
18. Pereces és Sajószentpéter környékének földtani viszonyai.

(Jelentés az 191(3. évi országom földtani fölvételről.)

Dr. S ciiii Ét Élt Z o l t á n -íó I.

(Egy szövegközti ábrával.)

A m. kir. Földtani Intézet igazgatóságának rendeletére ez év nyarán 
a borsod— hevesi Bükk-hegység északkeleti részében folytattam a földtani 
fölvételt s folytatólagosan térképeztem a hegységtől északra elterülő har
madkori barnaszénterületet. A fölvétel legnagyobb része a 13. öv. X X III. 
rovat ÉK jelzésű lapjára esik. Ezenkívül kevesebb esik ugyanennek a 
térképlapnak É'Ny-i. DNy-i és DK-i jelzésű térképlapjaira. A  borsod— 
hevesi Bükk-hegység legnagyobb részének fölvétele ezáltal befejezést 
nyert, csak a hegység ÉNy-i részén maradt még egy kisebb bejárásra váró 
terület, amelyet remélhetőleg a jövő fölvételi idény alatt térképezhetek 
s a hegység fölvételét ezzel lezárhatom.

A  fölvételi idő egy részét a régebbi, a Hámor és Diósgyőr környéki 
fölvételek kiegészítésére fordítottam.

Az ál a phegy ségbeli képződmények teljesen ugyanazok, mint az 
előző években látottak; földtani leírásukat ez alkalommal annál is inkább 
mellőzhetem, mivel az alaphegységből fölvett rész aránylag kicsi terü
let volt.

Az ez évben fölvett területen1) a következő képződmények sze
repelnek :

1. Ópalcieozoikus homokkő. Világosszürke és sötétesszürke csillámos 
homokkő tartozik ide, amelyhez alárendelten agyagpala és kvarcit is csat
lakozik. Előfordul Felsőhámortól ÉNy-ra, a Csikorgó és Örvénykő táján, 
ahová a nagy nyugati homokkő területről vonul. Továbbá föllép még 
kvarcitok kíséretében Varbótól DXy-ra. a ..Büdös44 táján.

!) Ennek a jelentésnek keretén belül elhagyom Miskolez város közvetlen környé
kének ismertetését, miután Papp Károly dívnak, a m. kir. Földtani Intézet Év
könyve XVI. köt.. 3. füzetében megjelent tanulmánya ezzel a tárggyal kimerítően 
foglalkozik.
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2. Diabáztufa, porfirUtiifci, por/iroid. Ezen a nyáron végleg kinyo
mozhattam azokat a hosszú, keskeny vonulatokat, amelyeknek egyes ré
szeit az előző években már ismertettem. A  Bálványtól délre levő vonulat 
áthúzódik a Csurgón a Borovnyák-hegyre, innét a Jávor-hegyre, ahol a 
fölszini elterjedése megszakad. De tovább keletre, a Sebes táján megint 
fölbukkan és a Nyavalyáson. Tekenyősön át a Szavós-völgybe húzódik 
egy nagy, északkelet felé kiugró könyököt alkotva. Majd visszajön á 
Szent-Istvánra s innét a hámori völgyön át a Fehérkőlápa északi szélén a 
Gulitzkáig húzódik. Ettől délre van egy másik vonulat, amely a Jávorkút 
tájáról keletnek a Disznós-patak és Létrás felé húzódik. A  Feketesár-tól 
északra ez a vonulat kiékelődik a mészkövek között, de tovább KDK-re, 
Lillafüred mellett újból föllép s keletre nagy elterjedésűvé válik. Hámor
tól északra is van egy jelentékeny vonulat, amely a Dolka gerincén húzó
dik végig, majd KDK-nek a Szeleta mészplatóját megkerülve átmegy a 
fővölgy déli oldalára s itt igen bonyolult módon tovább húzódik dél- és 
délkelet felé egyfelől a karbon, másfelől a fehér triász mészkövek között. 
Ezen a részen már főképen selymes, leveles zöldes palák szerepelnek. E 
vonulat folytatásában Ny felé föllép még egy keskeny sáv a Kovácskőtől 
északra. Továbbá a Barátságkert táján s a Nagy bérctől északra bukkan 
föl egy-egy keskeny diabáztufa sáv a felső-triász mészkövek között.

Tekintettel arra, hogy dr. Sch afarzik  F erenc műegyetemi tanár 
úr a Gömörszepesi Érchegységben annak idején mint első kimutatta volt 
a porfiroidokat, megkértem. Sch afarzik  tanár urat, mint a hazai porfiroi- 
dok legjobb ismerőjét, szíveskedjék kőzeteimnek egynéhány darabját, ame
lyek előttem porfiroidoknak tetszettek, megtekinteni s róluk véleményt 
nyilvánítani. Sch afarzik  tanár úr e kérésemet készséggel teljesítette, 
amiért is fogadja itt hálás köszönetemet.

Sch afarzik  tanár úr szerint is az Ü jhuta környékén előforduló kő
zetek rátekintésre kvarcporfiroknak, illetve porfiroidoknak mondhatók. A 
kőzetek fozöm ére vonatkozólag azonban, amiket préseltségük és selymes 
fényük  miatt szintén a porfiroidok közé voltam hajlandó sorolni, s a múlt 
évi jelentésemben azok közé is helyeztem , dr. Sch afarzik  más eredményre 
jutott. Schafarzik  tanár úr a következőket volt szíves a kőzetek egyik, 
általa behatóbban m egvizsgált féleségére vonatkozólag közölni:

,,A megvizsgált kőzet szürke alapanyagú, porfirosan behintett nagy 
fehér földpátokkal bíró kőzet, mely intenzív mechanikai hatások folytán 
palás szövetűvé lett. Haránttörésben a keskeny re lapított földpátokon kívül 
kézi nagyítóval más elegyrész nem ismerhető föl. Lapjairól tekintve a 
gyengén zöldesfehér földpát fénytelen, hasadást nem mutató, csekély 
keménységű, késsel kikaparható szemeknek bizonyul, melyek a nyomás 
által szemmel láthatólag nyújtottak, lapítottak. A  nagyobbjai egészen
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10 mm hosszúságúak, míg a legtöbbje 5— 7 mm méretű hosszirányban. 
Eredeti kristály formájuk már nem figyelhető meg. Maga a foltonkint 
kissé zöldesszürke alapanyag szintén csekély keménységű, késsel kapar
ható, az egész kőzet pedig rálehelésre intenzív agyagszagú, üvegcsőben 
hevítve sok vizet ad, miből hidroszilikátokra lehet következtetni, végre 
HCl-ba helyezve, élénk pezsgés elárulja, hogy karbonátok is vannak benne.

Mikroszkóp alatt csupa átalakulási produktum: aktinolit, továbbá 
hidroszilikátok finoman szemcsés és leveles halmazai és zsinórja, zöldes 
klorit, talk, kaiéit, kevés szekundér kvarc, hematitpettyek láthatók, ame
lyek közé beágyazva még imitt-amott egy-egy nagyobb, erősebben ferde 
kioltást sejtető plagioklász elmosódott szeme fedezhető föl. Az eredeti kő
zet egykori elegyrészei közül még bőségesen nagy titánvas szemek, vagy 
vastag lécek-lemezek láthatók, nagyobbrésze már leukoxénné átalakulva 
és végre egyes kövér apatit kristályok. Egy gömbölvödött élű xenotim 
kristályka szintén még az eredeti elegyrészek sorából való. Valami piroxé- 
nes elegyrésznek, amelynek e gyakori jelenléte az eléggé bőséges klorit 
jelenlétéből föltételezhető, semmiféle biztosabb nyomát nem tudtam föl
fedezni. Ezen fölöttébb fogyatékos adatokból az egykori eredeti kőzet pon
tosan ugyan nem nevezhető meg. de annyi mégis kiviláglik, hogy ez egy 
bázisosabb, plagioklásztartalmú, titánvasban dús kőzet lehetett, amiből 
leghamarább diabázra, vagy annak szemcsés-lapillis tufájára lehetne gon
dolni. A  mai állapotában az előttünk fekvő palás metamorf kőzet igazi 
.,schalsteiiTk-nak minősíthető, oly értelemben, amint azt R o s e n b u s c h : Mikr. 
Physiographie dér Mineralien und Gesteine IV. kiad. 1321— 22. lapokon 
leírja. Külön megemlíteni valónak vélem azt, hogy primér kvarc és orto- 
klász reliktumok nincsenek e kőzetben, úgyszintén hiányzik a szericite- 
sedés intenzívebb folyamata, úgy, hogy ezek a negativ adatoknak alapján 
pl. a porfiroidokra való következtetés lehetetlenné válik.“

3. Karbon mészkő és agyagpala. Sötétszürke és fekete mészkő, to
vábbá agyagpala tartoznak ide. A  szürke és zöldes agyagpala ismételten 
váltakozik a mészkővel. A  mészkőben néha szarukő is föllép. A karbon 
rétegcsoport Felsőhámor, Hámor és Diósgyőr környékén fordul elő. A  
Bálvány felől az Ördögoldalon, a N y ár j uh - hegyen, a Kovácskőn át a 
Hámortól DK-re eső részre húzódik és ott végződik. Hámortól északra, 
a porfiroid vonulattól ÉÉIv-re azonban megvan a vonulat folytatása, hol 
a Dolkán túl, a Forrásvölgy mentén ezek a rétegek szerepelnek. Továbbá 
Diósgyőrtől nyugatra és délre fordul elő kisebb kiterjedésben. A 
rétegek általános csapásiránya Ny— K-i, de a váltakozó dűlésirányból 
következtetve, több ráncba gyűrtnek kell a vonulatot tartanom.

A  mészkő több helyen tartalmaz kövületnyomokat, amelyek azon
ban közelebbről meg nem határozhatók. Egyes rétegekben rossz meg



332 D K . SC'HRÉTER Z O L T Á N (4)

tartású crinoida nyéltagok és karizek mutatkoznak. A  mészkőből számos 
esiszolatot készíttettem. Nagyobb részükben kövület nincs, egyesekben 
azonban foraminiferák, nevezetesen fusulinák átmetszeteit észleltem. A 
fusulinák átmetszetei is gyarlók, úgy, hogy fajilag meg nem (határoz
hatók. A  fusulinákat a következő helyeken észleltem: a Bálvány hegytető 
északnyugati oldalán. Felsőhámornál (Ómassa), a Hetemér gerinc vége 
leié és Hámortól NyÉNy-ra. a Kovácskő déli lejtőjén. A két utóbbi 
előfordulás kőzetei palásak, nyújtottak s ezért a bennök lévő kövületek is 
meglehetősen eltorzultak. A  Kovácskő meszében még olyan átmetszetek 
is mutatkoznak, amelyek endothyrákra utalnak. A  fusulinák gyér fö l
lépése tehát körülbelül az alsó-karbon legmagasabb részére utal. (Y. ö. 
Évi jel. 1913-ról, pag. 295.)

4. Felsőtriász mészkő. Az idesorozható mészkő többnyire egészen 
fehér, vagy ritkábban világos szürke színű. Ritkábban észlelhető rajta 
vastag padozás; sokszor egészen rétegzetlennek látszik. Ritkán rossz meg
tartású kövületnyomok, mint koráitok, brachiopodák és kagylók nyomai 
észlelhetők kimállva a felületén, amik bár meghatározhatatlanok, rá- 
tekintésre leginkább a felső-triászra emlékeztetnek. A kőzet is leginkább 
a Dunántúl nagy el terjedésű dachsteinmészköveire emlékeztet. Ez a 
mészkő a most fölvett területen a karbon rétegei és a diabáztufa fölé tele
pülve lép föl és pedig helyenkint nagyobb összefüggő takaró alakjában, 
másutt csak egyes rögös foszlányokban. Az utóbbiak több esetben utó
lagos diszlokációík következtében mélyebbre, az idősebb képződmények 
közé sűlvedt és a denudációtól s a korróziótól máig még megkímélt rögök
nek tekinthetők.

Nagy kiterjedésben fordul elő ez a kőzet Hámortól ÉNy-ra, a Há- 
romkút— Csókás— Kőlyukoldal platóján, ahol helyenkint kövületek is 
észlelhetők kimállva a rétegzetten dolinás mészkövén. Nyugatabbra az 
Oszra-tetőn van meg ez a mészkő s az Örvény kő teteje is ebből van. Hámor
tól északra a Szeleta-platót, a Kecskelyuk és Büdöspest barlangok táját 
ez a kőzet építi föl. A Dolka tetején egy kis elszigetelt foltja látható. 
Keletebbre, a hámori völgy két oldalán is ez a kőzet észlelhető s a papír
gyárral szemben levő két kisebb rög is ebből áll a völgy baloldalán. Na
gyobb elterjedési! Diósgyőrtől DNy-ra a Bányahegy— Vártető vonulat
ban. Kisebb foltokban föllép azután Diósgyőrtől délre s délkeletre, a 
görömbölyi fürdő mellett több elszigetelt rögben s végül nagyobb kiter
jedésben megint a Nagykőmázsa— Poklostető környékén.

5. Felső-eocén. Ide tartoznak fehér, szürkésfehér és sárgásfehér 
mészkövek, továbbá konglomerátumok. Néhol alárendeltebben lágvabb 
márga, homok és agyag is csatlakoznak hozzájuk. A  fölszinen csekély ki
terjedésben nyomozható az alaphegység ÉK-i szegélye mentén egy kés
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kény, inegszakgatott sávban DK-ről ÉNy felé. Kövületei, amik korát el
döntik: a Nummulites Fichteli M ich. és Nummulites intermedius d’ARcn. 
Továbbá vannak benne még egyéb foraminiferák, korállok és itt-ott kagy
lók, mint a Veden biarritzensis d’Anoii. és néhol lithothamniumok is 
tömegesen szerepelnek.

Az eooénrétegek föllépnek egy folton Diósgyőrtől délre, ahol a vas
gyári homokbányában vannak jól föltárva. Itten alul fehér kvarchomok 
van jelen, magasabban lifhothamniumos mészkőpadok következnek. Ezek
ben az uralkodó lithothamniumok mellett alárendelten foraminiferák és 
bryozoák is szerepelnek. Kocsis J. szerint1) a mészkő vékony csiszo- 
latában fölismerhető: Nummulites sp., valószínűleg a N. Boucheri dk la 
Harfe, Clavulina Szabói Hantk. Plecaniuni, Trimca talina, Rotalia sp.-ek, 
továbbá Gypsina globulus Rss. A  mészkő fölött homokos agyagrétegek 
következnek, melyek azonban kövületmentesek.

A  papírgyárral szemben levő régi mészrögök északi oldalán, majd a 
Forrásvölgy mindkét oldalán a triász mészkő szélére települve vékony 
eocén mészkő sávok-foszlányok lelhetők, amelyekben néhol nummulitesek 
és korállok akadnak. Nagyobb kiterjedésben fordul elő Varbótól délre, a 
Gyertyánvölgy alján. Kétségtelenül nagyobb elterjedési! itt ez a mészkő, 
de a rátelepült széntartalmú rétegcsoport elfödi s csak az árkok mélyén 
bukkan ki. Néhol a szénbányászatnál bukkantak rája a fekvőben. Itt is 
legnagyobbrészt mészkő és márga fordul elő; az Andó-kút táján kvarc- 
konglomerátum is mutatkozik. A mészkőben és márgában kövületek elég 
gyakoriak; így különösen korállok, néhol sűrűbben is mutatkoznak, to
vábbá nummulitesek és egyéb foraminiferák elég gyakoriak s itt-ott 
rossz megtartású kagylók is akadnak.

A  Baross-aknától DNy-ra levő régi kőfejtő anyagát és kövületeit 
már Kocsis J. ismertette,2) aki az említett jellemző nummuliteseken és 
néhány kagylón kívül még egy csomó íoraminiferát is fölsorol innét.

6. Oligocén. Az oligocén rétegek a fölszinen nincsenek seholsem föl
tárva. de a mélységben kétségkívül nagy kiterjedésben vannak jelen. Az 
alsó oligocén kiscelli agyagot a széntartalmú rétegcsoport alatt, a Pa- 
rasznya község mellett 1892-ben mélyesztett fúrólyukban állítólag na
gyobb vastagságban átfúrták és pedig Kocsis J. szerint3) állítólag már a 
40 m mélységtől a 220 m mélységig folyton a kiscelli agyagban mozgott 
a fúró. A  felső oligocént (aquitanient) eddigelé nem tudtam e területen

1) Földt. Közi. XXA.  k\. 1900.. 146. old.
2) I. li. 142. old.
•**) I. h. 146. old.
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kimutatni, bár igen valószínűnek tartom, hogy a 
széntelepes rétegcsoport fekvője már a felső- 
oligocénhez sorolható.

7. Alsó-mediterrán emelet (Buráigalien). A 
széntartalmú rétegcsoportot s annak a riolittu- 
fáig terjedő fedő rétegeit az alsó-mediterrán- 
emeletbe sorozom, miután a rétegek őslénytani 
jellege leginkább erre utal. Eddigelé felső medi
terránkorinak tekintették a széntelepes rétegcso- 
portot. Különösen jellemző a Mytilus Haidingeri 
M. HoEUN.-nek és az Ostrea (Crassostrea) crassis- 
sima L/AM.-nak nagy tömegben, egész padokban 
való föllépése, amely kövületek külön-külön ré
tegeket építenek föl. éppen úgy, mint az alsó- 
mediterrán rétegek klasszikus helyén, az eggen- 
burgi medencében. A növénymaradványok a 
zsilvölgyi flórával nagy megegyezést mutatnak. 
Több mollusca is még a felső-oligocénra utal, 
mint a Mer etri x incrassata Sow., a Turritella 
Beyrichi H ofm.. a Pyrula (Melongena) Lainei 
B ast . s a zsilvölgyi rétegekből leírt Melanopsis 
Hantkeni Hofm., amely azonban kétségtelenül 
fölmegy az alsó-mediterrán rétegekbe is. A  szó
ban levő területről ezt a fajt eddig mint Mela
nopsis impressa-1 említették; az eggenburgi me
dencéből pedig mint M. impressa var. monrega- 
lensis Sacco idéztetik, de kétségkívül ott is a 
HofmANV-féle faj szerepel. Yiszont hiányzanak 
a felső-oligocénben oly gyakori cerithiumok, mint 
a Potamides (T ympanotomus) margaritaceus 
B koco. és a P. (Granulolabium) pl Ica tus B rug.

Ezekkel szemben több alakja van a fauná
nak, amelyek közömbösek, vagy inkább a felső
mediterrán emeletben otthonosak. íg y  a Potami
des (Clava) bidentatus D e f r ., a Potamides (Pi- 
renella) mitralis E ichw. és a Potamides (Pire- 
nella) nodosoplicatus M. H oeris., a Cár dilim 
(Cerastoderma) arcella D u j .

Tekintetbe véve a fauna átmeneti jellegét 
s a Mytilus Haidingeri és az Ostrea crassissima
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tömeges szereplését, az alsó-mediterrán korba való helyezés illeti meg 
leginkább a szóbanforgó rétegeket.

Legalsó rétegei a perecesi szénbányaterületen vannak a bánya- 
művelés és a fúrások által föltárva.

Szürke agyag és agyagmárga szerepel valószínűleg nagy vastag
ságban legalsó rétegcsoportként, amelyre az alsó, vagy Adriányi telep 
fekszik. A széntelep 2— 3 m vastagságú s három meddő közbeágyazást 
tartalmaz. Ez a széntelep a sajószentpéteri barnaszénterületen kivéko
nyodik és elmeddősödik. A széntelep közvetlen fekvőjében levő szürke 
agyagban a következő kövületek fordulnak elő:

Meretrix incrassata Sow. gy.
Cardium (Cerastoderma) arcéi la Duj. í. gy.
Potamides (Pirenella) mitralis E ichw . gy.

„ „ Hornén se Schaff. gy.
Pyrula (Melongena) Lainei B ast. i. r.

,, „ cornuta A g. var. gauderndorfensis
Schaff. i. r.

Buccinum (Hebra) ternodosum H ilb . e. gy.
Hydrobia vént rosa M ont. e. gy.

A széntelep közvetlen fedője néhány ujjnyi — 1— 2 dm-nyi édes
vízi mészmárga réteg, amely kizárólag congeria héjjakból épült föl. 
Ebben előfordul:

Congeria cfr. Brardii A. Br . tömegesen
Melanopsis (Lyrcaea) Hantkeni Hofm.

Ez a réteg néha 1 m-re is megvastagodik s ilyenkor a széntelep 
rendszerint kivékonyodik.

Fölötte szürke agyag következik, amelyben előfordul:
Meretrix incrassata Sow. r.
Cardium (Cerastoderma) arcella D uj. r.
Potamides (Pirenella) mitralis E tciiw. r.
Hydrobia vént rosa Mont. r.

A szénteleptől kb. 1 m-nyire van egy kb. 2 cm-nyi mytilus-pad, 
amely úgyszólván kizárólag a

Mytilus Haidingeri M. Hoern.
teknőiből áll.

Ügy a fekvőben, mint a fedőben előfordulnak a bányagondnokság 
szerint levéllenyomatok. A fekvőből és fedőből származó, a bányagond
nokságtól kapott levél lenyomatok Tűz.són János egyet. ny. r. tanár úr 
szíves előzetes megtekintése szerint a következők:
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Cinnamomum pólymorphum A. Be.
Populus-féle
Lciurus- féle

levelek s ezenkívül egyéb levelek is vannak.
Az Adriányi széntelep fölött kb. 122 m-nyi szürke agyagos és 

agyagmárgás rétegcsoport fekszik.
Fölötte következik a második széntelep, amelyet a perecesi barna

szénterületen Wiesner-telepnek, a sajószentpéteri területen Alfréd-telep- 
nek neveznek. Ennek vastagsága átlag 1— 120 m. Ennek a telepnek köz
vetlen fekvőjét alkotó agyagos liomokrétegben a következő kövületek 
fordulnak elő:

Néritina (Clithon) pici a Fék. tömegesen
Melanopsis (Lyrcaea) Hantkeni H ofm. r.
Potamides (Clava) bidentatus D efk . r.

„ (Pirenella) nodosoplicaius M. H oern . r.
„  „ mit ralis Eicnw. r.

Spongia tűk.
Ezeken kívül még igen ritkán Sajószentpéteren a Meretrix incrassata Sow. 
és a Cardium (Cerastoderma) arcella Duj. is előfordul és ritkán Ostrea 
(Crassostrea) crassissima Lám. példányokból fölépült pad is föllép.

A  széntelep fedőjében pedig előfordulnak:
Ostrea (Crassostrea) crassissima Lám. 

példányokból álló pad, amely többnyire 1— 2 dm, de néha 0*5 m-nyi vas
tagságot is elér. Máskor a közvetlen fedőben agyagos réteg van, amelyben 
előfordulnak :

Cardium (Cerastoderma) arcella Duj. i. r.
Melanopsis Hantkeni H ofm. r.
Neritina (Clithon) picta Fér. gy.
Hydrobia ven trosa Mont. r.

E széntelep fölött kb. 80— 85 m-nyi meddő, főleg szürkés agyagból 
álló rétegcsoport telepszik.

Ezután következik a harmadik széntelep, amelyet Perecesen Má
tyástelepnek, Sajószentpéteren Erzsébet-telepnek neveznek. Ennek vastag
sága 0 70— 1 m. A  perecesi szénterületen ez a telep ezidőszerint nincs föl
tárva. Sajószentpéteren az Erzsébet-aknai bányamezőn volt fejtés alatt. 
Érdekes annak a fölemlítése, hogy Sajószentpéteren az Erzsébet-telepnek 
alsó-harmadába 1 dm-nyi finomszemű fehér kaolinosodott riolittufa réte- 
gecske telepszik. Ez a későbbi nagy riolittufa hamuhullás első előhírnöke 
s egyszersmind igazolója annak, hogy a riolittufák erupciója nem kizáró- 
lag egy bizonyos időre szorítkozott.
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Az Erzsébet lejtős aknában láthatni, hogy a széntelep közvetlen 
fedője néha néhány dm-nyi ostrea-pad, telve

Ostrea (Crassostrea) crassissima Lám. példányokkal. 
Máskor agyagos réteg észlelhető közvetlenül a széntelep fölött és ebben 
bőven van

Melanopsis (Lyrcaea) Hantkeni H ofm. i. gy.
Neritina (Clithon) pida Fér. i. gy.

A III. széntelep fölött következő fedő rétegcsoport sárga homok és szürke 
homokos agyag és agyagmárga (schlier) rétegek ismételt, sűrű váltako
zásából áll. Ez a rétegcsoport a fölvett területen, a fölszinen tulajdon
képpen a legelterjedtebb képződménycsoport. Ez a rétegcsoport megfelel 
a salgótarjáni szénterületen is nagy kiterjedésben föllépő schlier-réteg- 
csoportnak. Kövületet általában igen gyéren tartalmaz. Egy-két helyen 
leltem benne mindössze néhány Meretrix incrassata Sow. példány kőbelét. 
A  rétegek közé telepszik azonban több vastag ostrea pad, amelyek nagy 
kiterjedésben nyomozhatok. Ezek az ostrea padok, amelyek rendszerint 
1— 3 dm-nyi vastagok, az

Ostrea (Crassostrea) crassissima L ám . 
példányaiból épültek föl. x\ szénfedő rétegcsoport a fölszinen Berente, 
Alacska, Sajószentpéter, Sajókápolna, Lászlófalva, Radostyán, Pereces, 
Varbó, Parasznya, Miskolcz, Diósgyőr környékén nagy elterjedésű.

8. Riolittufa. Egyik félesége durvaszemü, fehér vagy szürkésfehér, 
néha nagy horzsakő lapilliket tartalmazó kőzet, amelyben a biotit és kvarc 
mindig jól látható. Más félesége aprószemű, tömöttnek mondható, kaolino- 
sodott kőzet, amelyben az elegyrészek föl nem ismerhetők. Ez néha egé
szen laza kőzet. Nagy kiterjedésű a Hejőcsaba— Miskolc— Bábony— Sajó- 
szentpéter községek és városok irányába eső domb vonulatban. Alárendelten 
egyes elszigetelt foltokban szerepel Berente. Alacska és Diósgyőr környé
kén. A  piroxén andezittufa fekvőjében vékony réteg alakjában mindig 
jelen van.

9. Piroxén andezittufa-breccsa és konglomerátum. Ez igen változatos 
kifejlődésű kőzet. Sokszor aprószemű, máskor öregebbszemű; sokszor ki- 
sebb-nagyobb lapillik és bombák vannak az andezittufában, úgy, hogy 
breocsásnak, sőt egyenesen andezitbreccsának is mondható. A bombák néha 
fél m átmérőjűek. Néha egyes andezittufa rétegekben sok legömbölyödött 
andezitkavics és ezenkívül néha sok mészkőkavics van, úgy, hogy a réteg 
egészen konglomerátumszerű. A mészkőkavics főleg a legfelső andezittufa 
rétegekben található, amely fölfelé átmegy tiszta kavicsba is. A  piroxén 
andezittufa rendesen a riolittufa fölött fekszik.

Előfordul: Sajókazinctól délre a Cserbabos— Kakukleles vonulatban, 
Komlónál, a Cserestető— Morgó-hegy— Péterné-tető vonulatban, Pereces-

A ni. kir. Földtani intézet Évi jelentése 1916 22
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nél a Perecesi tetőn, a Bikkes oldalon, a Csernallyán, a Nagy Erény ő- 
tetőn az Ostoroson és Nagy-Bakoson, továbbá elég nagy kiterjedésben a 
hejőcsaba— miskolc— sajószentpéteri vonulatban.

10. Felső-mediterrán emelet. A  riolittufák és andezittufák fölött he- 
lyenkint kavics és homok észlelhető, néhol pedig fehér, foraminiferadús 
agyagmárga lép föl, amelyeket már a felső-mediterrán emeletbe sorozha
tunk. A  fehér agyagmárga, amely pl. Bábonytól délre és délnyugatra, to
vábbá a miskolczi Ágazat-völgyben lép föl, azonos a Szilvásvárad és Dédes 
vidékéről az előző években leírt hasonló képződménnyel.1)

Ez a rétegcsoport egykor kétségkívül nagy kiterjedésben és nagy 
tömegben volt meg ezen a területen, de a szarmata emelet elejétől, amióta 
a terület szárazon áll, az egész emelet majdnem teljesen denudáltatott.

11. Pleisztocén kavicsterrasz. A  mediterrán képződmények fölött 
nagy kiterjedésű terraszok vannak ezen a területen. A terraszok uralkodó 
anyaga az alaphegységből származó mészkőkavics. A kavics fölött barna 
agyag tejül el vékony takaró alakjában. A Harica- és Nyögő-patak völ
gyének baloldalán egy nagy kiterjedésű terrasz húzódik, mely már Kon- 
dónál kezdődik és Sajókápolna— Sajószentpéter felé tart. Kondónál kb. 
170 m t. sz. f. magasságban, Sajószentpéternél 150 m t. sz. f. magasságban 
van a terrasz. Sajószentpéternél 150 m t. sz. f. magasságban egy kissé ma
gasabban fekvő régibb terrasz maradványa is csatlakozik az előbbihez. 
Másfelől a Sajó völgyében, a völgy jobboldalán húzódik egy terrasz, amely 
Sajószentpéternél egy keskeny csíkban kezdődik 140 m t. sz. f. magasság
ban, délkelet felé gyorsan szélesedik, majd Sajókeresztúr táján erősen 
kiterül, de egyszersmind lealacsonyodik és lassankint eltűnik. A  terrasz 
déli vége felé 130 m t. sz. f. magasságú. Ugyanez a kavicsterrasz megint 
kifejlődik Miskolcnál, ahol a várostól északra, majd délre Hejőcsabáig 
terül el, kb. 125— 130 m t. sz. f. magasságban.

12. Pleisztocén barna agyag. Barnaszínű, néha homokos, máskor 
tömött agyag, .amely a különböző képződmények fölött kisebb-nagyobb 
vastagságban föllép. A  térképezésnél csak ott tüntettem külön föl, ahol 
valamivel jelentékenyebb szerepű. íg y  Miskolc környékén, az Akasztó
bércen, a Beteg-völgyben, a Kőporoson, továbbá a kondó— sajószientpéteri 
kavicsterrasz fölött, a sajószentpéter— sajókeresztúri és a miskolc— hejő- 
csabai terrasz fölött.

13. Pleisztocén és óholocén mésztufa. Szürkésfehér, likacsos-szivacsos 
kőzet, amelyben levélnyomok és növényszárak nyomai észlelhetők. Diós
győr mellett, a várostól délre, egy foltja az eocén rétegek fölé települ, 
amelynek nagyobbrészét már régen elhordták. Ez a mésztufafolt való-

!) M. kir. Földtani Intézet 1913. Évi jel. 380. old. és 1914. Évi jel. 326. old.
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színűleg a diósgyőri hévforrások régebbi, pleisztocénkori üledéke. Ezen
kívül vannak még kis mésztufa foltok: az Andókút alatt, a völgyben, a 
Gallya-f orrás alatt egy kis plató, a Felső-forrás alatt, a Forrás-völgy 
egyik kis baloldali mel 1 ékvö 1 gyecskéjében. az ott kibukkanó forrás alatt. 
Felső-Hámornál (Ómassán), a község felső részén és a községtől ÉHy-ra, 
a Csikorgó felől lejövő völgyekben néhány kis folt. Egy kis folt van még 
a községtől keletre, a Sebes felől északra lemenő völgyecske alján is.

Az utóbbiak mind hidegvizű forrásokból, vagy patakok vízeséses 
helyein rakódtak le. Ezek holocénkoriak.

14. Holocén. A mai patakok és folyók alluviuma, kavics, homok és 
agyagos lerakódása tartozik ide, így elsősorban a Sajó völgyének lerakó
dásai, továbbá a nagyobb mellékvölgyeknek, mint az alacskai pataknak, 
a Haráca és a Mvögő-patak völgyének, a Bábonyi völgynek, a Diósgyőri 
völgynek és mellékvölgyeinek az alluviuma. A Sajó völgyének széles síkja 
helyenkint mocsaras, zsombékos; ilyenek főleg a régi lenyesődött és fel
töltődött folyókanyarulatok, holtágak.

*

Meg kell még emlékeznem röviden a medenceüledékek szerkezetéről. 
A  medenceüledékek az egész terület egyöntetű (epeirogenetikus) emelke
dése alkalmával a felső-mediterrán emelet végén ÉÉK— DDNy-i irányú 
vonalak mentén összetöredeztek. Ezeket a vetődéseket hosszanti vetődé
seknek kell neveznünk, miután a Magyar Középhegység csapásirányával, 
valamint az abban uralkodó főtörési iránnyal párhuzamosak. Erre az 
irányra merőleges, vagy egyébként metsző törésvonal-rendszer a szóban- 
forgó területen nincsen. A  vetődések mentén többnyire egyoldalulag kissé 
lebillentek az egyes rögök; úgy, hogy az egyes darabok ura.lkodólag 5—  
15w-os lejtésű, K DK felé dűlő rétegekből fölépült rögökben helyezkednek 
el, amelyek ismételten föl-fölbukkanva lépcsős szerkezet képét nyújtják. 
Máskor pedig egyes rögök árokszerűen mélyebbre sűlyedtek, mások vi
szont sasbércszerűen fönnakadtak. A  vetődések 10— 20— 40 m-nyi magas
ság-különbségeket hoztak létre. Egyes főbb vetődések a külszínen is jól 
fölismerhetők: ott, ahol a keményebb riolittufa és andezittufa rétegek föl- 
bukkanása a vetődések lefutását hosszabb vonalon jelzi.1) A főbb völgyek 
iránya is a vetődések irányával megegyezik s eredetileg kétségkívül egyes 
vetődések mentén kifejlődött konzekvens völgyek voltak. Ahol csak a vul
káni tufák fekvője, a lágy agyag és homok komplexus van a fölszinen, ott 
a vetődések a külszínen nem észlelhetők. A barnaszénbányászat azonban

Ü L. bővebben: S c iiiíé te ií Z o l t á n : Morfológiai vizsgálatok Sajószentpéter 
környékén. Földrajzi Közlemények. XLV. köt.. 1— 3. f. 81. old. 1917.
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számos ilyen rejtett vetődést konstatált a lankás, a külszínen mitsem el
áruló térszín alatt. A  mellékelt szelvény, amelyet a perecesi m. kir. 
bányagondnokság szívességének köszönhetek, ezt a vetődése® szerkezetet 
jól szemlélteti. (L. az 1. ábrát.)

Hasznosítható anyagok.

1. F első triászkori fehér mészkő. Mészégetésre és útkavicsolásra 
használják. A  görömbölyi fürdő mellett óriási kőbányában fejtik és a 
hejőesabai nagy mészégetőben meszet égetnek belőle. Ezenkívül cukor
gyárak részére is szállítanak belőle. Diósgyőr mellett délre két nagy 
kőbányában, valamint a községtől ÉNy-ra levő kis rögbe mélyeszitett kő
bányában fejtik. Anyagukat jórészt útkavicsolásra használják föl.

Varbótól DNy-ra, a Sáros-völgy baloldalán és ettől délre a Dob- 
ricán lévő kőbányában is fejtik ezt a mészkövet építkezési célokra.

2. Félsőeocénkori mészkő. Parasznyától délre, a Gyertyán-völgyben 
több kőbányában is fejtik ezt a mészkövet építkezési célokra.

3. Felsőeocénkori homok. Diósgyőrnél, a községtől délre lévő ho
mokbányában a diósgyőri vasgyár céljaira mintázó homoknak fejtik a 
szép tiszta fehér kvarohomokot.

4. Alsó mediterránkori barnaszén. Az állami diósgyőri vasgyár pe
recesi barnaszénterületén egyfelől a 104 m mély Baross-akna van az 
alsó, vagy Adriányi-telepre mélyesztve. Jelenleg a kelet felé irányuló 
1150 m hosszú főkeresztvágat (a mai 4. szint) segítségével fejtik a 2— 3 
m vastag széntelepet. Másfelől a perecesi 94 és 212 m mély új ikerakná
val az alsó vagy Adriányi s a középső, vagy Wiesner-telepet fejtik. Ezen
kívül ezidőszerint még a Baross-akna közelében, tőle DNv-ra egy táró 
útján eg}̂  fönnakadt rögön fekvő kisebb szénterületet is fejtenek. Ez az 
Adriányi-telephez tartozik. A  napi termelés ezidőszerint a perecesi akná
ból kb. 350 tonna (ezelőtt 500 t.), a Baross-aknából 450 tonna (azelőtt 
800 t.), a Baross-akna közelében lévő táróból 40 tonna.

A  Borsodi Kőszénbányák R.-T. sajószentpéteri barnaszén területén 
az Erzsébet aknával a felső vagy Erzsébet-telepet művelték. Ez az akna 
ma üzemen kívül van helyezve, miután az elérhető teleprészeket lefejtet
ték. Az Alfréd-akna útján csak az Alfréd- (=  Wiesner) telepet fejtik. 
A  112 m mély aknának segélyével lefejthető teleprészeket kb. egy éven 
belül kitermelik s az aknát leszerelik. A  délebbre, Sajókápolna határába 
eső még érintetlen teleprészek lefejtésére az utóbbi néhány év alatt egy 
új lejtős aknát mély esztett a társaság. Ezzel az aknával is az Alfréd- 
telepet fejtik. Jelenleg még csak a föltárásnál tartanak, de nemsokára ide 
helyeződik át az egész bányászat. Az évi termelés kb. 1 millió q.
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A  széntel-epek mindkét szénterületen közel vízszintesen fekszenek; 
csekély 4— 10 fokkal KDK felé lejtenek. A  telepeket ÉÉK— DDlSTy-i 
irányú vetődések darabolják szét, de nem oly sűrűn, bogy a bányászatot 
nagyon hátrányosan befolyásolnák. A  mai fejtési területtől keletre eső 
területen nagy kiterjedésben fúrásokká] konstatálták a széntelepeket. Itt 
van tehát a jövő bányászkodásának a szintere.

5. Alsó-mediterránkori agyag. Téglaégetésre használják Sajószent- 
péteren. A perecesi és sajószentpéteri szénbányák kitermelt meddő kőzete 
majdnem kizárólag agyag; ezt is előnyösen föl lehetne használni tégla- 
gyártásra. Ezáltal a hányok tiilnag^-ra növekedésének is eleje vétetnék.

6. Riolittufa. Több helyen fejtik a keményebb, egyöntetű minőségű 
padjait építkezési célokra, így Berente, Sajószentpéter. Miskolc határában. 
A komlói Balázs-hegyen elég nagy kiterjedésű, katakombaszerű földalatti 
fejtések vannak.

7. Pleisztocén barna agyag. Téglaégetésre használják föl. így  Mis
kolc mellett. Berentén és Diósgyőr mellett.


