
5. Földtani felvétel a Sajó völgy neogén medencéjében.
(Jelentés az 1917—18 évi részletes földtani felvételekről.)

D b. S c h b é t e b  ZoLTÁK-tól.

Az 1917— 18. évek nyarán az eddigi munkaterületem északi fo ly 
tatásába eső vidéket térképeztem. A  térképezett terület kisebb része, a 
Bükk-hegység régi paleozoos és mesozoos vidékére, túlnyomó nagy része 
pedig a fiatal harmadkori üledékekből felépült sajóvölgyi medencére esik. 
Ez években a következő községek területén térképeztem: Boldva, Ziliz, 
Mncsony, Sajókazinez, Barczika, Sajóivánka, Tardona, Mályinka, Dédes, 
Mercse, Királd, Uppony, Béta, Sáta és Ományesókva. De ezen
kívül rövidebb reambuláló munkát végeztem még 1917-ben Sajószent- 
péter, Pereczes, Dióisgyőr, Miskolcz és Hámor vidékén is, 1918-ban pedig 
mintegy két hetet töltöttem Eelsőtárkánv és Felnémet községek határá
ban a Bükkhegység délibb részének reambulálása céljából.

A  m. kir. Földtani Intézet igazgatóságának felkérésére S z e n t - 
p é t e b y  Z sigm ojtd  D b. kolozsvári egyetemi rk. tanár úr volt szíves a 
Bükk-hegység régibb eruptivus kőzeteinek tanulmányozását elvállalni. A  
laboratóriumi kőzettani tanulmányok kiegészítése végett kívánatosnak 
látszott, hogy S z e y t p é t e k y  D b. úrnak a bükkhegységi régibb eruptivus 
kőzetek legfontosabb előfordulási helyeit a természetben is bemutassam. 
A z intézet igazgatósága ezirányú előterjesztésünket méltányolta minek 
nyomán 1917 nyarán a földtani felvételi idő első részében mintegy két 
hetet S z e y t p é t e b y  D b . úrral a paleovulkáni terület bejárására fordí
tottunk. A  közös bejárásnak, valamint az előzetes kőzettani vizsgálatnak 
eredményeit S z e y t p é t e b y  D e . úr egy külön jelentésben foglalta össze.

Az ez évben • térképezett terület földtani viszonyainak ismerteté
sét a következőkben adom.

L Paleozoos képződm ények.

A  borspd-hevesi Bükk-hegység északnyugati nyúlványának, az 
upponyi félszigetnek paleozoos képződményei a következők:

1. D e v o n -  és k a r b o n k o r i  m é s z k ő .  Uppony község köze
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lében hatalmas meredek sziklákban világosabbszürke, jólrétegzeit, kövü- 
letmentes mészkő lép fel, amelynek rétegei DK-re 60— 70° alatt dőlnek. 
Ezek a rétegek valószínűleg úgy, mint a bükfchegységi hasonló meszek. 
még a devonba helyezhetők.

Fölöttük éles határ nélkül .sötétszürke, vékonyréteges lemezes 
mészkő következik hasonló, DK-i. 50— 60°-Ois dőléssel. Ezek már az alsó 
karbonba tartoznak. Rétegei az upponyi és csernelyi völgyek mentén jól 
fel vannak tárva. A  sötétszürke mészkő a csernelyi völgytől nyugatra a. 
Brigyorbérc és a Kisbikktető alá (húzódik s itt végződik is. Eöléje a bur- 
cligaleni homokos agyagos rétegcsoport telepszik. Délebbre három széles 
agyagpala-ihomokkő sáv ékelődik a mészkő rétegei közé. A  közbeeső 
mészkősávok északibb ja a Fehérbérctől a Kőrózsatetőre húzódik; rétegei 
itt DK-re 45° alatt dőlnek. Még délebbre a következő sávban, a K ő
rózsatetői keletre ugyancsak sötétszürke részben vékonylemezes mészkő 
szerepel DK-i 65°-os dőléssel végül a legdélebbi vonulat a Középbérctől 
a régi „Alsó malom“ táján át délnyugat felé húzódik a. Csernelyvölgy- 
nek DDK-re lejövő mellék-völgyébe. Itt a sötétszürke mészkövön szin
tén déli és délkeleti dőlés mutatkozik. Végül Nekézsenytől DüSTy-ra 
a Forgóhegyen és Határtetőn karbonkori sötétszürke mészkövet térképez
tem. Azután vizsgálatokat végeztem a Somostető és a Papszőllő közé 
eső völgy mentén. Az utóbbi területeken kövületek is lelhetők. íg y  koral- 
lok, kninoidák karízei és nyéltagjai brachiopoda- és kagylónyomok és 
bellerophonok. Egyes, padokat mészalgák (Mizzia) építenek fel, más 
vékonyabb rétegek pedig úgyszólván kizárólag fusulinákból állnak. A 
fusulinák tömeges szereplése s azok apróbb volta határozottan oda utal
nak, hogy a szóbanfoi'gó rétegekben a felső karbon legalsó, a Spirifer 
mosquensis szintjét lássuk. A  tárgy teljes megvilágítását a Bükk- 
hogységről Írandó részletes összefoglaló munkában fogom nyújtani.

Felemlítem végül, hogy az alsókarbonba sorolt vékonyréteges 
szürke mészkőben egy helyen világosszürke, öregszemű kristályos dolomit 
is előfordul, nevezetesen a Csernelyi völgyben, a Fehérkőbérc északi olda
lán. Ezt a kőzetet, amelyet kezdetben magnezitnak tartottam, kérésemre 
E m szt  K. Db. úr volt szíves megelemezni, ki megállapította, hogy a 
szóbanforgó kőzet dolomit. Elemzését ugyanebben a kötetben közli.

2. K a r b o n k o r i  a g y a g p a l a  és  h o m o k k ő .  A  sötétebb- 
szürke karbonkori agyagpala és homokkő egymással ismételten válta
kozva lép fel, úgy hogy a kettő egymástól térképilég el nem választható. 
Kövületeket nem találtam bennök. Az ez évben térképezett területeken 
előfordul Nekézsenytől északra, a Csernelypatak mindkét oldalán és 
ennek mellékvölgyeiben. hol uralkodólag DDK-i 40— 60°-os dőlés mér
hető rajtok. Ezenkívül Kekézsenytől DNy-ra, a hegygerinc déli lejtőjén,

(2 )



(3) F E L V É T E L I JE LEN TÉ S

a felsőkréta konglomerátuma alatt DK-i dőlésben kibukkan a karbon 
agyagpala. Nyugatabbra még a Tesa lápa DK-i végén s a vasúti állomás
tól északra, a felsőkréta konglomerátumon túl, az országút mellett szintén 
kis darabon feltárva látható az agyagpala. Még a Kőrózsatetőtől délre 
levő tetőn és árkokban láthatók a homokkő és agyagpala kibúvásai, kissé 
nagyobb kiterjedésben a tetőtől keletre egy másik, s végül a Kőróasatető- 
től északra egy harmadik, amely egy árok mentén húzódik le kelet felé. 
Mindegyik agyagpala-homökkő vonulat a karbon mészkőrétegek között 
KÉK-re, a Osernelyvölgy felé húzódik le s a mészkőrétegcsoport között 
a völgy túlsó, keleti oldalán lassankint kiékelődik, viszont D X y felé 
szélesednek. A  Sáta mellett keletre eső dombon s az Alsó-erdő táján a 
karbonkori homokkő uralkodik s igen alárendelten sötétszürke mészkő 
és kvarcit észlelhető itt a homokkő rétegcsoportján belül. Ezt a homokkő
előfordulást a neogén homok- és kavicsrétegek minden oldalról körül
veszik s részben elfedik, úgy hogy a hegység főzömétől elválasztják. Az 
agyagpalában több helyütt magános limonfgumók és lencsék lépnek fel, 
amelyekre régebben kutató tárókat is hajtottak.

II. Felsőkrétakori konglomerátum és homokkő.

Már 1913. évi jelentésemben megemlékeztem arról a felsőkréta vo
nulatról, amely Bánta,polcsány és Nekézseny között ÉK— DNy-i irány
ban húzódik. Bántapolcsány mellett kövületekkel sikerült a rétegek föld
tani korát igazolnom. Nekézsenytől ez a rétegcsoport tovább terjed N y 
felé a Gsernelvölgy bal- és jobboldalán egyaránt. A  fővölgy baloldalán, 
a 347 m. magassági ponttal jelölt domb, valamint a Tesa lápa az ide tar
tozó képződményekből áll. Utolsó részei találhatók a nekézsenyi vasúti 
állomástól északra a pályatest mentén s tőle délre a megyei út bevágása 
mellett levő kis kőbányában. Ugyanezek a rétegek szerepelnek a fővölgy 
jobboldalán is, a. Forgóhegy északi lejtőjén, ahol a vasúti vonal mentén 
rétegei igen jól vannak feltárva, továbbá a Nekézsenytől délnek menő 
kocsiút mentén.

A  felsőkréta (campanien) rétegei barnaszínű durva homokkövek, 
amelyek néha konglomerátumba mennek át, továbbá konglomerátumok, 
amelyeknek alkotórészei kvarc és mészkő. Néhol vörös, kissé palás agyag 
is közbetelépült. Ez a rétegcsoport legnagyobbrészt kontinentális lerako
dásnak tekinthető. Alárendelten, mint már 1914-ben említettem.1) 
vékony, litorális származású, hippuriteseket tartalmazó mészkőrétegek i)

i) Schbétek Z.: Földtani felvétel a  borsodi Bükk-hegységben. A m. k. Földtani 
Intézet évi jelentése 1914-ről. 326. oldal.
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települnek közbe, amelyek jelzik, hogy a terület iclőnkint sekély tenger
víz alá került.

A  homokkő és konglomerátum rétegei átlag DDK-nek 30— 40° alatt 
elölnek. Délen, a Forgóhegy karbon mészköve felé. meredek állású, K É K  
— XyDN y-i irányú törésvonallal határolódnak el.

III. Miocén.

1. A lsó miocén (aquitaniai-burdigaleni) em elet. A  sajóvölgyi me
dencének eddigelé már elég jelentékeny részét bejárva, meggyőződtem 
arról, hogy a medencét feltöltő rétegesoport —  eltekintve az alul esetleg 
jelenlevő kiscelli agyagtól s a fölötte fekvő fehér, tufás márgától —  egy 
egységes, részletesebben nem tagolható rétegösszlet. Ez a rétegcsoport, 
mint a benne talált kövületek bizonyíják, az aquitaniai és a burdigaleni 
emeletet, tehát az alsó miocént képviselik. A  rétegcsoport kőzettani k i
fejlődése az aljától a legmagasabb részéig egységes, t. i. szürke agyag 
és sárga homok ismételt váltakozásából áll, amelybe csak egészen alá
rendelten telepszik egy-egy  homokkőpad és barnaszéntelep. A  szóban 
lévő rétegcsoport tengeri lerakodás, míg a közbetelepült szénrétegek egy- 
egy, összesen négy, édes- ill. mocsárvizi periódusnak felelnek meg.

A  rétegcsoport faunája is egységes. Általában ugyanazok a fajok 
fordulnak elő a rétegcsoport felső részében, mint a fekvőbb rétegekben 
úgy hogy teljesen egységes rétegcsoportnak kell ezt tekintenünk, ame
lyet részletesebben tagolni, pl. szintekre, vagy íaciesekre elkülöníteni 
nem lehet. Mindössze annyi észlelhető rajtuk, hogy az egyes: fajok külön
böző egyedszámbaiy lépnek fel a különböző magasságú rétegekben. íg y  
például az alsó széntelepeket kísérő rétegekben tömegesen más fajok for
dulnak elő, mint pl. a felsőbb széntelepeket kísérőkben.

A  sajókazinczi szénterületen az ismeretlen vastagságú legalsó 
meddő agyag és homok fekvő rétegcsoportra az alsó, I ll-ik , vagy Sán
dor barnaszéntelep következik. Ez kb. 1. 20 m. vastagságú és megfelel a 
perecesvidéki Adriányi telepnek.1) A  Sándor telep közvetlen fekvője 
zöldes, agyagos homok, amelyben előfordulnak: Cardium (Cerastoderma) 
arcélla D rj. Meretrix incrassata Sow. Neritina (Clithon) picta Fék.

A  széntelep egy meddő agyagos beágyazásában egy helyütt számos 
Melanopsis (Lyrcaea) Hantkeni H o fm . példányt gyűjtöttem. A  telep 
közvetlen fedőjében pedig egy vékony kongeriás pad észlelhető, amelyet 
a Congeria Brardii A. Bk. héjai építenek fel. A. III. telep felett 84 m. 
meddő agyag és homok rétegcsoportja következik, azután erre az ú. n. II. i)

i) Schréter Pereczes és Sajószentpéter környékének földtani viszonyai. A 
m. k. Földtani Intézet évi jelentése 1916-ról. 329. oldal.
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vagy Kistelep, amely 025— 070 m. vastag, ami csak helyenkint volt 
alkalmas a fejtésre. Ez a széntelep a szomszédos szénterületeken, neveze
tesen Pereczesen, csak vékony. 20 cm-es telepeoske alakjában ismeretes. 
Ezidőszerint nem fejtik. A  II. telep közvetlen fedőjében vastag oistrea- 
pad észlelhető, amely azonban nem mindenütt fejlődött ki; ilyen helye
ken a közvetlen fekvő egy szürke agyag. Az ostreapad az Ostrea crassis- 
sima L ám . példányaiból épült fel, de alárendelten ezenkívül a Congeria 
Brárdii A. Be. is  hozzátársul.

A  II. telep felett 36 m-nyi meddő agyag és homok, végül a felső, 
I. vagy Ilona telep következik, amely megfelel a pereczesi Wíesner- és a 
sajószentpéteri Alfréd-telepnek. Vastagsága kb. 1 m. Az Ilonatelep köz
vetlen fekvője kövületmentes zöldszínű kemény agyagos homok, a fedője 
lazább homok és palás agyag. Ezekben a Mytilus Haidingeri M. H orn. 
sűrűn fordul elő. Az I. telep fölött megint meddő homok- és agyagréteg
csoport következik.

Ezen a területen a legfelső, E-rzsébet-Mátyástelep hiányzik, mivel 
magasabb fekvése következtében már erodálódott. Azonban Ludna- 
puszía körül már ez a telep is fellép, úgy hogy itt már mind a három, 
illetve mind a négy telep jelenlétére lehet számítani.

■A közbeeső mélyebb meddőrétegekben néhány kövületdús réteget 
sikerült lelnem; ezekben a kövületek ugyan nagy számban vannak, de 
többnyire csak kőmagvak és lenyomatok alakjában maradtak meg. A  
kövületek fajszáma is kevés. íg y  a Vakatóhegy és a Háromtóhegy között 
lévő árokban, valamint a Vakatóhegy DXy-i oldalán egy kongeriás 
márgaréteget találtam. Ez majdnem kizárólag a Congeria Brardii A . B e . 
példányaiból épült fel.

A Felső Iszbonya pusztától nyugatra, a Mélyárok oldalában, kövü- 
letes kvarcos homokkő van, amelyben egyebek mellett leggyakrabban 
előfordulnak a következők: Psarnmobia (Psammocola) aquitanica M a y . 
Potamides (Clava) bidentatus D e e b ..

A  Kazinczi völgy bal oldalán pedig, az úgynevezett Lacitanya kö
zelében. ugyancsak szürke homokkőbe egy kis kőbánya mélyül, amely
ben kövületek szintén igen bőven vannak, ezek között, a leggyakoribbak: 
Gastrana fragilis L. műt. persinuosa Cossm et Peye . és Psarnmobia 
(Psammocola) aquitanica Ma y .

Ez a rétegcsoport előfordul Sajóivánka és Sajókazincz községtől 
délre, egyfelől a Kazinczi völgy jobb oldalán az Ebeczkytető-Kakukles 
vonulatában, másfelől a Kazinczi völgy bal oldalán, a Hegyestető— Kakas- 
hegy— Vakatóhegy vonulatában. Továbbá délebbre Tardona község köz
vetlen környékén, a községtől keletre, főkép a Haricza völgy jobb oldalán, 
a Beneházahegy- Kővágóhegy és a Lippavölgy tájékán. Keletfelé az egész

A m. kir. Földtani Intézet Évi jelentései 1917—19.
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szénterület csatlakozik az 1916-ban leírt Pereczes és Sajószentpéter vidéki 
szénterülethez.

A  ikirá-ldi baranszénterületen némileg eltérők a földtani viszonyok. 
Itt legalul szürke agyag, agyagmárga és sárga homok fekszik, azután 
következik az alsó, vagy III. barnaszéntelep, amely 3 5 m. vastagságú és 
jó minőségű. Fölötte 30 m. meddő rétegcsoport települt, amelynek alsó 
része agyag, a felső része folyó® homok. Erre következik a II  telep, 
amely 2 m-es, meddő közbetelepülésekkel. Ezen folyik ma a bányászat. 
A  telep közvetlen fedője kavicsos homokréteg, amelyben igen gyéren 
possz megtartású Mytilus Haidingeri M. R obit, példányokat észleltem. 
Különben megjegyzendő, hogy a királdi széntelepek kíséretében rend
kívül ritka a kövület.

A  II. telep fölött 30— 45 m. meddő rétegcsoport fekszik, amely
nek alsóbb része főleg folyós homok, feljebb kavics és durva homok sze
repel. Majd az I. vagy felső telep következik, amely 0'80— 120 m. vas
tag tiszta barnaszéntelep; fedőjében sötétszürke agyagos homok, feljebb 
sárga homok, homokkőbetelepülé,sekkel s alárendelten agyaggal váltakozva.

E fölött a rétegcsoport fölött azután a vindobonai emelet rétegei, a 
fehér, riolittufás agyagmárgák következnek, amelyek az előbb leírt sajó- 
kazinczi szénterületen teljesen hiányoznak. A  királdi barnaszéntelepeket 
egyelőre még nem tudom az általam eddig ismert többi sajóvölgyi barna
szénterület telepeivel páiihuzamosítani. Az egyes széntelepek közti távol
ságok tudniillik nem egyeznek meg a széntelepeknek a szomszédos, kele
tebbre eső területeken észlelt távolságaival. A  királdi telepek kíséretében 
lévő rétegekben azonkívül úgyszólván nincsenek kövületek. Yégiíl egye
lőre még nem tudom, hogy a királdvidéki barnaszénterületen hogyan vi- 
szonylanak a széntelepek a magasabb fedőben lévő riolittufás fehér már- 
garéteghez, mivel éppen azokon a rögökön, ahol a széntelepeknek a fel
szín alatti mélységét ismerjük, ma. már hiányzik a fedő fehér márga- 
rétegc söpört.

Ez a rétegcsoport fellép északon Királd és Mercse környékén, ahon
nét délnyugat felé húzódik, nemkülönben a Királdi völgy bal oldalán a 
Sanityus, Gyümölcsrontó, Kiskapud és Tilostető felé s a Királdi völgy 
jobb oldalán, a Tartai parlag, a Hurokvölgv, Síkfő, Istenhegy, Száraz
oldal. Csákortvány, Ravaszlyuk, az ománycsókvai Vénszőllőhegy, Határ - 
bércz, . Nyékesvölgytető nevű hegyeken és dűlőkön keresztül Omány- 
csókva. és Csernely községekig. Másfelől Uppony és Bóta községek kör
nyékén lépnek fel ezek a rétegek, ahonnét a Brigyorbércz- Kőrózsatető- 
Alsóerdő táján át Sáta környékéig, majd innét a Libahegyen át Omány- 
csókva község tájára húzódnak, ahol az előbb leírt terület rétegeivel a 
felszínen összefutnak. Ezt a két területet a felszínen a rájuk települő
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magasabb szintájbeli, a következőkben leirandó fehér riolittufás márga- 
vonnlat választja el.

Felemlítem még röviden a Boldva balpantján lévő, a Sennyepuszta- 
Boldva— Ziliz községek vonalától keletre eső domvidék alsó miocén réte
geit is. Jó feltárás itt nincs. iA meredekebb völgyoldajaikon itt-ott szürke 
agyag, sárga agyag és homok észlelhető. Kövületet eddig nem találtam 
bennöh. Bizonyos azonban, hogy ezek a rétegek nem pannoniai (pontúsí) 
emeletbe tartoznak, miként ezt a bécsi geológusok vélték. Az ezekkel a 
rétegekkel kapcsolatban fellépő riolittufa bizonyítja azt, hogy a rétegek 
is az alsó miocénbe helyezendők. Fölöttük nagy kiterjedésű pleisztocén 
terraszok terülnek el.

2- Riolittufa. A  riolittufa hamuhullása a szóbanforgó terüle
ten már az alsómiocén elején megkezdődött. Ennek bizonyítékai Sajó- 
kazinczon és Királdon a széntelepekbe betelepült riolittufa sávok ill. ré
tegek. Sajókazinczon a legalsó széntelepbe egy vékony riolittufa csík 
települt, a telep fedőjében pedig egy laza. riolittufás homokréteg fekszik. 
Az Ilona, telepben is észlelhető egy kis 2— 3 mm-nyi riolittufa csík, Királ
don a II. és III. telepbe már elég vastag riolittufarétegek települnek.

Magasabban azután, az apuitanaai-burdigaleni rétegcsoport fedőjé
ben található a riolittufa főzöme. Ez a riolittufa néhol finomszemű, kaoli- 
nos agyagos, máshol pedig öregebbszemű. Az utóbbi féleségekben jól látni 
a biotitot és a kvarcot. Innen keletre a Haricavölgy jobboldali mellék- 
árkaiban látható a riolittufa feltárva, az andezittufa alatt. Az egyik kis 
mellékárokban, amely a Baíkortástető felől jön le, a finomszemű, vékony
réteges riolittufában igen jó megtartású levéllenyomatok gyűjthetők. 
Ezek J ablokszky Jenő úr meghatározása szerint nagyobbrészt a Salix- 
félékhez tartoznak.

Az upponyi paleozoos képződményekből álló félszigettől nyugatra 
viszont jelentékenyebb elterjedésben lép fel a riolittufa. Ezen a területen 
a riolittufa mindenütt szoros kapcsolatban van a később leírandó fehér 
márgával és többnyire e fehér márgacsoport fekvőjében jelentkezik. A 
fehér márgacsoport is nagyobbrészt elég sok riolittufa-anyagot tartalmaz, 
úgy hogy annak legnagyobb részét kétségtelenül a riolittufa. képződésével 
egy időben lerakodott iszapos faciesnek kell tekintenem.

Típusos öregszemű, biotitot és kvarcot tartalmazó riolittufa van 
Sétától nyugatra, a Ladányvölgy jobb oldalán, a ,,Ravaszlyuik“ -tól DK-re 
eső területen. Itt az árkok és a vasúti bevágás jól feltárják a tufát. Réte
geinek dőléseKDK-i (7— 8h) 7— 10°. Egy finomabbszemű, részben agya
gos féleség látható Sáifca közvetlen közelében, a község déli és északi olda
lán. Utóbbi helyen egy kőbánya tárja fel rétegeit. Északabbra a Csák- 
ortványon bukkan ki a tufa; majd megint a Dobogó dombon, a Bótai

5*
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völgy bal oldala felett, a feliér márga fekvőjében, ahol hosszú, keskeny 
sávban nyomozható. A  Dobogó tetején is egy kis kőbányában, majd kele
tebbre kis sávban az országút- mentén, az ettől keletre eső dombsoron, 
Bétától délkeletre és a községtől nyugatra észlelhető. Jelentékenyebben 
szerepel megint Ománycsokva községtől északra, ahol fino.mszemü riolit- 
tufa uralkodik. A  szántóföldeken s az utak mentén csak gyengén van fel
tárva, azonban Csukva felett, a községtől' ÉK-re, egy a község felé lejövő 
vízmosásban rétegei jól fel vannak tárva. Kisebb előfordulás van Omány- 
tól nyugatra a Határbércz déli oldalán, ahol nagyobb kőbánya tárja fel 
az erősen agyagos-márgás, de elég kemény tufarétegeket. A z  utóbb emlí
tett helyek tufái általában erősen agyagosak, úgy hogy átmenetet képvi
selnek az alantabb említendő vindobonien emeletbeli féhér margókba, 
őket tehát ott is felemlítem. Ezek az agyagos tufák már kövületeket is 
tartalmaznak, mint foraminiferákat és kagylólenyomatokat.

Felemlítem még végül, hogy Boldva községtől északkeletre, a Ku- 
czópart 177 m. magassági pontja felől lejövő árok alsóbb részén is fel
bukkan kis foltban a szürkés riolittufa. ^

3. K özépső miocén ( vindobonai em elet). A  föntebb tárgyalt burdi
galeni emeletbe tartozó agyagos-homokos rétegek felfelé fokozatosan át
mennek a vindobonai emelet rétegeibe, amelyek fehér, vagy szürkósfehér 
agyagmárgából állanak. A  fehér márgák egyes rétegei több-kevesebb rio
littufa anyagot is tartalmaznak, különöisen feltűnő bennök ilyenkor a 
biotit bősége. Egyes féleségeit ezért riolittufás márgáknak is nevezhet
jük ;'sőt néha tiszta rioldttufapad is telepszik a fehérmárga rétegei közé, 
még pedig rendszerint a rétegcsoport legalján. Amint föntebb már ki
fejtettem. a- nagyobb tömegben kifejlődött riolittufák a szóbanforgó tufás 
fehér márgákkal egyidejű faciesnek tekinthetők.

Az átmenet lefelé, a burdigaleni rétegcsoport felé nem éles, ezeket 
az átmeneti rétegeket talán a burdigaleni emelet legalsó szintjével, a 
schlierrel lehetne párhuzamosítani. Erre lehet következtetnem abból, hogy 
az Ománycsokva községtől NyDNy-ra eső kőbánya riolittufás kemény 
fehér márgájában a Solenomya Doderleini M a y . maradványait leltem, 
amely tudvalevőleg a schlier egyik vezérkövülete. A  fehér márgacsoport 
összeségét azonban határozottan a vindobonai emeletbe kell helyeznem, 
mivel a benne található fauna összessége határozottan erre a korra (felső 
mediterrán) utal. A  fehér márgacsoport délebbi előfordulására nézve ezt 
a kort különben már az előző évi jelentéseimben megállapítottam.1)

i) Schhétee Z .: A Eükk-hegység északnyugati része. A m. k. Földtani Intézet 
évi jelentése 1913-röl. 300. oldal.

S ctiréter Z .: Földtani felvétel a borsodi Bükk-hegységben. A m. k. Földtani 
Intézet évi jelentése 1914-ről. 326. oldal.
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Az agyagmárgaosoport legnagyobb része kövületmentesnek látszik. 
Azonban megiszápolva rendszerint találunk benne tora min Hérákat, bár 
nem sokat. íg y  például Mérésétől délre, a Hegyesfark nevű hegy DN y-i 
oldalán levő árok feltárásának agyagmárgájából elég nagy számban 
g l o b i g e r i n á k ,  alárendelten k r  i s  t e l i á r i á k  és d e n t a 1 i n á k, 
továbbá t e t r a x o n  s p o n g i  a t ű k  kerültek elő.

E gy -egy vékonyabb, mintegy tenyérnyi réteg azonban helyenkint 
sok és jó megtartású kövületet tartalmaz. Ezekben a kövületdús padok
ban sok riolittufaanyag van s általában összeállóbbak. keményebbek. 
Azt hiszem, hogy az egész márgaiterület nagyobb részén egy ugyanaz a 
kövületes réteg húzódik végig a rétegcsoport aljába betelepülve, amelyet 
azonban csak helyenkint tár fel jól láthatólag az erózió. Ennek megfelelő- 
leg több helyen gyűjtöttem e rétegől kövületeket, amelyeknek faunisz- 
tikai összlete nagyjában ugyanaz. A  Bóta községtől KNy-ra lévő puszta 
szőllőkben feltárt köAÚiléites' rétegből, a kis völgy bal oldala fölött gyűjtöt
tem a legtöbbet. Innét előkerültek a következők:

F o . r a m i n á f e r á k :  Nodosaria, P olym orph in a , M iliolna, TJvi- 
gerna, stb. genusok, általában gyéren. Spongiatük. néhány magános korall 
és bryozoumcík igen gyéren.

K a g y l ó k  közül: Cardium  (Parvicardium ) papillosum  Poli Cnr- 
dita P ortschi G-oldf., C  elongata  Beonn. Venericardia (Cardiocardita) nw- 

n ilifera  D uj., Chama g ryp h oid es  L., A rca  (A nadara) turonica D uj., A rca  
N oa e L . igen apró példányok, Pectunculus cfr. textu s  D uj., N iicula  

nucleus L ., A sla rte  triangularis M ost., Corbula revoluta  B kocc., L ncin a  

(L őrip in u s) fragilis Phil., Lncina (D ivaricella) ornata A o., L ncin a  
(M yrta ea ) spinifera  M ont., Lncina, n. sp ., V en u s (Clausinella) B a steroti 
D esh.. E rvilia  pusilla  P iiil., M acira subtruncata  Da  Costa. var. trian- 
gula  Run ., A eq u ip ecten  cfr. opercularis L.. var. taurelongat'a Sacco, 
C h la m ys tauroperstriata Sacco.

C s i g á k  közül: C on us (L eptocon u s) D ujardini D esh., M itra  (N e -  
bularia) cfr. scrobiculata  Bbocc., O liva (U tricularia) flam m ulata  L ám ., 
Terebra sp ., C olu m bella  (N itidu la) cfr. tiara Bbocc., Natica (N aticina) 
helicana  Bbocc., N atica (N everita ) Josephinia  Risso., Buccinum  sp ., P o - 
tam ides (C lava) bidentatus D efb.. Potam ides (Pirenella) m itralis E ichw ., 
Tu rritella(Z aria) subangulata  Bbocc., Pleurotom a  cfr. (C lavatula) A n tó 

niáé R. H oebn et a u ., T roch us sp., Neri-iina (C titk on ) picta E ér ., Can- 
cellaria (T rigon ostom a) 1 grata  B bocc., B in gicula  buccm ea  D esh.. E ra to  
laevis D on..F issu rella  gibberula  L ám .. C á lyptra ea  ornata B ast., C a ly p -  
traea chinensis L., C apulus Sulcus Bobs., Crepidula cochlearis Bast.

Meg kell itt jegyeznem, hogy a legtöbb kagyló és csigafaj példányai
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feltűnő kicsinyek, mondhatnám törpe alakban jelentkeznek. Egyedszám 
tekintetében uralkodik közöttük a Nation (Naticina) helicina Brocc.

A  vindobonai fehér agyagmárga az 1913— 14-ben térképezett terü
letről, Szilvásvárad, Nagyvishyó és Lénárddarócz vidékéről húzódik át a 
most térképezett területekre, nevezetesen Ománycsókva, Séta, Béta, üp- 
pony és Mercse községek határába. Részletesebben megnevezve a követ
kező területeken állapítottam meg a szóbanforgó képződmények előfor
dulását:

Ományesókvától NyDNy-ra, riolittufás fehér márga szerepel, 
amelynek rétegeiben egy kőbánya mélyül. Itt a Solenomya Doderleini 
M a y . kagylót találtam, amely még a schlierre utal. A  községtől NyÉNy- 
ra pedig a Határbércen és a Vénszőllőhegyen kis foltokban jelentkezik, 
Nagyobb kiterjedésben szerepel azután a fehér márga Ományesókvától 
északra, Sálától nyugatra és északnyugatra, a Vadkelés és Csákortvány 
táján; ez folytatódik a «Bétái völgy bal oldalán, észak felé a Dobogóhegy 
tájára. Innét északkelet felé, Bóta községen túl, a Hegyesfark és az up- 
ponyi Rókamái felé, másfelől Mercse község környékére húzódnak a szó
banforgó rétegek. Mérésénél végződnek is a fehér márgák, amelyeknek 
egy kisebb, elszigetelt foltja még a községtől nyugatra, az Őrhegy táján 
látható.

4. Piroxén andezittufa, breccsa és konglomerátum. A  piroxén-ande- 
zittuía világos vagy sötétebbszürke, sárgás, néha barna kőzet, apróbb- 
szemű vagy öregebbszemű; néha sűrűn vannak benne andezitlapillik és 
bombák. Egyes féleségeit, amelyekben az andezitbombák és lapillik ural
kodnak, andezitbreccsának nevezhetjük. Más féleségei másodlagos fel
építésűek. Az andezittufa anyaga t. i, kétségkívül a víz mozgató hatása 
következtében továbbsodródott, az egyes tufarészek eközben lekoptak, le
gömbölyödtek, úgy hogy egész homokkőszerű, közel vízszintes településű 
rétegek képződtek. A  lapillikből és bombákból pedig a legördülés által 
andezitkavics, illetve andezitkonglomerátum rétegei képződtek. Ezek az 
utóbbi rétegek, amelyek egymásba átmennek és sokszor álrétegzettség is 
megfigyelhető rajtuk, többszörösen váltakoznak a normális andezittufa- 
és breccsarétegekkel.

A  piroxén-andezittufa, breccsa és konglomerátum a következő terü
leteken fordul elő: Tardonától keletre és északkeletre, a Rományhegy- 
Billatető vonulatában, a Kazinczivölgy s a Hariczavölgy között. Ez 
csatlakozik kelet felé a Bakortás- Péternétető és Morgótető vonulatához. 
Északabbra ez a vonulat a Kazinczivölgy jobb oldalán, majdnem a 
Balázsvölgyig húzódik. A  Ivazinczi völgy bal oldalán, a Fehérpaitak-Peres- 
erdő táján, majd északabbra a Disznósbérc- Fehérkőbérc és Pálbérc táján 
fordul elő jelentősebb kiterjedésben. Ettől tovább északra a Háromtó-
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bérc és Vakatóhegy táján jelentkezik folytatólagosan, majd a sajó- 
bazinczi bányateleptől nyugatra eső gerincen észlelhető megint nagyobb 
elterjedésben. Kisebb andezittufa-brecosa folt van a Hegyestető kúpján 
s északabbra a sajóivánkai Várhegyen.

Teljesen ugyanilyen andezittufák, breccsák és konglomerátumok 
fordulnak elő továbbá nyugatabbra eső területeken is. íg y  Mérésétől 
északra a Vártetőn, északnyugatra a Mazisórihegyen, nyugatra az Őrhegy 
táján, majd Mérésétől északkeletre és keletre a Hársastető-Nyúzótető vo
nulatában, végül Upponyitól északra a Hegyesfark-Mazsór-Feketehegy 
vonulatában.

Felemlítem végül, hogy másodlagosan átmosott homokszerű ande
zittufa előfordul még Ziliztől délre a Cserespart DNy-i oldalán is.

IV. Plíocén.

Részben közvetlenül az aquitániai-burdigaleni képződmények 
fölött, részben pedig az andezittufa-brecosa rétegcsoportja fölött kisebb- 
nagyobb vastagságú kavicstakaró terül el. Anyaga főleg kvarckavics és 
a Bükkh egységből származó mészkőkavics. A  kavicsszemek mogyoró-, dió-, 
tojás- sőt ökölnagyiságúak. A  kavicshoz alárendelten kvarchomok is tár
sul, úgy hogy sokszor homokos kavicsról szólhatunk. A  kavicslepel a 
fiatal erózió által erősen széttagolt, alacsony, fensíkszerű területnek máig 
megmaradt kisebb platódarabjain és gerincein található. Települése az 
alatta lévő fekvőrétegekkel látszólagosan konkordans, de ez nyilván csak 
látszólagos, mert' a fekvő rétegek, mint föntebb már említettem, igen 
csekély fokban DK-re dőlnek,-a jóval fiatalabb kavics pedig az egykor 
dislokálódott s utóbb letarolt térszinen úgy az idősebb, mint a fiatalabb 
képződmények fölött átlag 330— 400 m t. sz. f. magasságban egyenle
tesen terül el.

Ez a nagy kavicstakaró kétségkívül szárazföldön képződött folyó
vízi törmelékkúpjellegű lerakódás. Kövület nincsen benne. Korát tekintve 
azt hiszem, párhuzamba állítható az Ipoly-Sajó medencének nyugatibb 
részében fekvő ajnácskői homokos kavicsos rétegekkel, amelyek, mint 
ismeretes, típusos levantei gerincesfaunát tartalmaznak. A  területemen 
lévő kavicsok korát is azt hiszem elég biztonsággal szintén a levantei eme
letbe helyezhet jük.

A  poticén kavics előfordul a Pereserdő-Disznósbérc tetején, a Fehér- 
kőbérc-Pálbérc-Nyugodóhegy tetején és innen áthúzódik a Háromtó
hegy- Csertőhegy-Kerekhársas és Vakatóhegy tetejére. Még a Hegyes- 
tetőtől DK-re eső gerinc tetején is észlelhető két kisebb kavicsfolt az an
dezittufa fölött, nemkülönben a Hegyestetői északra, A  Kazinczi völgy
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jobb oldalán, a Billatetőitől északkeletre vonuló gerincen az andezittufa s 
az alsómiocén képződmények fölött ez a kavics nagy elterjedésű. A  Bil- 
latető-Kakukleles gerincen, valamint a főgerincből kiinduló mellékgerin
cek tetején mindenütt ugyanezt a kavicsot találjuk. Az upponyi paleo- 
zoos félszigettől nyugotra, Merose, Uppony, Királd. Bóa, Séta vidékén 
már teljesen hiányzik a pliocén kavics.

V. Pleisztocén.
1. Kavicsterrasz. A  Sajó-Boldva széles alluviális síkjától keletre 

elterülő dombvidék alsómiocén rétegei fölött jelentékeny kiterjedésű ka- 
vicsterraiszok vannak, amelyek kétségkívül az ópleisztocén korszakban 
képződtök. A  terraszokat a Boldva s talán még a Sajó metszették le a 
miocén rétegekből és ugyanezek rakhatták le a lenyesett térszínre a 
kavicsot. A  felsőbb, régibb terraszak mintegy 220 m t. sz. feletti magas
ságban feküsznek. Délnyugati irányban, a fővölgy felé, fokozatosan ala
csonyabb terraszmaradványokat látunk, amelyek csak lokálisan fejlődtek 
ki és egészen kicsinyek. Majd közelebb a Boldva-Sajó síkjához, a legala
csonyabb és egyszersmind legfiatalabb terrasz látható, amely észak
nyugaton még kb. 200 m t. sz. feletti magasságban fekszik, délkelet felé 
pedig fokozatosan alaesonyodik. íg y  ennek a Kueópart DMy-i végén 180 
m, az Arcavölgy táján 175 m, a Dézsiparton 170 m, a Máriásy-major 
táján már 160 m, Sennye-puszta mellett pedig csak 150 m a. t. sz. feletti 
magassága. A  terrasz anyaga túlnyomóan kvarckavics, a kavicsszemek 
dió-ökölnagvságúak, amelyekhez alárendelten kvarchomok is járul. A 
kavicsterraszra az alább említendő vörös agyag és lösz települnek, mint a 
fiatalabb pleisztocén üledékei. A  terraszokat a mellékpatakok későbbi 
eróziója számos kisebb-nagyobb darabra szabdalta szét.

2. Vörös agyag és lösz. A  terraszkavics fölött vékonyabb-vasta- 
gabb takarót alkotva lép fel a lösz és vele váltakozva a vörös agyag. Kép
ződésük ideje a fiatal pleisztocénbe esik. A  lankás lejtőjű dombokon ezek 
rendszerint nincsenek jól feltárva, de a Boldva községtől ÉÉK-re lévő 
régi agyagfejtés az egymással többször váltakozó vörös agyagot és löszt 
jól feltárja, A  lapos tetőkön vályogszerű barna agyag szerepel mint a 
lösz feltalaja, melyet a mezőgazdaság, vett művelés alá.

VI. Holocén.
A  holocén korszak üledékeihez tartoznak a nagyobb patakok ré

gebbi kavicshordalékai, amilyenek a völgyek mentén találhatók. Ide tar
toznak továbbá a Sajó és Boldva széles alluviális völgyének képződ
ményei, mint a kavics és régi öntésiszap. Egyes helyeken a folyók holt
ágaiban fekete, kissé tőzeges mocsári föld is észlelhető.



( 1 3 ) F E L V É T E L I JE LEN TÉ S 7 3

Hegyszerkezet.

A  eajóvölgyi neogén medencének legújabban bejárt része, éppen 
úgy múlt az előző években bejárt keletibb része is, össze vannak töre
dezve. A  vetődések itt is ÉÉIv— ÜDiNy-i irányúak és aránylag cseké
lyek, többnyire csak néhány méteresek, ritkábban 20— 60 m-esek. A  ki- 
ráldi és sajókazinei barnaszénbányászatok is ezt a vetődési irányt állapí
tották meg és ezekhez a vetőkhöz kell igazodniok. Az egyes vetődések 
közt levő rögök rétegei kevéssé térnek el a vízszintes iránytól, amennyi
ben általában 3— 5° alatt KÜ K felé, olykor kivételesen dél felé dőlnek. 
Helyenkint az egyes rögök rétegei, amint ezt pl. a királdi barnaszén
telepeken észlelhetjük, kisebb területeken dómszerűieg kiemelkednek, 
vagyis a rétegek köpenyszerű települést mutatnak.

Hasznosítható anyagok.

1. Az alsómiocén h o m o k k ö v e t  Tardonától ÉK-re, a Kazinczi- 
völgy bal oldalán fekvő ú, n. Laoitanya mellett, egy kis kőbányában 
építkezési célokra fejtették. Gyengébb minőségű épületkő.

2. B a r n a s z é n t e l e p e k .  Az 1917— 18. évben bejárt alsómio
cén dombvidéken nagyobb kiterjedésben fordulnak elő a barnaszéntele
pek, amelyek az előző évben bejárt és ismertetett Pereczes- Sajókápolna- 
Sajószentpéter vidéki széntelepek folytatásai. A  sajókazinczi és a králdi 
bányatelepeken történik ezidőszerint a széntelepek fejtése.

A  sajókazinczi szénterületen négy széntelep ismeretes, amelyek 
közül azonban a tulajdonképem sajókazinczi bányamezőn csak három van 
meg, s ezek (közül is csak kettőt fejtenek. Itt a Kazinczi völgy két oldalán 
egy-egy táró van hajtva, még pedig a völgy nyugati oldalán N yEKy felé a 
Sándor táró, amelyben az 1'20— 130 m vastag alsó. ú. n. III. vagy Sán
dor telepet fejtik, a völgy keleti oldalán pedig KÜ K felé irányul a Géza 
táró, amellyel az 1*10— 1-30 m vastag felső, ú. n. I. vagy Hona-telepet mű
velik. A  barnaszén elég jó minőségű, fűtőértéke kb. 3600— 4000 kalória. 
A  széntelepek igen lankásan KÜ K felé 3— 5° alatt dőlnek; olykor azon
ban déli dőlés is észlelhető rajtok.

A' széntelepeket és kísérő rétegeiket ÉÉIv-—DÜNy-i irányú vetődé
sek zavarják meg. A  közepes magasságú vetődéseknél az egyes elvetett 
teleprészek a legtöbb esetben siklók segélyével leféjt.hetők. A  két táró
ból évente kb. 1 millió q barnaszenet termelnek, amelyet a Barczikáról



7 4 DK. SCHBÉTER ZO LTÁ N (1 4 )

kiágazó társulati, rendes nyomtávú vasúti szárnyvonalon szállítanak el.1) 
A  meglévő készlet még igen tekintélyes.

E szénterület dél felé. Tardona és Dédes községek határába is két
ségkívül kiterjed; itt azonban számításba jövő kutatások tudtommal 
egyelőre még nem történteik.

A  királdi bányamezőn három telep ismeretes, amelyek közül ez- 
ídőszeront a II. vagy középső telepet fejtik. Ennek vastagsága 2 m, de 
sajnos két meddő riolittufa beágyazás szakítja meg. A  bányamező déli 
részén ezenfelül még palás agyag beágyazások is fellépnek a szénben s 
ezek néha annyira megvastagodnak, hogy a telep helyenkint fejtésre 
nem méltóvá válik. A  lefejthető teleprészek növelése is nagy nehézségekbe 
ütközik nemcsak e meddő beágyazások miatt, hanem főképen a folyósho
mok és az aránylag sok víz miatt. A  folyóshomok több ízben hirtelen 
betört a bányába és súlyos károkat okozott; emiatt az összes bányászati 
műveleteket nagy óvatossággal kell végrehajtani. A  széntelep nagyjából 
K E K  felé lejt, de több helyen hullámos, köpenyszerű településű. Ezt a 
szénterületet is ÉÉK— DUNy-i irányú vetődések járják át.

A  termelt szenet a sok meddő miatt válogatják és ezenfelül mossák 
is. Fűtőértéke 3800— 4200 kalória. Az I. telep 0 80— 120 m-es, a III. 
telep pedig, amely még majdnem érintetlen, 3'5 m. vastag. A  királdii szén
vidéken is még jelentős szénmennyiség van. i)

i) A sajökazinczi bányaüzem kb. 25—30 év öta áll fenn; vasúti vonala is mintegy 
20 éves. Mindamellett a legújabban javított s kiadott l:75000-es mértékű katonai 
térképlapon nyoma sincs sem az egyiknek, sem a másiknak.


