
19. Földtani felvétel a borsodi Bükk hegységben.

(Jelentés az 1914. évi földtani felvételről.)

Dr. SCHRÉTER ZoLTAN-tÓl.

A m. kir. Földtani Intézet igazgatóságának rendeletére az 1914. év 
nyarának elején a borsodi Bükkhegység földtani térképezését folytat
tam. Mindenekelőtt t . R o t h  K ároly m. kir. geológus úrral június hó 
elején a klasszikussá váló felső oligocén területet jártuk be néhány napon 
át s ezenkívül az eocén rétegek egy kis részét is vizsgáltuk. Az idei 
tulajdonképeni felvételem két területre oszlik el. Térképeztem egyfelől a 
Bükk-hegység északnyugati részében, Mályinka, Tardona, Dédes, Tapol- 
csány, Nekézseny és Uppony községek határában, a 13 öv, X X III. rovat 
ÉNy. jelzésű térképlapon. Másfelől pedig folytattam a Bükkhegység déli 
részének térképezését azzal a szándékkal, hogy az e nyári felvételnek 
hátralevő nagyobb részében a Bükk-hegység déli részén fellépő fiatal erup- 
ciós terület térképezését teljesen befejezzem s a gyűjtendő kőzetanyagot 
a petrográfiai vizsgálatra előkészítsem. Ezt a szándékomat azonban csak 
kis részben hajthattam végre, mert a közbejött nagy világesemények kö
vetkeztében a földtani felvételi munkát augusztus 4.-én félbe kellett sza
kítanom.

Felvételi munkám közben már az elmúlt években felmerült annak 
szükségessége, hogy a Bükk-hegység fiatal eruptivumainak helyes meg
ítélése végett a szomszédos nag}  ̂ erupciós területekkel is nagy vonások
ban megismerkedjem. Ezért a m. kir. Földtani Intézet igazgatósága ké
relmemre megengedte, hogy a Mátra vulkánikus képződményeinek meg
ismerésére is szentelhessek rövidebb időt.

Két hét alatt N o s z k y  tanár úrral bejártuk a Mátra jellegzetesebb 
részeit s úgy a vulkánikus területek összehasonlítására, valamint a kör
nyező üledékes vidék felépítésére vonatkozólag igen értékes eredményekre 
jutottunk. Ezeknek közlését ez alkalommal elhagyhatom, mivel tapasz
talatainkról és eredményeinkről N o s z k y  úrnak a Mátráról a közel jövőben 
megjelenendő monográfiájában bővebben szó lesz. Mindössze annyit jegy
zek meg előre is, hogy úgy kőzettani, mint vulkanológiai és morfológiai 
tekintetben a két hegység egymástól teljesen különböző egység.
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I. Az upponyí sziget

Az upponyi szigethegység a Bükkhegység északnyugati kiágazása, 
amely azonban a tulajdonképeni Blikktől nagy vetődésekkel el van külö
nítve. A  mediterrán emelet üledékei és az andezittufák veszik körül a pa- 
laeozóikus agyagpalából, homokkőből és mészkőből, továbbá felső kréta 
konglomerátumból és homokkőből felépült alaphegységet.

Paleozóikus agyagpala, hom okkő és mészkő.

A  hegység magvát a karbonkori agyagpala és homokkő és a pa- 
laeozóikus mészkő alkotja. Az agyagpala és homokkő rétegesoport a szi
get délkeletebbi részén, a mészkő az északnyugati részén uralkodik. Az 
upponyi sziget kőzetei teljesen azonosak a Bükkhegység kőzeteivel. Az 
agyagpala jól rétegzett, jól hasadó, sötétszürke, sőt fekete kőzet, a ho
mokkő sötétbarnás vagy sárgásbarna színű. Ebben a rétegcsoportban né
hol vékony limonit kiválások is előfordulnak, amelyek érckutatásokra 
szolgáltattak alkalmat Bántapolcsány és Nekézseny vidékén.

A  mészkő egyfelől sötétszürke, sőt majdnem fekete bitumenes kő
zet, másfelől világosszürke színű, mint pl. Uppony közelében. Az utób
biak rendesen kitünően s vékonyan rétegzettek. Néha a rétegzettség men
tén szericites felületűek. A mészkő rétegcsoportba két keskeny agyagpala 
szalag iktatódik közbe. Az egész agyagpala és mészkő rétegcsoport 
DNy— ÉK-i csapású s DK-i az uralkodó díilés.

Felső kréta.

A  mezozoikumot a felső kréta képviseli. Konglomerátum, homokkő 
és alárendelten kevés márgás mészkő tartoznak ide. A  konglomerátum 
többnyire öregszemü, kavicsainak anyaga főleg kvarc, de igen sok mészkő
kavics is van bennök, amelyek a közeli Bükkből és az Upponyi szigetből 
származnak. A  homokkő sötétszürke, vagy barnás, többnyire durvaszemü, 
ritkábban aprószemü. A  homokkő és konglomerátum kötőanyaga egyes he
lyeken élénk vörösszínű, mint Nekézsenytől keletre.

Ezt a rétegcsoportot először B öckh  J ános ismerte fel és írta le felső 
krétakorbeli (gosau) üledéknek.1) B öckh  J ános a szóbanforgó rétegcsoport
ban talált rossz megtartású Actaeonella alapján tekintette a képződmény- i)

i) J. B ö c k h : Die geol. Verbaltnisse des Bükkgebirges etc. Jalirb. d. k . k. geol. 
Heichsanstalt. XVII. Bd. 1867. Wien.
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sorozatot gosau-belinek. A  közelmúltban V a d á s z  M. E l e m é r  ezt a réteg- 
csoportot fenntartással a karbon szisztéma üledékei közé sorozta.3) Nekem 
sikerült eléggé jó kövületekre szert tennem ebből a rétegcsoportból, ame
lyek az érdekes kérdést eldöntik. Nevezetesen Bántapolcsánytól nyugatra 
a konglomerátum és homokkőrétegek közé települve egy márgás mészkő
padot fedeztem fel, amelyből apró hippuriteseket sikerült gyűjtenem. 
Ezek:

Hippurites sulcatus Defr.
Sphaerulites sp.

Tehát B öckh  J ános eredeti megállapítását igazolhatom, amennyi
ben a Hippurites sulcatus a felső krétára, közelebbről az alsó senonra (can- 
panien) utal.

Felső mediterrán.

Bántapolcsánytól és Dédestől északkeletre és délkeletre a neogén 
területen is bejártam elég nagy darabot. Uralkodó itt a felső mediterrán 
emeletbeli sárga homok, kvarckavics, szürke agyag, szürke homokos 
rnárga és kevés homokkő. A  homokban helyenkint hatalmas Ostrea eras- 
sissima Lám. és 0. longirostris Lám. példányok fordulnak elő, sőt egész 
ostrea padot is alkotnak. így  pl. Bántapolcsánytól északkeletre a Jettyő- 
bércen, Dédestől keletre a Csillag-puszta felé és Mályinkától keletre, to
vábbá Bánfalvától délre, a Szabó tető déli részén.

Külön felemlítendő végül az a fehér, vagy szürkésfehér agyag és 
agyagmárga, amelyet a délebbi területről már ismertettem. (L. az 1913. évi 
jelentésem 299— 300. oldalán.) Ez az aránylag vékony képződmény a felső 
riolittufa réteg fölé települve fordul elő. Előfordul Dédestől KÉK-re a 
Magoshegy nyugati oldalán, továbbá a Szabótető északi részén. Kövületek 
elég bőven vannak benne, nevezetesen Cidaris tüskék és foraminiferák.

A fo ra m in ife rá k  k özü l eg ye lőre  a k övetk ezők et em lítem  fe l: Glo- 
bigerina bulloides Orb., igen  g y a k o r i, Orbulina universa Orb., Trunca- 
tulina lobatula W . & J., Frondicularia cfr. inaequivalvis C o st a , Textu- 
laria carinata O r b ., Lagena aspera R e u s s , továb bá  vannak  m ég bolovi- 
nák, cristellariák, dentalinák, nonioninák, stb.

Megjegyzem végül, hogy több helyütt fúrókagylóktól nevezetesen 
Lithophagus lithophagus L.-tól megfúrt mészkőkavicsokra akadtam, mint 
a Jettyő bérc nyugati és északi oldalán. i)

i) Vadász  M. Elemér : Geológiai jegyzetek a borsodi Bükk-hegységböl. Föld
tani Közlöny. 39. k. 1909. 173. old.
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Andezíttufa és riolittufa.

Míg a Bükkhegység déli és délnyugati részén a riolittufák ural
kodnak, addig a nyugati oldalán Szilvásvárad, Nekézseny és Dédes kör
nyékén ezek lassankint háttérbe szorulnak s helyettük először alárendel
tebben, majd uralkodólag a piroxén andezittufák lépnek fel. Dédestől 
északkeletre már nagy tömegben szerepelnek a piroxén andezittufák 
különféle fajai.

I. A riolittufának két féleségét kell megkülönböztetni. És pedig:
a) Egy mélyebben fekvő durvaszemű, horzsakő lapilliket tartal

mazó féleséget, amilyen Dédestől ÉK-re és Mályinkától K-re fordul elő. 
Ez általában rétegzetten, benne biotit, kvarc és földpát nagy egyénei, 
továbbá diónyi-ökölnyi horzsakő lapillik észlelhetők.

b) Egy magasabban fekvő fiatalabb, finomszemű, fehér rétegzett féle
séget. Ez vékony, alig 10 m vastag réteg, amely a felső mediterrán rétegek 
közé van települve. Közvetlen föléje az előbb említett fehér, vagy szürkés
fehér foraminiferás-cidaris tüskés agyag telepszik. Ezt a réteget Bántapol- 
csánytól északkeletre hosszú keskeny sávban, Nekézsenytől keletre kis 
foltban, Dédestől keletre, a Magos-hegy nyugati oldalán, végül Bánfalvá- 
tól délre, a Szabóbérc 322 m-es magassági pontja körül észleltem.

II. A piroxén andezittufa, breccsa és konglomerátum igen változa
tos féleségekben szerepel a felvett területen. Rendszerint barnás-sárgás, 
vagy barnaszínű, néha világos vagy fehéres szürke, durvább, vagy fino
mabb szemcséjű. A  barnás és barnássárgás tufákban az augit rendszerint 
jól felismerhető, azonban sokszor legömbölyített szemekben van jelen. A  
durvábbszemü féleségekben kisebb-nagyobb szögletes lapillik és bombák 
vannak, más rétegekben ellenben a legömbölyödött andezit kavicsok ural
kodnak. A  lapillik és bombák, valamint az andezitkavicsok 5— 10 m vas
tag rétegekké, breccsákká és konglomerátumokká állanak össze s nagy 
sziklákat alkotnak. A  sötétszínű szögletes andezit lapillik mellett ugyan- 
egy rétegben sokszor legömbölyödött andezitkavicsokat is találunk. Az 
andezittufa rétegzése fölöttébb szembeötlő. Az egyes rétegek gyorsan ki
ékelődnek s a belsejükben sokszor diagonálisan rétegzettek. Az anyag mi
nősége, szemnagysága ezekben a diagonális rétegecskékben, valamint a 
főrétegekben aránylag gyorsan változik. Feltételezhető, hogy az andezit
tufa komplexus vízben, még pedig a felső mediterrán tenger sekély vízé
ben rakódott le, amely gyors mozgásnak volt kitéve. Kövületet azonban 
nem sikerült eddigelé lelnem bennök. íg y  az a gondolat is felmerült ben
nem, hogy a nagy vastagságú tufáknak és breccsáknak csak az alsó ré
sze hullott a sekély tengerbe, a mit csakhamar feltöltöttek. A  tufák és 
breccsák felső része pedig tulajdonképen már szárazföldre hullott, a szi
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getként kiemelkedő régibb tufaterületre, amelyen az erózió és a defláció 
legott megkezdte működését. Ezek a tényezők hozták tehát létre az andezit 
konglomerátumokat és legömbölyödött szemű, diagonálisan rétegzett an
dezittufákat, amelyekre viszont újabb erupció alkalmával újabb breccsa 
és tufarétegek települnek.

Az andezitbombák néha tekintélyes nagyságúak, 72— 1 rn átmérőt 
is elérnek. Egy helyen, Dédestől ÉK-re, a Peres erdőben a lap illikkel és 
bombákkal együtt egy nagyobb szögletes gránitdarabot és kisebb szög
letes kvarc és agyagpala darabokat leltem, amelyeket a kétségkívül igen 
heves erupció a mélységből ragadott fel. Valószínű, hogy a piroxén- 
andezittufa komplexusnak közelben volt a kitörési középpontja; hogy hol. 
az egyelőre még bizonytalan. Sokkal inkább az Eperjes-tokaji erupciós 
vonulathoz tartozóknak vélem a kitörési helyeket, mint a Mátrához.

Az andezittufának és breccsának a riolittufához való viszonya 
sincs még kellőleg tisztázva, mivel a mediterrán képződményekből és an
dezittufából álló terület kissé össze van töredezve s a kellő feltárások hi
ányoznak. Egyelőre, mint általában a Bükkben, az andezittufák zömét 
fiatalabbnak tekintem a riolittufánál.

Megjegyzem, hogy a fehéres és világosszürkés mállott tufákban, 
amelyekben semmiféle alkatrész fel nem ismerhető, szintén vannak piro- 
xén andezit lapillik és legömbölyödött andezitkavicsok. Ezek arra utalnak, 
hogy a szóbanforgó tufák is a piroxén andezittufa csoportba tartoznak.

A  piroxén andezittufa komplexus előfordul: Dédes közelében, a 
községtől északkeletre, néhány kisebb foltban, majd tovább, főleg a Peres 
erdő és Magos-hegy táján nagy kiterjedésben. Majd északabbra, a Szabó
tető táján van ismét jelen több foltban, nagyobb kiterjedésben.

II. A déli erupcíós vonulat.

A fölvételi idő másik részét a Bübkhegység déli oldalán elhúzódó 
fiatal erupciós terület tanulmányozására fordítottam. A déli erupciós 
vonulatnak 1912-ben megkezdett felvételét északkelet felé folytattam, a
14. öv, X X X III. rovat ÉK és ÉNy jelű térképlapok területén. Az ural
kodó kőzet itten a riolittufa és a riolit, ehhez képest alárendeltebb szere- 
püek a piroxén andezittufa és az üledékes kőzetek. Az utóbbiak az eocénbe, 
az oligocénbe, a szarmata és pannoniai emeletekbe tartoznak.
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Felső eocén.

A bejárt területen a felső eocénbe tartozó mészköveket is térképez
hettem néhány folton. íg y  eocén kőzetekből állanak Cserépváraljától 
északkeletre a Farkaskő sziklái, továbbá a kácsi fürdő fölött, ÉNy-ra 
lévő hegyoldal s egy kis folt a két nagyobb előfordulás között. A  kőzet 
fehéres-sárgás mészkő, amelyben meghatározhatatlan puhatestű héjak 
és nummulitesek mutatkoznak.

Oligocén,

Az oligocén uralkodóiag kékesszürke és sárgásbarnás agyagból s a 
magasabb részében sárga homokból áll. Előfordul Kácstól nyugatra, az 
eocén mészkő határán a kácsi fürdőtől délre, a tapolczai major táján, majd 
a Dobi kút táján s a fürdőtől északra, részben az eocén mészkő fölött. A 
Kács-fürdő mellett keletre eső feltárások szürke agyagjának iszapolása 
által ostracodák elég nagy számmal kerültek elő, amelyek Z a l á n y i  B é l a  
úr szíves megállapítása szerint több genusba tartoznak.

A  Dobi kút táján, már a magasabban fekvő fedőbb rétegek egyiké
ből szintén hoztam anyagot, amelynek megiszapolása által szintén sok 
ostracoda maradt vissza. Ezeket szintén Z a l á n y i  úr szíveskedett előze
tesen megvizsgálni.1) aki a következő eredményre jutott: A megvizsgált 
anyagban a következő genusok szerepelnek: Cytheridea két fajjal, Cy- 
thereis négy fajjal, Cytherura egy fajjal, Pontocypris ? két fajjal, Cypria 
egy fajjal és két, közelebbről még meg nem állapított genus. A Cythe- 
reis-ek között az egyik faj, melynek ventrális szegélye közelében kívülről 
két éles taraj emelkedik ki, a faunának egyénszámban uralkodó alakja. 
Ez a faj új s Z a l á n y i  úr egyelőre Cythereis oligocaenica Z a l . n. sp. 
névvel illeti. Az egyelőre a Pontocypris és Cypria genusokba vett fajok 
díszítetlen volta és vékonyabb héja elegyesvízi alakokra utalnak.

Riolittufa, riolit és piroxén-andezittufa.

A Bükkhegység déli oldalának legnagyobb részét erupciós kőze
tek építik fel. Részletesebb makroszkópiai ismertetésüket már az 1912. 
évről szóló felvételi jelentésemben közöltem s az ott mondottak az idén

!) Fel kell hívnom a figyelmet az ostracodák tanulmányozásának fontosságára. 
Sok rétegben egyéb szerves maradványra nem akadunk, csak ostracodákra. Ha ezek 
behatóan tanulmányoztatnak, nemcsak az illető üledékek fáciesbeli viszonyaira derül
het világosság, hanem a kormegállapitásban is nagy segítségünkre válhatnak.
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felvett területre is vonatkoznak. A  különbség az, hogy az idén felvett 
területen sokkalta nagyobb szerepűek a riolit lávaárak. Beható kőzettani 
vizsgálat alá eddigelé még nem voltak vetve s így az elnevezések is csak 
föltételesek.

1. A  riolittufa (plagioklászos riolittufa).

A  riolittufa fehér vagy szürkésfehér, durvaszemű, horzsakő lapilli- 
ket tartalmazó vagy finomabb szemű. A  durvábbszemű féleségben a kvarc, 
biotit, földpát szabad szemmel is jól látható. Ilyenek főképen a fekvőbb 
tufa rétegek. Előfordul: Cserépváraljától északkeletre, keletre és dél
keletre, Tibolddaróctól nyugatra, északnyugatra, Káos környékén és Sály- 
tól nyugatra.

Megemlítendő még a riolittufának egy fajtája. Ez szennyes fehéres 
szürke színű, benne semmiféle elegyrész nem látható. Összeálló, darabosan 
széthulló, néha agyagos mállóit féleség. Néha belemosott muszkovit pik
kelyek láthatók benne. Ez, úgy látszik, az eruptivus komplexusban a leg
fiatalabb képződmény s átmosott, másodlagos riolittufának tekinthető. 
Ilyen előfordul a Karúd alja nyugati oldalán, Tárd község keleti részén 
s a keletebbre eső árkok mentén, Sály keleti részén és Geszttől északra.

2. Riolit (plagioklász riolit, dácit.)

A  riolittufa rétegek közé riolit lávatakarók is közbetelepszenek, 
amelyek északkeleti irányban mindjobban érvényre jutnak a felszinen. 
A  kőzet többnyire durvaszemű, a folyási szövet jól észlelhető rajta, több
nyire világosszürke, vagy sötétebb szürke, néha vörhenyes színű. A  kvarc, 
biotit és földpát majdnem mindig jól észlelhető bennök. A  kőzet legtöbb
ször szurokköves. A  szürke vagy vörhenyes kőzetben legtöbbször fekete 
üveges csíkok húzódnak a folyási irányban. Néhol egészen sötétszínű, 
szurokkő kifejlődésű a riolit, mint pl. a Lator pusztától délkeletre és 
Cserépváraljától keletészakkeletre.

Két lávatakarót lehet megkülönböztetni, amelyeket azonban ma már 
az erózió meglehetősen szétdarabolt. A  lávatakarók aránylag vékonyak:
5— 10 m vastagságúak, de néhol még jobban elvékonyodnak. Az idősebbik 
lávatakaró általában szürke színű riolitból áll s előfordul Cserépfalutól 
EEK-re és K-re (a térképen ,,Szuducsku4í névvel megjelölt tájon), Kács 
községtől DNy-ra és ÉK-re, a Puszta szőllő és Poklos dűlő, továbbá a 
Lator puszta táján. E fölé a riolittufa takaró fölé fehér riolittufa telep
szik, majd e fölött a fiatalabb riolit lávatakaró következik, amely helyen- 
kint szürke, de sokszor vörhenyes színű, mint ez különösen a Kereszt
hegyen észlelhető. Az utóbbi lávatakarót Cserépváraljától DK-re, a
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Mangó-hegy táján, a Karud-hegyen, a Szentkereszt-bércen, a Yárhegyenr 
Kácstól délre, s végül keskeny sávban a Kecskekő alján térképezhettem 
ki. Föléje a piroxén andezittufa telepszik.

3. P i r o x é n  a n d ezittu fa .

A  piroxén andezittufa általában egyenletes szemcséjű, durvább 
szemű, uralkodólag vörhenyes színű, alárendeltebben barna színű kőzet. 
Feltűnő, hogy itt konglomerátumos, vagy breccsás féleség nincs, mint a 
Bükkhegység északi oldalán. Az andezittufa vastagon s jól padozott és 
számos kőfejtő által jól fel van tárva. Fölötte kisebb vastagságban még 
szürkésfehér (másodlagos) riolittufa következik.

Az erupciós kőzetek korára vonatkozólag ma is ugyanazt mond
hatom, amit már az 1912. évi jelentésemben nyilvánítottam. Tudniillik 
a legalsó riolittufa rétegek az oligocén rétegek fölött következnek. Fölöt
tük eddig biztonsággal csak az alsó pannoniai rétegeket mutathattam ki* 
tehát a riolit és piroxén andezit erupciók kora a felső oligocén és az alsó 
pannoniai emeletek időszaka közt ingadozhatik. A  mediterrán emeletek
nek eddig semmi nyomát sem észleltem a Bükk déli oldalán, legkevésbbé 
azt, hogy a mediterrán emeletek rétegei közé volnának települve az 
erupciós képződmények, ami viszont a Sajó-Zagyva medencében jól ész
lelhető. Az előbbi alapján, de számos egyéb jelből is azt következtetem* 
hogy a Bükkhegység déli részén levő erupciós tömeg hamuja a száraz
földre hullott s a lávatakarók is a szárazulatot alkotó tufatömeg fölött 
hirtelen folytak szét és merevedtek meg.

Szarmata emelet.

A  Bükk-hegység déli oldalán eddigelé a mediterrán emeleteknek 
semmi nyomát sem leltem. A  szarmata emelet rétegei ellenben, úgy lát
szik, a mélyben jelen vannak, délkeletre attól a törésvonaltól, amely az 
eruptivus kőzetek elterjedésének délkelet felé határt szab. A szarmata 
emelet jelenlétét azonban csak egy helyen tudtam teljes biztonsággal kon
statálni kövületek által. Erre a pontra már P á l f y  M ór dr. főgeológus úr 
hívta fel előzőleg a figyelmemet, ki Tárd és Bogács táján mint bányá
szati szakértő járt volt egykoron. Ez a pont Bogácstól keletre s Cserép- 
váraljától délre, az ú. n. Bábaszéktől délnek esik, a Cserépváralja felől 
lejövő völgy kis baloldali kiöblösödésében. Itt egy kutató aknát mélyesz- 
tettek barnaszénre s ez alkalommal előttem ismeretlen mélységben szürke 
szarmata agyagot és márgát tártak fel, amely bőven tartalmaz kövüle- 
teket. A  hányon heverő anyagból a következő fajokat gyűjtöttem:
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Ervilia podolica E ic h w ., r.
Cardium obsoletum E ic h w . var. vindobonensis P a r tsc h , r.

„ latisulcatum M ünst ., r.
Tapes gregaria P a r t sc h , r.
Potamides (Pirenella) mitralis E ic h w ., i. g y .

,, „  nodosoplicatus M. H orn ., g y .
„  „  disjunctus Sow., i. gy.
„  (Clava) Paiili R . H o e r n ., r.

Buccinum (Dorsanum) dxiplicatum Sow., r.
Trochus podolicus D u b ., r.
Hydrobia ventrosa M on t ., e. g y .
Ostracodák, e. gy.
A  szarmata emeletbe tartozik még alighanem az a kis diatomaceás 

pala és a vele kapcsolatban fellépő márga előfordulás, amit Geszttől 
-ószakra, a Kis-hegy alján fedeztem fel. A márgában számos ostracoda 
van jelen s ezenkívül apró indifferens cardiumok is vannak benne.

A lsó pannoniai (pontusi) emelet.

A Bükk-hegység déli részén a délnyugatabbról már 1912-ben leírt 
s kövületekkel igazolt alsó pannoniai rétegek északkeletebbre, az idén fel
vett területre is áthúzódnak. Sajnos azonban, hogy jól feltárva az ez 
évben felvett területen alig észleltem a szóbanforgó rétegeket s kövületre 
most egyáltalában nem akadtam. í g y  csak az analógia útján, továbbá mert 
folytatásába esnek a délnyugatra lévő alsó pannoniai rétegeknek, sorozom 
a szóbanforgó rétegeket az alsó pannoniai emeletbe. Főleg sárga, vagy 
fehéresszürke kvarchomok, szürke agyag és alárendelten kavics tartoznak 
ide. Fellépnek: Tardtól északra, északnyugatra, a völgyek mentén. Tárd 
község nyugati részén jól fel van tárva a fehéres kvarchomok, amely, 
úgy látszik, nagyobbrészt a riolittufa kvarcszemeiből épült fel. Szerepel 
továbbá Tibolddaróctól délre, a ,,Kácsi víz“ jobboldalán és baloldalán, 
azonkívül a községtől keletre és északkeletre, azonkívül Sály és Geszt 
környékén. Geszttől észak felé főleg sárga homok van jól feltárva.

Pleisztocén és holocén,

1. Kavics. A  legkülönbözőbb képződmények fölött kavicsokat ész
leltem, amelyeket egyelőre a pleisztocénbe helyezek. Lehetséges azonban, 
hogy még a levantei emeletben kezdődött helyenkint a lerakódásuk. A 
kavicsok kvarcból s ritkán agyagpalából állanak, amelyek kizárólag a 
Bükkhegység északabbra eső főtömegéből származnak. A  kvarckavicsok
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anyaga főleg vékonyan rétegzett fehéres-sárgás kvarc s ez okozza, hogy 
főleg lapos és szögletes darabokban szerepelnek. Ilyenféle kvarcot szál
ban, a mészkőhöz kötötten számos helyen ismerek a Bükk belsejében.

Csak egy-két helyen lehet kis kavicsfoltot kiválasztani térképileg; 
általában csak gyéren, elszórtan találni a kavicsokat a felszint adó barna 
agyagban. Valószínű azonban, hogy a barna agyagtakaró alatt helyen- 
kint összefüggőbb rétegben van meg. Előfordul: Kács fürdőtől északra,, 
a riolittufa fölött kis foltban, továbbá Tibolddaróctól ÉÉNy-ra, a Vár
hegy DK-i részén, szintén kis foltban. Elszórtan a felszint alkotó nyirok
talajban előfordulnak kavicsok Kácstól DNy-ra, részben az oligocén kép
ződmények, részben a riolittufa fölött, továbbá Tardtól ÉK-re, a „Szá
raz tó44 völgy és mellékárkai táján, Tibolddaróctól ÉK, K s DK-re, 
Sálytól D-re és DNy-ra, a pannoniai emeletbe sorolt rétegek fölött.

2. Barna agyag. (Nyirok.) A  különböző kőzetek fölött néha csak 
néhány dm-nyi, de sokszor nagyobb vastagságú takarót alkot a barna 
a&yag vagy nyirok. Az 1912-ről szóló jelentésemben mondottak a most 
felvett terület hasonló képződményeire is vonatkoznak. Nagyobb terüle
teken kellett kiválasztanom: Bogácstól DK-re, Tardtól keletre, Tibold
daróctól Ny-ra, a Karúd alján, ,,Száraz-tó“ táján, a községtől K-re, ÉK-re, 
a Kelemenes orom táján, Kácstól DK-re, a Magyalos és Baglyais szöllők 
táján, Sálytól DK-re és D-re, végül Alsó- és Felső-Abrány környékén. 
Mint föntebb említettem, számos helyen kvarckavicsok vannak elszórtan 
a barna agyagban.

H asznosítható anyagok,

a) A z  U p p o n y i  s z i g e t b e n .

1. Paleozoikus mészkő. Tapolcsánytól ÉÉNy-ra a Láziadtól délre 
van egy kőbánya, ahol a DK-i 70°-os dülésű, vékony rétegzésű mészkövet 
fejtik. Továbbá egy másik kőbánya a Láziadtól ÉK-re, ahol a feketés 
sötétszínű mészkövet fejtik. Ezenkívül Bántapolcsánytól nyugatra, a Ra- 
ginc-völgyben van egy kőbánya, ahol a sárgásbarna, kristályos vastar
talmú mészkövet útkavicsolásra fejtik. Ugyanilyen mészkövet, továbbá 
szürkés kristályos meszet a Nekézsenytől északra eső kis gerincen is fej
tenek, utóbbit útkavicsolásra.

2. Vasérc-kutatások. Nekézsenytől északra, a Csernelyi-patak jobb
oldalán van egy kutató táró, azután a Nekézsenytől ÉK-re eső főgerincen 
van több kutatás nyoma s végül a Bán-völgy baloldalán van egy kutató 
táró, ahol limonit után kutattak a karbon agyagpalák és velők kapcso
latos kvarcitok területén. Vasérc-nyomok vannak, de, úgy látszik, számba- 
vehető mennyiségre nincs remény.
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3. Riolittufa. Épületkőnek fejtik a szilárdabb padjait. íg y  kisebb- 
nagyobb kőbányákban fejtik: Bántapolcsánytól ÉNy-ra, Nekézsenytől 
ÉK-re, Dédestől K-re, a Magashegy 322 m-es mag. pontja táján. Ezeken 
a helyeken a felső vékony riolittufa réteg a felhasználás tárgya. Az alsó 
riolittufába pedig Dédestől keletre (alsókőbánya) és Mályinkától ÉK-re 
vannak kisebb kőfejtők mélyesztve.

4. Piroxén andezittufa. Dédestől keletre fejtik épületkőnek egy har- 
dik kőbányában.

5. Mésztufa. A  Mályinka község területén lerakodott mésztufa ke
ményebb padjait időnkint fejtik építkezésre.

b) A  Bükk hegység déli oldalán.

1. Eocén mészkő. A  Kácsi fürdőtől nyugatra két kőbányában fejtik 
s lépcsőfokokat stb. állítanak elő belőle. Csiszolását is, tehát márványként 
való értékesítését is megkísérelték.

2. Riolittufa. Tibolddaróctól Ny-ra, az Előhegy Ny-i oldalán van 
egy kőbánya, amelyben a riolittufát s részben már a padozott riolitot fej
tik építkezési célokra.

3. Riolit. Kacs községben, a templomtól Ny-ra eső dombon több 
kőbányában fejtik útkavicsolásra. Ezenkívül még a Várhegy déli oldalán 
van egy kőfejtő a riolitba mélyesztve.

4. Piroxén andezittufa. A  vörhenyes és barnás-szürkés andezittufa 
meglehetős nagy tömbökben fejthető, fagyálló s általában igen kedvelt 
épületkő. Ezenkívül lépcsők, síremlékek, kerítés és kapu-oszlopok, vályúk 
készítésére is alkalmazzák. Tardtól északra, a Karúd alja DNy-i részén, 
a Tardi-völgy mindkét oldalán számos kőbánya van nyitva. Tibolddaróc- 
nál az Előhegy északi oldalán levő völgyben van néhány kőbánya. Kács- 
tól DK-re, a Kácsi-víz jobb- és baloldalán számos kőbánya van, továbbá 
Sálytól északnyugatra is több kőbánya van a piroxén andezittufába mé
lyesztve.

4. Szénkutatás. Bogács, Tárd és Cserépváralja községek környékén 
a közelmúltban kutatások történtek barnaszén után, amelyek állítólag 
részben eredményesek voltak.

5. Diatomaceás pala. Geszttől északra, a Kis-hegy északi oldalán 
kisebb diatomaceás pala-előfordulást észleltem. Valódi elterjedése még 
nem ismeretes. Kívánatos volna a képződmény kutatása és feltárása.

6. Homok. Szép tiszta fehéres kvarchomok van feltárva Tárd köz
ség nyugati részén, amelyet üveggyártásra használnak fel.


