébarna színnel; optikai karakter: —. Zárvány
ként magnetitet tartalmaznak. Ezenkívül sok fekete, teljesen opak fénylő



142 DR. SCHRÉTER ZOLTÁN (13)

felületű, itt-ott egy-két kopott kristálylap maradványt mutató, kagylós- 
egyenetlen törésű erősen mágneses magnetit figyelhető meg. A szín
telen szemek között a túlnyomó kvarcon kívül ritkán szintelen parányi 
zirkontük és kissé vastagabb zirkon oszlopocskák észlelhetők. Igen ritkán 
még színtelen, ikerrovátkás plagioklász szemecskék is találhatók

Ki kell emelnem, hogy a hipersztén andezittufa sokszor kvarckris
tály töredékeket, kvarcszilánkokat, horzsakő lapilliket néha elég bőven 
tartalmaz, amik már szabad szemmel is jól láthatók. Tehát az andezit- 
tufa egyes részeiben korántsem tiszta, hanem riolittufa részekkel kevert.

Meg kell jegyeznem itt a következőket. Az északi vonulatban a 
rétegsor a következő: a fehér riolittufára telepszik a hipersztén andezit
tufa s föléje kisebb vastagságban megint fehér riolittufa következik. A 
délkeletebbi vonulatnál azt tapasztaljuk, hogy a fehér riolittufa fölé a 
vékonyabb-vastagabb (5—15 m) riolit lávaár, erre az andezittufa (kb. 
20—30 m vastagságban) telepszik, majd újból a fehér riolittufa követ
kezik, végül az egész rétegsorra az alsó pannoniai (pontusi) rétegek bo
rulnak. Világos tehát, hogy a hipersztén andezittufa erupciója a riolit
tufa kitörése és lehullása közben történt, de mindenesetre már annak vége 
felé. Ez a magyarázata annak is, hogy a hipersztén andezittufa riolit
tufa elemeket is tartalmaz. Az összes tufa és közbeiktatott lávaárak 
uralkodó dőlésiránya az egész területen délkeleti 7—15°-nyi.

Végül az a kérdés volna még eldöntendő, hogy az egész vulkáni 
erupciós ciklus melyik geológiai időre tehető? Erre nézve még nincsenek 
kielégítő adataim. A Mátra vidékén azt látjuk, hogy a riolittufa kitörése 
az alsó és a felső mediterrán emeletek közti időben történt, S tu r1) ellen
ben szarmatakori növényeket sorol föl a Bükk riolittufájából. A Bükk- 
ben pl. a Wind-féle téglagyárban azt látjuk, hogy a felső oligocén réte
gekre települnek a riolittufák. Északkeletebbre is ugyanezt látjuk, hogy 
az oligocén rétegek után mindjárt a riolittufák következnek, közbül az 
alsó és felső mediterrán képződményeknek nyoma sincs. Hasonlóképen 
háinyzik a szarmata rétegcsoport is; ellenben a Bükk délkeleti oldalán 
határozottan látjuk, hogy az alsó pannoniai rétegek rátelepszenek a tu
fára, illetőleg talán a riolittufák legfelső padjai már váltakoznak is az 
alsó pannoniai rétegekkel. A kor tág határok közt ingadozhatik, t. i. a 
felső oligocéntól kezdődőleg az alsó pannoniai emeletig bezárólag. A felső 
tárkányi öbölben a felső mediterrán rétegekkel állanak a riolittufák kap
csolatban, de a viszony itt sem eléggé világos.

*■) Jahrbuch dér k. k. geol. Keichsanstalt. Bd. 17. 1867, pag. 108, Wien.
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9. Hidrokvarcit, Opál és édesvízi mészkő.

A karbon képződmények területén rövidebb-liosszabb lefutású 
kvarcit telérek fordulnak elő, amelyek kétségkívül régi hévforrások tevé
kenységére vezetendők vissza. Többnyire sárgás, barnássárga vagy söté- 
tebb barna, ritkán fehér színűek az ide sorolható kövületek. Néha lika- 
csos-breccsás szövetűek. Előfordul pl. Felsőtárkánytól IvDIv-re, a Vár
hegy-Csákpilis hegy vonulat gerincén, hatalmas sziklákban, továbbá a 
Barát-rét, a Csipkés-kút környékén, stb. Ezeknek a kvarcitokat lerakott 
hévvizeknek működése a harmadkort megelőzte, mert legömbölyített ka
vicsai nemcsak a levantei? emelet törmelékkúpjában, Jianem a felső eocén 
mészkő alapkonglomerátumában is benne vannak.

Opál lerakódás és elkvarcosodás a riolit erupciókat kíséri. így Bak- 
tától ÉK-re a mediterrán laza homokkő egészen elkovásodott. Igen szép 
különböző színű opál fordul elő Felnémet környékén a Pirityó-hegj^en, 
kisebb mértékben az Agyagos-hegyen s végül elkovásodás mutatkozik a 
Berva völgy mellett levő laza homokokban.

A Várhegy—csákpilisi kvarcitvonulattal kb. párhuzamosan, attól 
ÉNy-ra, a mesozoikus mészkő területén néhány vékonyabb DNy—ÉK-i 
irányú forrásvizi mészkőtelért észlelhetünk az u. n. Csákpilisen. Anyaguk 
fehér, vagy világosszürke színű mészkő, általában tömött, gyéren nagyobb 
likacsokkal. A pleisztocénnél mindenesetre régibb korúak; valószínűleg 
a fiatalabb neogénben tevékenykedett hévforrások üledéke. 10 *

10. Alsó pannoniai (pontusi) emelet.

Szürke agyag, finom sárga homok, ritkábban durvább homok, 
homokkő és konglomerátum tartznak ide. A rétegek rendszerint kövület
mentesek s ez volt az oka annak, hogy a wieni térképien a „marin44 eme
letbe látjuk ezeket a rétegeket sorolva. Sikerült azonban több ponton 
kövületeket gyűjtenem, amelyek a rétegek alsó pannoniai korát kétség
telenül megállapítják. A képződmény előfordul: Egertől nyugatra és dél
nyugatra igen elterjedt a riolittufák fedőjében. Itt-ott helixek akadnak 
benne. Egerszalóktól északra az u. n. egri szőlőhegyen finomszemű 
szürke homokban a Melanopsis (Lyrcaea) Martiniana F ér. és M. Sturi 
F uchs példányait nagy számban leltem. Néhány Congeria Már tón fii L ör. 
és Orygoceras sp. is előkerült.

Egertől keletre az ostorosi Rakottyás-hegyen fordulnak elő megint 
ezek a rétegek, ahol az út mellett levő agyagos homokban Melanopsis
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(Lyrcaea) Bonelli Sism. példányok bőven fordulnak elő. Szomolya kö
zelében a Vásáros hegytető ÉKy-i lejtőjén sárga agyagos homokban Mela- 
nopsis Bonelli Sism. és M. Stari F uchs. vannak. Bogácstól ÉNy-ra pedig 
M. Bonelli Sism. M. Sturi F uchs., Neritina sp., Cserépfalutól DK-re 
szürke agyagban pedig apró limnocardiumoh fordulnak elő.

A pannoniai rétegek elég jelentékeny elterjedésűek a riolittufák 
legdélkeletibb előfordulási vonala felett, így Demjén—Andornak—Osto
ros—Koszvaj—Szomolya—Bogács irányában, ahonnét lankásan az Alföld 
síkja alá lejtenek. De már ezen a területen legnagyobbrészt barna agyag
gal, nyirokkal van fedve.

A pannoniai emelet képződményei a felsőtárkányi völgybe is bele
nyúlnak. így Felsőtárkánytól nyugatra és északra előforduló homok és 
agyaglerakódások ide tartoznak. Kövület igen ritkán akad benne; így 
a község nyugati végén Tlelix sp. rossz példányait, további egy Mastodon 
zápfogtöredébeit gyűjtöttem.

11. Laventei? emelet ( — Thraciai.)

Valószinűleg a pannoniai rétegek lerakodása után, talán a levantei 
emelet idejében képződött az a hatalmas törmelékkúp, amely a Yasbánya 
hegy és a Várhegy tájáról dél, illetőleg délnyugat felé irányul. Ennek az 
anyagát kizárólag az alaphegységből származó kvarcit és szarukő alkotja. 
Fellép a Cserestetőn, a boldogasszonyi szőllőkben, a noszvaji Kavicsos
hegyen s attól délnyugatra még elég messze elterjed, de mindinkább ki
vékonyodik. A Kavicsos-hegyen, ahol a legvastagabb, 150—200 m-t 
is elér a vastagsága.

Azonkívül a Felnémet-Eger-kistályai völgy mentén, még pedig 
az attól keletre eső magaslatokon szintén megtaláljuk a kavicsot a felső 
nyiroktalaj alatt s a körülbelül egyforma szintben letarolt oligocén, panno
niai képződmények és riolittufák fölött. Északon kb. 280—270 m-nyi, 
Eger táján 260—240 m-nyi magasságban, délkeletebbre pedig már 
230—220 m magasságban található. 12

12. Pleisztocén és Holocén.

A pleisztocénben képződtek a nagyobb völgyek mentén észlelhető 
terv aszok. Felnémet mellett a Szarvaskői és a Berva völgyek között van 
egy szélesebb kavicsterrasz, amely riolittufára és a pannoniai képződmé
nyekre van rányesve. A Berva völgy baloldalán is van a Középhegy déli
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részén egy kisebb kavicsterrasz a pannoniai képződmények fölött a völgy 
baloldalán. Innét a völgy jobboldalára lép át a terrasz, ahol a felnémeti 
külváros táján kezdődik, majd Eger város nyugati része alatt elhúzó
dik a vincellériskola tája felé, majd attól jóval délebbre is.

A pleisztocénba sorolandó az Eger keleti részén fellépő mésztufa. 
I tt a régi vár nyugati fele épült az egyik mésztufa foltra s annak egy
kori meredek, bevehetetlen oldalait alkotja. Ettől északra hosszú sáv alak
jában nyomozható az egyik házsor fölött levő meredek lejtőn a másik 
mésztufa folt. Az anyaga fehér, vagy világos szürke, néha kevésbbé, más
kor erősebben likacsos, néha tömött; a mésztufa a pannoniai emeletbe tar
tozó sárga és szürke agyagon és homokon fekszik. Növény (nád) nyomok 
helyenkint előfordulnak benne. Azok a régi pleisztocén korú hévforrások 
amelyek a szóban forgó mésztufákat lerakták, ma a mésztufa vonulat 
DDIv-i meghosszabbításába eső vonal egy pontján fakadnak fel langyos 
hévvizek alakjában, amelyek Eger város fürdőit látják el.

A pleisztocén üledékei közé kell számítanunk továbbá a barna agya
got (nyirok), ami a fiatalabb képződmények fölött (oligocén, mediterrán, 
pannoniai emeletek és a riolittufa) általánosan elterjedt. Korántsem 
állítható, amit S zxYbó J ózsef vélt, hogy elterjedése a riolittufa elterjedé
séhez kötött, annak lévén a málladéka. Barnaszinű, rendesen homokos, 
máskor egészen tömött agyag ez. Általában jó termő talajt szolgáltat, 
különösen a szöllőnek jó talaja. Sokszor hasonló minőségben a palae- 
ozoikus és mezozoikus alaphegységre is felhág s lassankint az erdei 
talajba megy át. Délfelé, az Alföld felé mindjobban sárgaszínűvé és 
helyenkint egészen löszképűvé is válik.

A felszint általánosan borító nyirokkal kapcsolatban előforduló 
egyéb pleisztocén képződményekben, nevezetesen H a l a v á t s  szerint 
agyagos riolittufa málladékban Elephas prímigenius B lb. maradványai 
fordulnak elő. H a l a v á t s  szerint1) a város DNy-i részén, a szalóki út 
mellett, az utolsó házak közelében, az útkanyarulat kiépítése alkalmával 
bukkantak a fogakra, agyarakra és a csontváz néhány egyéb darabjára. 
Ezenkívül régebben a felnémeti úton a Miticzky féle házhelyen is leltek 
egy mammut zápfogat.

A holocénhoz a patakok mentén észlelhető régi ártereket és a mai 
patakhordalékokat sorozhatjuk. *)

*) Az egri mammuthlelet. Földtani Közlöny. XXVIII. k. 1898, 39. old. 

A m. kir. Földtani Intézet Évi jelentése. 1912. 10
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Hasznosítható anyagok.

1. A karbon agy agyaidból lielyenkint kitűnő fedőpala állítható elő. 
Régebben Felsőtárkány és Zsércz környékén fejtették, de ma az üzem 
teljesen szünetel. Ez a hazai fedőpalák közt az eddig ismertek között a 
legjobb s azért valóban ajánlatos volna az anyag intenzív felhasználása.

2. Karbon homokkő. A szarvaskői völgy Vaskapu nevű hegyecské- 
jének anyagában kőbánya van mélyesztve. Utkavicsolásra használják.

3. Karbon mészkő. Mészégetésre alkalmas. A Peskő, Tarkő környé
kén számos primitiv mészégető kemence használja fel.

4. A diabázt Szarvaskő környékén számos helyen fejtik útkavicso- 
lásra. Az eger-putnoki vasút építésénél is felhasználták.

5. A mezozoikus mészkő, főképpen a tiszta fehér félesége, amely 
nagy tömegben fordul elő, mészégetésre kitűnő. Felsőtárkányon a Mész- 
völgyben és Cserépfalun a Hórvölgyben primitiv kemencékben égetik.!

6. A z oligocén kiscelli agyag téglaégetésre kitűnő. Eger mellett a 
téglagyárakban felhasználják. Éppen így jó a felső oligocén agyag is.

7. A szarmata ? rétegekben Bátor és Szarvaskő környékén lignit 
. fordul elő.

8. A riolittufa kitűnő anyag építkezésekre. Fagyálló, egyenletes 
szövetű és nagy tömbök fejthetők belőle. Eger, Demjén, Kistálya, Szo- 
molya, Bogács, Noszvaj, Cserépfalu környékén számos kisebb-nagyobb 
kőbánya használja fel anyagát.

9. A riolit útkavicsolásra alkalmas, nem igen használják.1
10. Hipersztén andezittufa. Épületköveket, lépcsőket, sírkereszteket 

faragnak belőle Novaj, Szomolya és Noszvaj határában.
11. A Várhegy kvarcit fának egyes féleségével kísérletet lehetne 

tenni malomkő előállítása szempontjából.
12. A levantei ? kavics. Noszvaj mellett igen kitűnő anyag út

kavicsolásra.
13. Mangánérc kisebb-nagyobb gumóit leltem Felsőtárkány tói 

ÉK-re a Hidegvölgy táján, karbon területen az erdőtalajban. Földes 
mangánérc telepszik néhány helyen az alsó oligocén rétegek közé, Eger
től keletre. Használhatóságuk mértéke csak kutatások végrehajtása után 
volna megállapítható.


