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Uppony, Dédes és Nekézseny, továbbá Putnok vidékének 
földtani viszonyai.

(Jelentés az 1941. évi földtani felvételekről.)

Irta: Dr. S c h r é t e r  Z o l t á n .

A m. kir. Földtani Intézet Igazgatóságának rendeletére földtanilag 
térképeztem egyfelől Uppony, Dédes, Nekézseny és Tardona községek 
környékét, különös tekintettel az ottan előforduló vas- és mangánérc 
nyomokra, másfelől folytattam a Sajó völgyében a harmadkori, köze
lebbről oligocén medenceterület földtani felvételét Putnok távolabbi 
környékén. Felvételeim azonban —  tekintettel helyettes igazgatói el
foglaltságomra, —  csak rövid időre szorítkozhattak. Felvételi munká
lataimról a következőket terjesztem elő:

I. Uppony, Dédes és Nekézseny környéke.

Uppony, Dédes, Nekézseny és Bántapolcsány környékén terül 
el a Blikk-hegység paleozoos és mezozoos képződményekből felépült 
északnyugati nyúlványa, amelynek egyes tagjaiban vas- és mangános- 
vasérc nyomok fordulnak elő. Ezek már régóta ismeretesek s újabban 
is felkeltették a szakkörök érdeklődését.

A szóbanforgó régi képződményekből felépült hegységrész alig 
emelkedik ki a miocén medenceüledékekből; csak a bemélyülő völ
gyek tárják fel jobban. Letarolt tetején az alsó miocén előnyomuló 
(transzgredáló) tenger lerakódásainak maradványait találjuk meg ma 
is. Ezenkívül a pleisztocén homokos agyag lerakódásai is vastagon 
eltakarják a régibb képződményeket, úgyhogy jó feltárásokat csak 
alárendelten találunk hegységünkben. Emiatt a terület pontosabb tér
képezése meglehetős nehézségekbe ütközött. Az itt megkülönböztethető 
földtani képződmények a következők:

n
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1. Devon? mészkő.

A paleozoos terület 1 egész a knyugatibb részén, Upponiy mellett 
világosszürke, néha fehér, máskor sötétszürke, rétegezett mészkő 
bukkan ki; néha egyes rétegei kristályos szemcsések és szericitesek. 
Kövület nincs benne, korát ennek következtében biztosan nem álla
píthatjuk meg. Mivel a hegységet felépítő rétegcsoport legmélyebb tag
ját látjuk benne, az Északi Kárpátokban észleltek analógiájára ezeket 
a mészköveket a devonba helyezhetjük.

A devon ? mészkő egy diszlokációs vonal mentén meredek 
sziklafallal emelkedik Upponytól keletre, az Uppony-tapolcsányi völgy 
bejáratánál, ahonnét ÉK felé s DNy felé követhető. A mészkő rétegek 
meredeken állanak, általában DK felé (124— 170°) 70— 80° szöggel 
dőlnek. Rétegei jól feltártak az Uppony-tapolcsányi és az Uppony- 
nekézsenyi völgyekben.

2. Alsó karbon ? agyagpala és vele váltakozó mészkő réteg- 
csoportja.

A devon ? mészkő fölött agyagpala, továbbá sötétebb és világo
sabb színű mészkőrétegek ismételt váltakozása következik, amely cso
portnak felső részébe még homokkő is telepszik. A rétegcsoportban sza
bálytalanul következnek egymásután az agyagpala és mészkő rétegek. 
Kétségtelen azonban, hogy gyűrődés és felpikkelyeződés következtében 
többszörös ismétlődéssel van dolgunk. Az agyagpala sávok általában 
la.nkás lejtőket formálnak és feltárás ritkán akad területükön, míg 
a vastagabb mészkő rétegek a lankásabb térszínből kiemelkednek, sőt 
a völgyekben sziklabordák alakjában mindig kimerednek. A véko
nyabb mészkőbetelepülések jelenlétét többnyire csak a lejtőkön talál
ható mészkőtörmelék mutatja. Emiatt csak a vastagabb mészköveket 
tudtam különválasztani és a térképen feltüntetni. A tetők felé azonban 
ez a különválasztás az erős elfedettség miatt már bizonytalanná válik

A rétegcsoport kövületeket nem tartalmaz és emiatt földtani kora 
se állapítható meg pontosan. A rétegtani helyzetből kifolyólag feltéte
lesen az alsó karbon korba helyezhetjük.

Az agyagpala —  amint az itt-ott található törmelékből kitűnik —  
sötétszürke színű és semmiben sem különbözik a 'magasabban követ
kező rétegcsoport agyagpaláitól, A mészkő többnyire sötétszürke, néha 
világosszürke, sőt fehéres és ilyenkor rendesen vékony réteges, sőt le
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mezes és lapjain szericites; ilyen például az upponyi völgy baloldalán, 
a Láz-hídtól DK-re, kb. 600 m-re levő feltárás mészkő anyaga.

Néhány helyen kristályos szemcséssé alakult át a mészkő. Ezek 
a kristályosodott mészkövek csekély vasat is tartalmaznak, minek kö
vetkeztében a külszínen limonitosan mállanak, sárgásbamás színitekké 
válnak. Olyanok, mint a később említendő, triász mészkövek egyes 
metamorfizált féleségei.

A Kőrózsa tető DK-i oldalán barnaszínű homokkő szerepel, 
amelynek DNy-felé van még folytatása, ellenben ÉK-felé nem találtam 
nyomát. Felemlítem még, hogy a mészkővel kapcsolatban ritkán dolo
mitot is találunk.

Varga Sarolta kísérletügyi gyakornok vegyi elemzései a követ
kezőket eredményezték

1. Sárgásbarna kristályos-szemcsés mészkő, Upponytól DK-re, 
1.3 km-re, a nagy országútkanyarulat menti feltárásból:

SÍO2 ............................................2.49 %
Fe ............................................3.22 „
Fe203   4.61 „

2. Sárgásszürkés kristályos-szemcsés mészkő, Upponytól DDK-re, 
a Vízköztető 434.9 m háromszögelési pontjától DK-re, 300 
m-rel a dülőút mellől:

SÍO2 .......................................  1.54%
Fe . . .  3.23 „
Fe203   4.62 „
M g O .......................................... 11.68 „

A rétegcsoport rétegei általában meredeken állanak és DK-felé 
(135— 160°) 60— 80° szöggel dőlnek. Ritkán látunk kisebb, 45— 55 °-os 
dőléseket. Néhol ellenkező, ÉNy-i irányú, szintén meredek dőlést mér
hetünk, mint pl. az upponyi völgyben és az Éleskő gerincén. A réteg
csoport, mint már említettem, erősen gyűrődött és valószínűleg pikke
lyesen ÉNy-felé feltolódott. Néhol helyi részletgyűrődések is mutatkoz
nak rétegein, mint pl. az upponyi völgyben, a Vízköz hegytől ÉK-re, 
az országút mellett.

A rétegcsoport előfordul a Vízköz- és Zsinnye-hegyek táján, 
továbbá a Kőrózsa tető, Középbérc, Lipóc- és Éleskő-hegyek környékén. 
Jó feltárásai főleg a két fővölgy táján vannak.
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3. Alsó és felső karbon agyagpala és homokkő rétegcsoport.

Az előzőleg leírt rétegcsoport fedőjében, vagyis délkeletfelé, jelen
tékeny tömegű agyagpala és homokkő rétegcsoport következik, amelybe 
néhány helyen alárendelten sötétszínű, szürkés és barnás kovapala 
rétegek is telepszenek. Ebben a rétegcsoportban találjuk továbbá a 
mangán-tartalmú vasérc nyomokat is. Ez a rétegcsoport itt az upponyi 
szigethegységben igen kiterjedten fordul elő.

Sajnos, eddigelé ebből a rétegcsoportból semmiféle kövület nem 
került elő, ami korát igazolná.

Miután a Bükk-hegység más pontjain megállapíthattam, hogy 
ezek a palák a felső karbon és permi kövületeket tartalmazó réteg
csoport fekvőjében vannak, az alsó karhonba és a felső karbon alsó 
részébe kell őket helyeznünk. Hegységrészünkben ez a viszony nem 
látható, miután a szóbanforgó rétegcsoportra eltérő településsel közvet
lenül a gosau konglomerátum telepszik és az alább említendő feltoló- 
dási vonaltól délkeletre egy új szerkezeti egységben következnek az 
említett kövületes felső karbon és permi rétegek.

A rétegcsoportban az agyagpala az uralkodó. Elég jelentékeny 
szerepű a homokkő is, amely pl. a nekézsenyi völgy nyugati oldalán, 
a Strázsa-hegytől ÉNy-ra, a Rágyincsvölgy alsóbb részén és Bántapol- 
csánytól 1 km-re ÉÉNy-ra a fővölgy keleti oldalán, közel a gosau 
konglomerátum határához található.

Az agyagpala és homokkő rétegei közé települve alárendelten 
sötétszürke és barna kovapalát is találunk. Ennek legjobb előfordulása 
a Középbérc DNy-i lejtőjének alján a nekézsenyi völgy keleti oldalán 
van, ahol a települési viszonyok is a legjobban láthatók. Itt kb. 8 m 
vastagságban DK-i 122°/72°-os dőléssel látjuk a kovapalát az agyag
pala rétegei közé települve. Folytatását ÉK-felé a Középbérc ÉNy-i 
részén találjuk, majd a tapolcsányi Bán-völgy nyugati oldalán a man- 
gános vasérc kutatásban és ugyanennek a völgynek a keleti oldalán 
az Éleskő gerincén ugyancsak a mangános vasércelőfordulás kíséreté
ben, majd a Rágyincs-völgy alsó részén és végül Nekézsenytől kb. 
600 m-re nyugatra, a fővölgy északi oldalán, ahol a gosau konglomerá
tum rétegei között bukkan ki kis sávban. A kovapalából készített csi
szolatokban szerves maradványt (radiolariát) nem sikerült észlelnem.

A rétegcsoport rétegei általában meredeken állanak; DNy— ÉK-i 
csapás mellett uralkodólag DK-i (140— 170°) dőlésűek, 50— 75°-os



lejtésű szöggel. Néha azonban ellenkező irányú, ÉNy-i dőlés is mutat
kozik; pl. az Éleskő gerincén és a Rágyincs-völgy alsó részén.

Mint már említettem, az agyagpala —  homokkő rétegcsoport
nak nagyobb külszíni elterjedése, nevezetesen a vonulat nagyobb szé
lessége a rétegek meredek állásával összefüggésben arra vezethető 
vissza, hogy az agyagpala is többszörösen redőkbe gyűrődött, illetve 
talán pikkelyesen ÉNy-felé többszörösen fel-feltolódott.

A rétegcsoportban előforduló mangános vasércnyomokkal a gya
korlati fejezetben foglalkozom.

4. Felső karbon— permi agyagpala.

A reambulált terület északnyugati részén lévő szerkezeti egység
ben ez a rétegcsoport hiányzik. A Nékézseny mellett elhúzódó feltoló- 
dási vonaltól DK-re levő szerkezeti egységben azonban a permbe he
lyezett mészkő fekvőjében agyagpalákat találunk, amelyek kőzettani- 
lag nagyon hasonlítanak ugyan az előzőkben (3. szám alatt) ismer
tetett agyagpalákhoz, de amattól a következőkben különbözik: a kőzete 
világosabb szürke és néhol gyéren kövület nyomokat tartalmaz. Terü
letünkön kívül, kissé délebbre került elő az agyagpalából az a kövület
társaság, amelyet először V a d á s z  E l e m é r  határozott meg (2), 
majd R a k u s z  Gy. írt le részletesebben (7). Ezt a kövülettársaságot 
R a k u s z  felső karbon korúnak ismertette. Lehetséges azonban, hogy 
ebben az agyagpala rétegcsoportban az alsó perm is jelen van, mivel 
alantabb említendő fekete mészkövek inkább a felső permbe sorolan
dók. A felső karbon és perm között tehát élesen meghúzható határ 
nincs.

A szóbamforgó agyagpalák a Bán-völgyének főképen a baloldalán 
• fordulnak elő jelentősebben, Dédestől nyugatra. Kisebb rögeit a fő- 
völgy jobboldalán is megtaláljuk a miocén rétegcsoportja alól ki
bukkanva.

A rétegcsoport rétegein nem találunk egységes irányú dőléseket, 
hanem meglehetősen eltérő irányú és lejtésszögű dőléseket mérhetünk. 
(L. a térképet.)

5. Permi fekete mészkő.

Az előzőkben említett felső karbon— permi agyagpalákkal kap
csolatban éspedig általában azok fedőjében feketeszínű mészköveket 
találunk, amelyek gyakran kövületeket tartalmaznak. Ezek a mész
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kövek nem tartoznak egy szintbe, hanem kétségkívül több különböző 
rétegben vagy lencsében telepszenek az agyagpalába, amely tehát, mint 
fentebb említettem, részben a permbe sorolandó.

Némelyik fekete mészkőben kövület nincsen, másokban kövüle
teket találunk. így egyes mészkövekben mészalgákat (csiszolatban), 
mások csiszolataiban fusulinákat, ismét másokban Spirifer és Produc- 
tus maradványokat találunk. Területünkön kívül, a nagyvisnyói leg- 
északnyugatibb vasúti lemetszés fekete mészkövéből a Lyttonia nobilis 
Waag. fontos brachiopoda vezérkövületet ismertettem, (8), amely az 
indiai Salt Range felső permi mészkövében fordul elő, mint annak 
egyik vezérlő kövülete. A fekete mészkövek egy része és pedig való
színűleg nagyobb része, úgy itt, mint a Bükk-hegység egyéb részén, 
tehát főképen a felsőpermbe tartozhatik.

A permi fekete mészkő előfordul Dédestől DNy-ra, a Bán-völgy 
bal, ÉNy-i oldalán, ahol a Szelecsei-kőig húzódik.

A S e r é n y i  grófi kastély is erre épült, kibukkan továbbá a 
Derennek gerincről DNy-ra levezető árkokban, azután a fővölgytől 
keletre néhány kisebb rögben a miocén képződményei alól. Ezenkívül 
Nekézsenytől DNy-ra a feltolódási vonal mentén találjuk a permi 
fekete mészköveket.

Nagyobb elterjedésben van meg a térképvázlatomon kívül eső 
területen, Nagyvisnyó környékén, továbbá a Bükk-hegységben, Má- 
lyinka és Ómassa vidékén.

6. Alsó triász agyagpala, mészkő és dolomit.

Az alsó triász képződményei csak igen alárendelten fordulnak 
elő területünkön, úgyhogy a térképmellékleten alig tudtam feltüntetni 
őket. Ennek magyarázata abban van, hogy a szóbanforgó képződmé
nyek a nekézsenyi feltolódási vonal mentén bukkannak ki kis foszlá
nyokban. A nekézseny-sátai vasúti állomástól DK-re, az egykori Bik- 
folyás-tanya mellett lejövő árok fenekén, a permi mészkövekkel kap
csolatban, annak fedőjében, de tőle valószínűleg diszlokációs vonallal 
elválasztva, 45°/32°-os dőléssel szürke, homokos, csillámos agyagpalát 
találunk, amelyben a Pseudomonitis aurita Hau.  és Myophoria lae- 
vigata G o l d f .  vannak. Ezek a seisi alemeletre utalnak. Fedőjében 
35°/22° dőléssel sötétszürke, feljebb 60 °/30 °-os dőléssel, világosszürke 
mészkő következik azután a nagy feltolódási vonal dörzsbreccsája és 
dörzsagyagjáig.
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Az egykori Bikfolyás-tanyától DK-re vezető díilőút mentén 
összetöredezett, zúzódott fehéres-sárgás dolomitot találunk egészen kis 
foltban, amely szintén az alsó triászhoz tartozik. A környéken a pleisz
tocén takaró mindent elfed.

7. Középső triász mészkő.

A gosau rétegcsoporttal kapcsolatban világosszürke crinoideás 
mészkövek is előfordulnak, amelyek valószínűleg a középső vagy felső 
triászba tartoznak. Ilyen mészkövek fordulnak elő Nekézseny mellett 
délre és északnyugatra, továbbá a községtől kb. 1 km-re nyugatra, az 
észak felől jövő völgy két oldalán. Ezeknek a mészköveknek egy része 
többé-kevésbbé metamorfizálódott, főképen az említendő diabáz köze
lében. Ez a mészkő durván kristályos szemcsés és kevés vasat, továbbá 
magnéziumot tartalmaz. A vastartalom következtében, a mállás miatt 
a külszínen mint barnássárgás kőzet jelentkezik. Ez a kőzet ilyenkor 
gyenge vasérc (ankerit) benyomását kelti, de a vegyi elemzés oly kevés 
vasat mutatott ki bennük, hogy az inkább csak megfesti a szóban forgó 
mészköveket.

Varga Sarolta, a m. kir. Földtani Intézet vegyész gyakornoka, a 
fenti kőzeteket a következő eredménnyel vizsgálta meg:

1. Sárgásbarna, kristályos-szemcsés mészkő, a Nekézseny tői 
ÉNy-ra lévő diabázkőbánya keleti részéből, a diabáz mellett:

S iO a ....................................... 5.61 °/o
Fe ....................................... 3.81 „
FesOs ................................5.45 „

2. Fehéresszürke kristályos-szemcsés, kissé dolomitos mészkő, az 
előbbi lelőhely közeléből, a dombtetőről, a kőbánya mellett:

S iO s .......................................  1.04%
Fe ....................................... 4.12 „
FeaOs ................................5.90 „
M g O ........................................ 16.40 „

3. Sárgásbarna, kristályos-szemcsés mészkő Nekézsenytől nyu
gatra, kb. 1 km-re, az északról lejövő mellékvölgy jobboldalá
ról a kőfejtésből:

SÍO2 ....................................... 4.56%
Fe ....................................... 4.18 „
Fe2Ű3 ................................6.0 „
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4. Bántapolcsánytól ÉNy-ra, 400 méterre, a Bán-völgy balolda
láról :

S iO a ........................................... 0.39%
Fe ................. .................3.31 „
Fe203 ................................ 4.73 „

8. Diabáz.

Nekézseny mellett, kissé északra és nyugatra, néhány foltban régi 
kitörési kőzetet találunk, amely részben a karbon agyagpalával érint
kezik, részben pedig azokat a fehér és világosszürke triász mészköveket 
töri át, amelyek a Strázsahegy délnyugati folytatásában előfordulnák. 
Délnyugatabbra, az észak felől lejövő mellékvölgy jobboldalán is ki
bukkan még egy kis foltban ez a régi kitörési kőzet, a gosau konglome
rátum rétegei között, de szintén a világosszürkés triász mészkő kísére
tében, nyilván itt is azokat áttörve.

A kőzet többnyire sötétes zöldesszürke színű, gyakran apró göm- 
böcskék sűrűn vannak benne. Ezek mészpáttal kitöltött üregecské.knek, 
hólyagocskáknak felelnek meg. Makroszkóposán semmiféle ásványi 
elegyrészt nem látunk benne. A belőle készített vékonycsiszola tokát fel
kérésemre dr. Liffa Aurél ny. földtani intézeti igazgató úr volt szíves 
megvizsgálni, ki a következőket közölte:

„A kőzet teljesen elbontott. A csiszolatok némelyikében nagyobb 
legömbölyödött kalcit darabok és kis gömbalakú kalcitdarabkák zár
ványai mutatkoznak. A nagytermetű kakátok némelyikét limonit- 
szegély övezi. Ezek az alkatrészek egy karbonátszemcsékkel telített 
isotrop anyagban ülnek. Utóbbi nagy nagyításnál (3 x F) rendkívül 
finom, igen apró tűalakú mikroliteket tartalmaz. Ferdén látszanak 
kioltani, de közelebbről meg nem határozhatók. Egy helyen prizma- 
tikus, de hiányosan kifejlődött kristály látszik, körvonalai sárgás
színű, elváltozott anyaggal vannak kitöltve, amely poláros fényben 
karbonátokra vall.

Egy másik csiszolat szintén teljesen elváltozott kőzetből készült, 
amely részben kalcit, részben sugaras kiválású kvarc gömbalakú, 
borsó-kenderszem nagyságú zárványai foglaltatnak. Ezek közül úgy a 
kalcit, mint a kvarc, keskeny, isotrop, de teljesen átlátszó anyaggal 
vannak körülvéve. Minthogy fénytörése (n 1.54-nél) a kanada balzsa
ménál nagyobb, diabáz üvegnek bizonyul. Ennek közepes törésmuta
tója n =  1.575.
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Helyenként a kaiéit (kioldódott s hátramaradt a széleit beszegő 
üveg, amely fehér fényben halvány sárga. A kvarcgömböcskék néme
lyikét limonit övezi. Egyébként legnagyobb részük konvergens poláros 
fényben, +  optikai tengelyképet ad. Ráeső fényben a csiszolat tele 
van fehérszínű bolyhokkal. Az ezek közti tér párhuzamos poláros fény
ben apró, kettősen törő pikkelyekkel van tele. Utóbbiak legnagyobb 
nagyításnál finom tűcskék egyenes kioltással, de meg nem határoz
hatók.

A kvarc közelében több helyen, egy feltűnő pleochroizmust mu
tató roncs látható, amely hosszabb irányban zöld, erre merőleges 
irányban sárgászöld. Hiperszténre lehetne gondolni, egyenesnek látszó 
kioltása, továbbá főövének +  karaktere miatt, azután szóba jöhetne 
az urálit, a jellemző pleochroizmusa miatt. Előbbi kizárt, mert hasa
dási irányok nem látszanak és mind a kettő, mert egy metszeten nega
tív egy optikai tengelykép látszik.

Ezek az ismertető jelek a klorit mellett bizonyítanak, amely az 
augit elmállásának leggyakoribb terméke. Valószínű, hogy a kvarc 
is, amelynek közelében vagy vele együtt fordul elő, szintén az augit 
bomlási terméke. A klorit jelenléte tehát arra vall, hogy az eredeti 
kőzetben augit volt. A diabázüveg, az augitból keletkezett klorit, az 
augit utáni kvarc és kaiéit pszeudomorfozák, a kőzet eredeti diabáz 
volta mellett tanúskodnak.“

A Nekézseny mellett előforduló régi kitörési kőzet ezek szerint 
leginkább diabáznak minősíthető, amilyen kőzet egyébként a Bükk- 
hegység déli részén nagyobb kiterjedésben is előfordul. Megjegyzem, 
hogy régebben melafirnak véltem ezt a kőzetet (6. 245. oldal.).

A diabáz feltörés közelében a világosszürke és fehér mészkő kris
tályos szemcséssé változott, tehát azon áttört és azt metamorfizálta. Fel
tételezhető, hogy a csekély vastartalom, amely ezeknek a kőzeteknek 
limonitos mállását okozza, szintén a diabázzal hozható vonatkozásba.

9. Felső kréta, senon gosau konglomerátum, homokkő, márga és 

mészkő.

Az északnyugati szerkezeti egység karbon agyagpala és homok
kő rétegcsoportjára eltérő dőléssel telepszenek a felső kréta gosau fá- 
ciesü sekély tengeri és parti jellegű képződményei. Ebben a réteg
csoportban uralkodólag konglomerátumot találunk, amelynek rétegei 
közé barnásszínű, durvaszemű homokkőrétegek és barnaszínű márga-
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rétegek is telepszenek. Néhol kisebb fehér-fehéres szürkés mészkő len
cséket is találunk benne.

A konglomerátum réteg kavicsszemei főleg kvarckavicsból és 
mészkőkavicsból állanak. A mészkő kavicsok középső-, felső-triász 
jellegűek és többnyire világosabb szürkeszínűek. Néha alsótriász vörös 
homokkő és palás agyagdarabokat is találunk köztük. Egyes rétegeiben 
pedig kisebb lapos karbon agyagpala kavicskák szerepelnek.

Már 1867-ben egy kopott actaeonella lelet alapján helyesen meg
állapította ennek a rétegcsoportnak a földtani korát B ö c k h  J á 
nos.  (1.) Később V a d á s z  E l emé r  (2.) inkább a karbonba volt haj
landó azokat helyezni; míg 1914-ben a rétegcsoport felső kréta korát 
jó kövületleletek alapján végleg megállapíthattam (4. és 5.). Azóta L e- 
g á n y i  F e r e n c ,  a m.  kir. Földtani Intézet buzgó gyűjtője, gyűj
tései révén az első kövületeimet számos új lelettel lényegesen megszapo
rította, hogy ma már több lelőhely több kövületét tudom felsorolni. 
Sajnos, a kövületek megtartási állapota nem a legkitűnőbb, úgyhogy 
egy részük ezidőszerimt még meghatározatlan.

A konglomerátumból és homokkőből előkerültek a következő 
alakok: megjegyezve, hogy először a fékvőbb, mélyebb rétegekből szár
mazókat sorolom fel, azután a rétegdőléseket figyelembevéve a maga
sabb szintből származó állattársaságot említem.

1. A nekézseny-sátai vasúti állomással szemben az oldalvölgy 
északi oldaláról:

nagy Nerinea sp. két töredékes példánya, és Actaeonella gigantea 
S o w. 1 drb.

2. Nekézsenytől nyugatra lévő (kb. 1 kni-re) ÉÉNy-felől lejövő 
mellékárokból telepes koráitok több faja, továbbá

Ccirdium sp., Plagioptgchus aiguilloni d'O r b., Cyclolithes sp., 
Hippurites sulcatus D e f  r., H. cornu vaccinum B r o n n ,  Pecten sp., 
Glaaconia obvoluta Schl o th., Actaeonella gigantea Sow., Nerinea sp

3. Magasabb szintájú konglomerátumból és homokkőből elő
kerültek a Nekézseny mellett közvetlenül, kissé DDNy-ra levő vasúti 
bemetszésből:

több korállfsLj és Cyclolithes sp., továbbá: Hippurites sulcatus 
De f r . ,  H. cornu vaccinum B r o n n ,  Plagioptychus aiguilloni d 'Orb., 
Nerinea sp., Cerithium sp., Glauconia cfr. kefersteini Mi i ns t .  Actaeo
nella gigantea S o w. és A. renauxiana d’O r b.
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4. Ugyani-nmét, de barna márgából:

koráll, Cyclolithes sp., Pecten sp., Lima sp., Corbula sp. és egy 
cephalopoda töredékei.

5. Bántapolcsánytól kissé, kb. 600 m-re nyugatra, a konglome
rátumból és a rétegei közé települt mészkőleneséből:

telepes koráitok, Hippurites cornu vaccinum B r o n n ,  H. sulca- 
tus D e f r., H. organisans d'O r b., Sphaerulites cfr. angeoides L a p., 
Plagiotychus aiguilloni d’O rb ., Actaeonella cfr. gigantea S o w., és 
A. renauxiana d’O rb.

Amint látjuk az alsóbb és felsőbb rétegek állatvilága között lénye
gesebb különbség nem igen van; lehetséges, hogy a turont és senont 
egyaránt képviseli a rétegcsoport, de a fauna jellege határozottan a 
senonra utal.

A felső kréta rétegcsoport a nekézseny-sátai vasúti állomás tájé
kától ÉK-felé Nekézseny községen és a Strázsa-hegyen keresztül a 
nekézsenyi szőlők végéig húzódik. Itt megszakad és északkeletebbre, a 
bántapolcsányi szőlők táján lép fel megint újból, ahonnét a bán- 
iapolcsányi fővölgyig, a Bánvölgyig húzódik, majd megint a fővölgy 
túlsó, keleti oldalán is tovább folytatódik. Általában elég jó feltárásai 
vannak. A legjobbakat a vasúti vonal mentén és a nekézseny-sátai 
országút mentén találjuk.

10. Alsó miocén burdigáli emeletbeli homok, kavics és agyagi

A Bükk-hegység szóbanforgó alacsony északnyugati nyúlványát
az alsó miocén képződményei veszik körül és azt részben el is fedik.
Az alsó miocén legalsó képződményei: mészkő- és kvarcszemekből álló
kavics és kavicsos homok, amely az alul kibukkanó régi képződmé- *
nyekre helyenként közvetlenül rátelepszik. így megtaláljuk a kavicsot 
a Középbérc és Hármasha tárhegy tetején, a Kőrózsatető déli, dél
nyugati és északi nyúlványán, azután a Zsinnye-hegy ÉNy-i oldalán, 
Upponytól délre, a mészkőhegység szegélyén, azután keletre az allu- 
váilis síktól ÉK-re kavics és konglomerátum szerepel; utóbbi terület 
rétegeiben a Crassostrea crassissima L a m. fordul elő, sőt egész pado
kat is alkot bennük. Majd az Éleskő délkeleti folytatásában lévő tetőn 
találunk mészkőkavicsot, amellyel kapcsolatban szintén megvan a 
fenti Crassostrea faj. Ugyanitt fúrókagylónyomokat is látunk. Dédes 
mellett közvetlenül nyugatra és délnyugatra, a permi fekete mészkő 
fölött helyben képződött parti mészkőkavics fekszik; ugyanilyen kavi-
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csőt találunk kissé délnyugatabbra (kb. 1.1 km-re), az úgymevezeít 
Sütőteknő-völgyben is. Mindkét helyen a szálbanálló mészkősziklákon 
s a mészkőkavicsokon fúrókagylók nyomait nagyszámban megtaláljuk. 
Különösen a Lithodomus lithophcigus L. fúrókagyló fúrásnyomai gya
koriak.

A mészkőhegységet körülvevő medencéterületeken, mint maga
sabb tag, sárga homokrétegcsoport következik, amelybe agyagrétegek 
és homokkövek is telepszenek. Ez a rétegcsoport az egercsehi-ózdi me
dencevidéken az alsó miocén szénfedő rétegcsoportnak felel meg. A 
Sálától keletre következő első ÉÉNy— DDK-i irányú völgy két oldalán 
találjuk a sárga homokot, kavicsot és homokkövet feltárva. Utóbbiban 
Cardium és Corbula sp. kőbeleket és lenyomatokat találunk, amelyek 
a széntelepes rétegcsoport fedőjére utalnak. A széntelepek azonban 
itt valószínűleg még nincsenek meg a mélyben, csak tovább nyuga
tabbra várható azok kifejlődése.

Sáta mellett, a vasúti bemetszések sárga homokot tárnak fel. Ne- 
kézsenytől délre és délkeletre a pleisztocén takaró alól számos kisebb- 
nagyobb foltban bukkan ki az alsó miocén homok; azután Nekézseny- 
tőL keletre, Dédes felé is, ahol már szürke agyag is csatlakozik hozzá
juk, amint azt a Dédes mellett, kissé nyugatra lévő árokban látjuk. 
Dédestől nyugatra s a tapolcsányi úttól délre, kb. 500 méterre, a ho
mokkő kíséretében itten is találunk Crassostrea példányokat.

Sátától ÉK-re, a Kőrózsatetőtől s a Zsinnye-hegytől, továbbá a 
Kalica-hegytől ÉNy-ra, azután Uppony környékén szintén több helyen 
kibukkan a homok, amely szintén a szénfedő rétegcsoporthoz tartozik. 
Nagyobb kiterjedésben találjuk azután a sárga homokot az Éleskő- 
gerinc délkeleti folytatásában, ahol a Crassostrea crassissima L á m.  
meglehetősen gyakori. Kisebb foltokban kibukkan még a dédesi fő
völgy: a Bán-völgy jobboldalán is; azután Tardonától délre, a szőlő
hegyekben lép fel megint nagyobb kiterjedésben. Itt ismét elég 
gyakran találjuk a jellemző Crassostrea crassissima L á m.  kagylófajt. 
A községtől délre, kb. 1.3 km-re régebben egy szénbánya volt, ahol egy- 
ideig fejtették az állítólag 1.00 m vastag barnaszéntelepet (9., 223. old.). 11

11. Riolittufa.

A homok-agyag rétegcsoport fölött néhol vékony fehér riolittufa 
réteget találunk; benne a biotit és kvarc többnyire jól megkülönböztet
hető. Néha azonban ezek a szabadszemmel látható elegyrészek hiány-
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zanak s ilyenkor a kőzet andezittufa képű. A riolittufákat kisebb ki- 
bukkanásokban megtaláljuk Dédestől délkeletre, a Háború-bércen és 
Tardona község mellett, Bótától északkeletre és délnyugatra, a tortónai 
agyagok fekvőjében, továbbá Sáta mellett és tőle délnyugatra, néhány 
foltban. Miután néhány helyen a tortónai agyagrétegcsoport fekvőjében 
találjuk és> ezenkívül az agyagrétegcsoport egyes rétegei tufaanyagol 
bőven tartalmaznak, a kitörés korát a tortónai emeletbe kell helyez
nünk. Egyébként a medence délibb részein a riolittufa elterjedtebb 
és vastagabb kifejlődésben is előfordul.

12. Középső miocén tortónai emeletbeli agyagrétegcsoport.

A szénfedő rétegcsoport felett —  úgylátszik közvetlenül —  a tor
tónai emeletbeli agyagrétegcsoport következik, amelynek vastagsága 
60— 80 méterre becsülhető. Néha azonban a homok és agyagréteg- 
csoport közé a fentebb említett riolittufa is közbetelepszik. Az agyag
rétegcsoport rétegeinek egy része kevéssé, vagy elég bővén tartalmaz 
riolittufa anyagot, ami annak bizonyítéka, hogy a tortónai emelet ele
jén megkezdődött vulkáni működés az emelet folyamán tovább tar
tott. A rétegcsoport részben a tufaanyag hozzákeveredése következté
ben a külszínen fehérnek látszik s ezért távolról nézve a riolittufával 
ös sz etévesz tbető.

A rétegcsoport a badeni agyag állatvilágával meglehetősen egyező 
állatvilágot tartalmaz, (4.) amely a középső miocén felső részébe, a 
tortónai emeletbe való helyezését indokolttá teszi. Ehelyütt az állatvilág 
felsorolásától eltekintek.

A fentiek szerint tehát a középső miocén alsó része, a helvéciai 
emelet hiányoznék területünkön, fel kell tehát tételeznünk, hogy a 
burdigálai és a tortónai emeletek között területünkön lehordás (denu- 
dáció) működött s a településbeli megegyezés csak látszólagos. Meg 
kell jegyeznem, hogy azelőtt a fentebb leírt széntelepes rétegcsoportot 
és fedő rétegcsoportjait a helvéciai emeletbe soroztam, amit támoga
tott a látszólagos egyező település (concordancia), továbbá a burdigálai 
emeletre kimondottan jellemző kövületek hiánya. (9).

A tortónai fehér és világosszürke agyagok és részben homokos 
tufás agyagok előfordulnak: Upponytól északnyugatra, a Csicsandal- 
dülő felső részén, Bótától északra és délre, továbbá Sátától nyugatra. 
Kisebb foltjait megtaláljuk továbbá Bántapolcsánytól délnyugatra és 
Dédestől északkeletre.
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13. Felső miocén. A szármáciai emelet szárazföldi lerakódásai.

A tortónai emelet után. területünkön tekintélyes lehordás (denu- 
dáció) volt, amely a tortónai' agyagok és burdigálai homokok egy részét 
eltávolította. A következő lerakodási időszakban, a szármáciai emelet
ben, szárazföldi eredetű kavics és homok, alárendelten homokkő és 
zöldesszürke agyag lerakódása következett be, továbbá egyidejűleg te
kintélyes vulkáni kitörés kőzeteinek szóródása történt.

A kavics főleg kvarckavicsból áll; a homokkő többnyire durva
szemű és barnássárga színű s néha levéllenyomatokat tartalmaz. (Mo- 
csolyás-dülő északi részén.)

Az. elegyesvizi üledékekre valló kövületek teljesen hiányzanak, 
tehát csak a távolibb vidéken tapasztaltak alapján helyezem ezt a réteg- 
csoportot a szármáciai emeletbe. Ezt a rétegcsoportot többnyire az 
alsó miocén rétegcsoport különböző tagjai fölött találjuk. így előfordul: 
Bántapolcsánytől ÉÉK-re, a domboldalakon és tetőkön, Dédestől 
északkeletre, keletre, továbbá nyugatra is és végül Csokva mellett, 
ahol a homokkövet kőbányában fejtik.

14. Piroxénes andezittufa és agglomerátum.

A Sajó-völgytől délre elterülő kiterjedt piroxénes andezit vulká
nosság legdélnyugatibb része átnyúlik területünkre is. Uralkodólag 
barnásszínű, durvábbszemű andezittufát, továbbá agglomerátumot ta
lálunk, amelyekhez csak alárendelten csatlakoznak finomabbszemű 
fehér és fehéresszürke andezittufa rétegek is. Megjegyzem, hogy a 
távolibb környéken tapasztaltak szerint az előbb említett szármáciai 
kavics és homokrétegek néha a kitörési kőzetek fekvőjében, néha fedő
jében találhatók, továbbá vannak olyan helyek is, ahol az andezittufa-, 
agglomerátum-rétegek közé telepszenek a kavics rétegek, vagy az an
dezitagglomerátum van tele mészkő és kvarckaviecsal. Tehát a két 
képződmény egykorúsága nyilvánvaló, vagyis a fentiek alapján az 
andezites szórt anyag kitörésének korát a szármáciai emeletbe tehetjük.

Előfordul Bántapolcsánytól keletre és délkeletre, továbbá Dédes- 
tő'l délnyugatra, ahol a Derennek tetőn és a róla lejövő árkokban 
bukkan ki már többnyire kisebb vastagságban. Errefelé már inkább a 
finomabbszemű, fehér tufaféleség szerepel. Kétségtelen, hogy ez a kőzet 
alkotja a Derennek tetejét, de a pleisztocén barnássárga agyag, illetve 
ennek erdei barna agyaggá alakult feltalaja teljesen elfedi. Utolsó nyo
mait Nekézsenytől délkeletre és délnyugatra találjuk meg.



UPPONY, DÉDES, NEKÉZSENY ÉS PUTNOK 175

15. Pleisztocén kavics és barnássárga agyag.

A Bán-völgy és m e II ék p a t a k j a i na k mentén, a térképre eső terü
leten jól megfigyelhető párkány síkokat (terraszokat) alig találunk. 
Mindössze Dédestől északra látunk egy párkánysíklépcsőt. Kavicsot 
találunk a Bán-völgy jobboldalán, az egyik délről jövő mellék völgye, 
a Baróc-völgy kitorkolása táján, ahol eredetileg törmelékkúp alakjában 
rakódhatott le. A kavicsszemek agyagpalából és mészkőből állának.

A barna agyag az alacsony hegy és dombvidéken igen elterjedt. 
A legkülönbözőbb korú régibb képződmények fölé telepszik, sőt néha 
valósággal elfedi azokat. Felső része mindenütt átmegy az erdei barna
földbe. Vastagsága meglehetősen változó, de néhány méternél ritkán 
vastagabb. Valódi lösz a felvett területen nem fordul elő.

16. Holocén.

A holocénbe tartoznak a patakok árterei, elsősorban a Bán-völgy 
átlag 300 méter széles alluviális síkja. Továbbá idetartoznak a fővölgy 
mellékpatakjainak keskeny völgyeiben elterülő alluviumok, egyebek 
között a nagyobb nekézseny-upponyi völgy mentén helyenként elő
forduló szélesebb alluviális síkok.

A völgyek feltöltése főleg kavics és kavicsos homok, amelyet fent 
barnaszínű öntésiszap fed.

A hegyszerkezet (Tektonika).

A Bükk-hegység főtömegének nyugati és középső részében az 
uralkodó DNy— ÉK-i csapás és északnyugati dőlés mellett azt tapasz
taljuk, hogy kisebb feltolódási vonalak mentén egyes hegységrészletek 
délkelet felé fel-feltolódtak.

Ez a szerkezeti alapvonás egyébként a Bükk keletibb tömegében 
is megvan, azzal a változással, hogy a csapás nyugat-keletivé, sőt ke
letebbre északnyugat— délkelet-ívé válik. A hegység szóbanforgó leg- 
északnyugatibb részében —  amit upponyi szigethegységnek is nevez
hetünk —  ellenkező irányú mozgást is látunk.

A szóbanforgó hegységrészben két szerkezeti részletet kell meg
különböztetnünk. Az északnyugati szerkezeti részletben a paleozói 
rétegcsopoirtok DNy— ÉK-i csapás mellett általában meredeken dél
kelet felé dőlnek, vagyis éppen ellenkező irányban, mint a Biikk-hegy-
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ség főtömegében. Ezek a rétegek kétségkívül gyürődtek és ÉNy-felé 
kissé fel-feltolódtak. Ennek a szerkezeti részletnek a délkeleti oldalán 
egy jelentősebb feltolódási vonal szab határt. Ez a feltolódási vonal 
Nekézsenytől délkeletre észlelhető és azt látjuk, hogy a karbonkori 
alapzaton lerakódott felső kréta gosau fáciesű konglomerátumra dél
kelet felől a következő szerkezeti részlet karbon-, perm-, triász-képződ
ményei, agyagpalák és fekete mészkövek meredek síkon feltolódtak.

A feltolódási sík mentén néhol a kőzetek elkenődése és dörz.s- 
breccsává való morzsolódása észlelhető, így pl. a Nekézsenytől délre 
vezető út bevágása és a vasút bevágása mentén, továbbá az egykori 
Bikfolyás-puszta mellett.

A délkeletebbre levő szerkezeti részletben a kövületes felső kar
bon és permikori képződmények jelenléte a jellemző. Ezek tudniillik 
hiányzanak az északnyugatabbra eső hegységrészletből. A délkeleti 
hegységrésznél viszont azt tapasztaljuk, hogy itt a rétegcsapás és dőlés
irány nem egyéges; itt mindenféle irányú dőlést látunk és a rétegek 
meglehetősen szabálytalan összegyűrődését észleljük, de leggyakrabban 
mégis északnyugati irányú dőléseket mérhetünk. Tovább délkeletre 
azután —  minit már említettem —  a Blikk főtömegének nyugati részén 
az északnyugati dőlés mellett délkelet és déli felé való fel-feltolódáso- 
kat észlelünk. Általában a szóbanforgó, a nekézseny-bántapolcsányi 
völgytől délkeletre eső terület már a Bükk főtömegéhez számítandó.

Látjuk tehát, hogy itt két ellenkező irányú mozgást kell feltéte- 
weznünk. A nekézsenyi feltolódási vonal értelmezésében a legfonto
sabb körülmény az, hogy a felső kréta gosau képződményeire a perm 
és triász képződmények feltolódtak.

Ez megmagyarázza azt a szokatlan körülményt, hogy a gosau 
képződményeket a hegység belsejében találjuk és nem a hegység szé
lein, mint azt inkább várhatnák.

A Bükk-hegység és a szóbanforgó északnyugati részletének fő
jél gyűrődése az alsó és felső kréta között történhetett, úgy, amint azt 
a Kárpátok jórészére is vonatkoztathatjuk. A fent említett feltolódási 
vonal azonban arra vall, hogy a Bükk-hegység utolsó kialakító moz
gásai a felső kréta végén játszódtak le.

Fel kell továbbá említenem, hogy Nekézsenytől nyugatra, a kréta 
konglomerátum között felbukkanó agyagpala és mészkő sávjai való
színűleg szintén egy-egy kisebb feltolódást jelölnek.

Uppony mellett a devon ? mészkő sziklafala egy tektonikai vonal 
mentén hirtelen végződik. Lehetséges, hogy csak egyszerű vetődésről
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van szó, de az sem valószínűtlen, hogy ez a vonal egy feltolódási síkot 
is jelöl. Lehetséges tudniillik, hogy a Vízköz devon ? mészkőtömege fel
tolódott az alpi jellegű triász képződményekre, nevezetesen középső és 
felső triász mészkövekre és dolomitokra, amelyek a rudabányai hegység 
folytatásaként itt a mélységben rejtőzködhetnek, az alsó miocén lerakó
dásai alatt.

Erre vallanak a következő jelek:
Uppony mellett a kiemelkedő devon ? mészkő sziklák tövében 

itt-ott szürke dolomit törmeléket találunk; azonkívül limonitelőfordulá- 
sok nyomait is látjuk itt, ami a rudabányai ércelőfordulás csapásába 
esik. Végül Upponytól keletre 2.5 km-re, az alsó miocén képződmé
nyekbe mélyült árokban a legfekvőbb rétegekben olyan mészkő kavi
csok vannak, amelyekben jó megtartású crinoidea nyéltagok láthatók. 
Ezek jellegzetesen középső, felső triász mészkövek, amelyek a Bükk- 
hegység egykori abráziója folytán nem képződhettek,mert a közvetlen 
közelükben ilyen szálban álló mészkövek nincsenek. Tehát ezeket leg
helyesebben egy egykori északnyugatabbra fekvő, utóbb lesüllyedi, 
jellegzetes triász képződményekből felépült hegységből származtat
hatjuk.

Fiatal, a miocén előtt képződött szegélyvetődés húzódik tehát az 
upponyi szigethegység északnyugati szélén, továbbá az északkeleti sze
gélyén és nyugaton is, de ez utóbbi nem annyira kifejezett.

A délkeleti oldalán Nekézsenytől Bántapolcsány tájáig szintén 
húzódik egy fiatal törésvonal, amelynek mentén a délkeletre eső hegy
ségrész lesüllyedt és helyet adott a külszínen rátelepülő miocén képződ
ményeknek. Ez a törés komplikálja az imént említett feltolódási vona
lat. A bántapolcsányi fővölgy ÉÉNy— DDK-i irányú haránteltolódási 
vonalnak felel meg; ennek mentén a KÉK-re eső hegységrész kissé 
ÉÉNy-felé eltolódott.

Az utóbbi tektonikai vonalakat a térképbe nem rajzoltam be a 
túlzsúfoltság elkerülése végett.

Vasércm/omok.

A Bükk-hegység északnyugati nyúlványában, az upponyi sziget- 
hegység területén már régóta ismeretesek a vasércelőfordulások. Ezeket 
régebben fejtették, utóbb azonban az ércanyag csökkenése folytán a 
fejtést abbahagyták.

Í2



178 SCHRÉTER

A közelmúltban újból ráterelődött az itteni ércnyomokra a figye
lem, de az újabb kutatások állítólag nem jártak kielégítő eredménnyel.

A m. kir. Iparügyi Minisztérium rendelkezése folytán megvizsgál
tam a Bükk-hegység szóbanforgó északnyugati részében előforduló érc- 
nyomokat. Az alábbiakban előterjesztem az ércelőfordulásokra vonat
kozó megfigyeléseim eredményeit.

Amint a „A diósgyőri m. kir. vas- és acélgyár története 1765— 
1910“ című munkában olvashatjuk, a jelenlegi diósgyőri vas- és acél
gyár eredete azokra a kisebb vasgyárakra vezethető vissza, amelyeket 
F a z  o l a H e n r i k  würzburgi születésű egri lakatosmester az 1765. év
ben a közelfekvő tapolcsányi, upponyi és nekézsenyi vasércek értéke
sítése céljából a Garadna és Szinva völgyében (Felsőhámor— Ómassa, 
Ujmassa és Alsóhámor) létesített (10.). #

Ezek a kisebb vasgyárak a Garadna és Szinva vizierőinek fel
használására. voltak alapozva és gyártmányaik annakidején az általuk 
gyártott vas kiváló minősége folytán Magyarországon jóhírnévnek ör
vendtek (i. m. 4. oldal). 1770-ben a m. kir. kincstár, mint főrészvényes, 
átvette ezeket a kis vasgyárakat, a Bükk-hegységben lévő nagykiterje
désű erdeinek értékesítése céljából és azokat új üzemekkel bővítette ki.

A feldolgozott vasércek csekély vastartalma, a faszénnel való 
tüzelés, az üzemi berendezések hátramaradottsága, valamint a gyár
tási mód avultsága voltak okozói annak, hogy a hámori vasgyárak, 
amelyeknek évi termelése körülbelül 9— 10.000 bécsi mázsát tehetett 
ki, nem jövedelmeztek és ennélfogva mindinkább hanyatlottak.

1867. év végén a m. kir. Pénzügyminisztériumban az a terv ér
lelődött meg, hogy a Szinva völgyének alsó szakaszán Miskolc és 
Diósgyőr között egy új korszerű vasgyárat létesítenek, részben a Bor
sod megyében feltárt vasérctelepek (Rudabánya, Telekes) és barnaszén- 
telepek, részben a nagykiterjedésű erdőségek hasznosítása céljából. Az 
új vasgyár építését 1868-ban meg is kezdték, amely azóta hatalmas 
üzemmé fejlődött. A fentiekből látjuk, hogy a mai diósgyőri vasgyár 
alapítását tulajdonképen aiz upponyi szigethegységben egykor fejtett 
vasérceknek köszönhetjük.

Fel kell említenem még, hogy Bántapolcsány mellett is volt egy 
kisebb vasgyár, amelynek egykori épülete ma is áll. Erről azonban 
az irodalomban nincs említés téve.

H a u e r  K. 1863-ban a következőket jegyzi meg (11. 148 —  9. 
oldal):
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Diósgyőr Borsod megyében; a vasköveket az itteni vasmű részére 
(értendő Felső- és Alsóhámor) részben saját" bányáikban nyerik, rész
ben idegenből vásárolják. A bányák a következők: Uppony, Nekézseny, 
Tapolcsány és Vincepál. (Utóbbi a Bükk-hegység közepén, Répáshuta 
közelében van.)

H a u e r  K. szerint ezek a vaskövek tartalmaztak:
a nekézsenyi 30.2 vasoxidot 100 részben (vastartalom 21.1), az 

upponyi 45.4— 50.0 vasoxidot 100 részben (vasiartalom 31.7, illetve 
35.0). Felemlíti továbbá Tapolczát is, amely név alatt valószínűleg 
Tapolcsány értendő és csak a helytelen szedés következtében lett Ta- 
polczá-vá. Ez az érc 100 részben 25.2 vasoxidot, illetve 17.6 rész vasat 
tartalmaz.

M a d e r s p a c h  L i v i u s  összefoglaló munkájában csak né
hány sorban emlékezik meg a fenti vasércelőfordulásokról. Mindössze 
azt írja, hogy „a nekézsenyi és upponyi bányákat a szilvási (ma Szilvás
várad) olvasztó megszűnése óta (1848) nem mívelik; az ott előforduló 
vasérc agyagvaskő volt.“

Ezután felemlíti H a u e r  K. fentebb már idézett vegyi elem
zéseit (12. 80. oldal).

M a d e r s p a c h  megjegyzéséből tehát az tűnik ki, hogy a ne
kézsenyi, upponyi és bántapolcsányi vasérceket nemcsak az egykori 
felső- és alsóhámori kohókban, hanem a szilvásváradiban is olvasz
tották.

1916-ban dr. P a p p  K á r o l y  egyetemi tanár, nagy vasérc- és 
szénmonografiájában (6.) a fentebb felemlített régi irodalmi adatok 
alapján ismerteti az pponyi szigethegység vasérceit. Közli H a u e r  K. 
elemzési eredményeit, továbbá egy új adatot, a nekézsenyi ércnek 
H o r v á t h  B é l á t ó l  származó új elemzését, amely

49.1 % .................Fe203-t és
34.3 °/o.................Fe-t mutat ki ebben az ércben.

Továbbá S c h r é t e r  Z o l t á n  -ra való hivatkozással közöl adatokat, 
amelyeket lényegesen kiegészítve és módosítva, az alábbiakban közlök:

A Bükk-hegység szóbanforgó északnyugati nyúlványában, az up
ponyi szigetben részben mangántartalmú limonit és részben egyszerű 
limonit van jelen. A mangántartalom vasércek egykori kibúvásait, 
könnyen elérhető részeit a régi időkben lefejtették és könnyen kohósí- 
tották. a

Ezekre az ércekre vonatkozik M a d e r s p a c h  -nak az az adata, 
hogy itt agyagvasércet fejtettek.
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A mangános vasérc a karbon- agyagpalába települt réteges kőzet, 
amely a palával egykorú, kétségkívül segélytengeri eredetű lerakódás.

Ilyen eredetű mangánérc képződés V e r n a d s k y  szerint (13. 
66. oldal) elég gyakori. V e r n a d s k y  szerint kisebb tengermélysé
gekben, beltengerekben képződött mangán —  eredetileg wad —  lerakó
dás többnyire kisebb terjedelmű és ezek vastartalmú is nagyobb. Ezek 
a körülmények megvannak területünkön is. A mangános vasérc elő
fordulás aránylag kis területre, a Bükk-hegység nyugati részére szo
rítkozik és vastartalmú elég nagy, sőt limoniiti kiválást is észlelünk 
kíséretükben.

Az alacsony dombszerű hegyvidéken a feltárások igen, gyengék. 
A miocén és pleisztocén képződményeivel, továbbá lejtőtörmelékkel a 
paleozoi rétegek erősen elfedettek, úgyhogy aiz ércnyomok előfordulása 
és kiterjedése nehezen állapítható meg. Annyi kétségtelen, hogy a 
karbon agyagpalában egymással párhuzamosan több, valószínűleg 
kettő, esetleg három ércvonulat fordul elő. Összefüggő rétegekről, tele
pekről nem lehet szó.

Az eredetileg összefüggő mangános limonitpata rétegek a hegy
gyűrődés következtében kihemgerlődtek és egyes lencsékké darabolód- 
tak. Miután pikkelyes felitolódások jelenlétét tételezhetjük fel, lehetséges 
hogy tulajdonképen ugyanegy mangános _ limonitérctelep ismétlődé
séről van szó.

Az egyes előfordulások délnyugatról északkelet felé haladva a 
következők:

1. Nekézsenytől északnyugatra a Kőrózsa tetőről délkelet felé le
jövő nyugatibb árok felső részén mangános vasérc darabokat találunk 
a domboldalban és a kocsiút bevágásában. Az árok baloldalán 1914-ben 
kutató táró nyoma látszott.

2. Az előbbitől DDK-re, kb. 500 méterre, ugyanazon völgy jobb
oldalán újból mangános vasércdarabokat találunk az agyagpala és 
homokkő területén. A rétegek dőlése ezen a tájon 180°/75°.

3. Keletebbre, a következő mellékgerincen, a tetőn lévő szántó
föld szélén limonit darabok lelhetők, amelyek egy része kovás.

4. A Kőrózsa-tető felől keletebbre lejövő, következő árok bal
oldalán újból mangános vasércdarabokat lelünk nagyobb számban ki- 
mállva a karbon agyag palából és homokkőből álló lejtőn. Jó feltárása 
nincs.

Az itten gyűjtött átlagminta V a r g a  S a r o l t a  vegyi elemzése 
szerint a következőket tartalmazza:
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SÍO2 ..............................  42.68%
Mii ..............................7.45 „
MnO ..............................9.62 „

A vastartalmát nem vizsgálta meg.

5. Ha továbbhaladunk északkelet felé, az uppony-nekézsenyi 
völgy bal- (nyugati) oldallán, Nekézsenytől északra, 1.1 km távolságra 
találjuk a mangán»« limouitérc kibúvását.

Ez az előfordulás a legjelentékenyebb ebben a hegységrészben. 
Kétségkívül itt volt az egykori nekézsenyi vasércbányászkodás színhelye 
is. 1914-ben még megvolt egy régi táró is, amely délnyugat felé irá
nyult. Újabban megint történtek itt kutatások, azonban ezek a régi 
táróval együtt ma már beomlottak. Az újabb kutatásokat elég nagy 
hányó bizonyítja. Az ÉÉNy— UDK-i irányú kocsiút mentén a követke
zőket látjuk:

északon a fekvőben 150°/58° dőléssel, majd kissé délebbre 
140°/75° dőléssel a karbon agyagpala szerepel. Ezután a palás mangá- 
nos limonit északi kis részlete következik. A réteges, palás mangános 
limonit általánosságban szintén délkeleti dőlésű, de erősen, kaotikusán 
gyűrt. Körülbelül 8 méter szélességben látjuk ezt a telepet itt feltárva, 
de felfelé, domboldalban folytatása nincs, mert föléje —  úgylátszik —  
mindjárt az agyagpala egy részlete tolódott.

Délebbre lejtőtörmelék fedi el a domboldalt, majd agyagpala 
bukkanik ki, azután újból a mangános limonit kis kibúvása követke
zik 150°/45° dőléssel. Az északnyugat felől lejövő mellékárok törmelék- 
kúpjától délre van a mangánérc fő előfordulása; a kocsiút mellett jó 
feltárása nincs ugyan, de a domboldalban kb. 60— 70 m szélességben 
mangános vasércdarabokat bőven találunk, ami nem jelenti azonban 
egyszersmind az ércelőfordulás vastagságát. A kocsiút szintjétől feljebb 
kb. 10— 25 méterrel magasabban voltak a régi műveletek és kutatások, 
amelyekből azonban a valódi települést ma megállapítani már nem 
lehet. Annyit látunk, hogy felfelé, a dombtető felé, az érc csakhamar 
eltűnik és fenn már csak a karbon homokkövet találjuk. Ha délfelé 
haladunk, a fedőben szintén a kemény szürke karbon homokkövet 
látjuk, általában meredek, délkeleti dőléssel.

Tehát itt egy kiszélesedett és ki vastagodott lencsével van dolgunk, 
amely úgylátszik szintén kaotikusán gyürődött és ez okozza vastagsá
gát. A hegy belseje felé bizonytalanul folytatódik; valószínűleg elvéko
nyodik és kiékeiődik. A kutatások félbenhagyása is erre vall.
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A kutató lejtések külszínen heverő anyagából vett átlagmintát 
V a r g a  S a r o l t a  a következő eredménnyel elemezte meg:

SiOa ................ .............. 39.80 °/o
Fe ................ .............. 15.19 J J

FeaCh . . . . 21.72 J J

Mn ................ . . . . 8.67 J J

M n O ................ . . . . 11.20 J J

Dr. K á r p á t i  J e n ő  kísérletügyi főigazgató úr szerint ez az 
érc esetleg értékesíthető.

6. Az előbbi előfordulásnak a folytatását láthatjuk egyfelől dél
nyugatra, kb. 600 méterre eső és előzőleg már 4. szám alatt leírt nyom
ban, továbbá északkeletre, a fővölgyön túl, a domb lejtőjén, ahol szin
tén számos mangános vasércdarabot és kíséretükben limonitdarabokat 
is találunk. (Lásd a térképet.)

7. Az 5. számmal jelölt egykori vasércbányától tovább északkelet 
felé ennek a vonulatnak a csapásában, a Középbércen és a Rágyincs- 
völgy táján nem találjuk az érc nyomait; csak a Bán-völgyének bal, 
délnyugati oldalán, Bántapolcsánytól kb. 1 km-re északnyugatra, ahol 
szintén volt régi bányaművelet. Ez lehetett az irodalomban említett régi 
tapolcsányi vasbánya.

Az itteni ércelőfordulás is tektonikailag erősen zavart, gyűrődött 
és feltolódott. A fekvő részlet erősen összetöredezett agyagpala és kova- 
pala. Egy kisebb vetődési, vagy feltolódási vonalon túl DDK-felé bolto
zatosán felemelkedett a mangános vasérc és kíséretében a vörösessárgás 
limonit, kovapala és agyagpala. Ezt az előfordulást egy kis kuta
tás 7.5 m szélességben és 9 m hosszban feltárta és lefejtette. Az 
egész erősen össze-vissza vetődött és vállapokkal, csúsizamlási lapokkal 
átjárt. A kb. 9 méterre behatoló feltárásban az érc légmagyobb részét 
kifejtették és csak kis ércnyomok maradtak vissza.

Ettől a kis feltárásitól délfelé főleg agyagpala következik, amely
ben sötétre festett mangános részlet is mutatkozik. Majd 142°/74° 
dőléssel 1.30 m vastag palás-réteges mangános limonitréteg következik. 
Ezt a gyengébb minőségű telepet szintén fejtették a külszíntől kb. 15 m 
távolságig. A vele párhuzamosan, az agyagpalában behajtott kutató 
táró, amely ottlétemkor 136 m hosszú volt, az elején NyDNy felé irá
nyult, beljebb azonban NyÉNy-ivá hajlott. Ez a kutató vágat meg
állapította, hogy a fentebb említett nyeregszerűen felemelkedő északibb 
kis ércelőfordulás nem folytatódik délnyugat felé. A táró csak agyag
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palát és jól rétegezett kovapalát tárt fel. A táró elején 130°/62°-os dőlést 
mérhetünk, míg beljebb ellenkező irányú dőlések szerepelnek; neveze
tesen 265°/50°, odébb 285 °/85 0 és részben egészen vertikálisan állanak 
a rétegek. Egyébiránt a rétegek, nevezetesen a kovapala rétegek, erősen 
kaotikusán gyűrődtek. Ez a kutató táró megállapította tehát, hogy 
ebben a felsőbb szintben az északibb mangános vasércelőfordulás dél
nyugat felé nem folytatódik. A déli 1.3 m vastag, gyengébb minőségű 
telep miként való folytatása még nem ismeretes.

Az itteni mangános vasérc vegyi vizsgálata V a r g a  S a r o l t a  
szerint a következő eredményt szolgáltatta:

SiOa . . ........................  32.83 °/o
Fe ...............................  15.97 „
FesO s...............................  22.84 „
Mn ...............................  12.53 „
M n O ...............................  16.18 „

Dr. K á r p á t i  J e n ő  szerint ez az érc csaknem jónak minő
síthető.

Az előbb vázolt mangános vasérc vonulattól délkeletre, kb. 300 
méterre egy második érces vonulat nyomait találjuk, azonban csak 
két helyen látjuk kibukkanásait.

8. A délkeletiül) vonulat egyik ércnyoma- Nekézsenytől észak
keletre, kb. 1 km-re az uppony-nekézsenyi völgy jobb- (keleti) oldalán 
mutatkozik, kimállott ércdarabok alakjában.

9. Innét KÉK-re, a bántapolcsányi szőlők fölött húzódó gerincen, 
a 423.5 és a 434.3 m A  pontok között az agyagpala területén 
a gerincűt mellett jobban kibukkan szálban is a mangános limonit. 
Régi kutatások nyomait látjuk itten, de a valódi vastagság és kiterjedés 
nem állapítható meg ezek alapján. Innét északkeletre, a szántóföldön 
limonitos kovadarabok kerültek elő agyagpala darabokkal együtt a 
szántásból. Ezenkívül délnyugat felé is találunk limonit- és limonitos 
ko va darab o k át.

10. Végül még egy előfordulása van a mangános limonitnak a 
Bánvölgy jobboldalán, az Éleskő gerincén, a 291.9 m háromszögelési 
ponttól északnyugatra 263 méterre. Itt azt tapasztaljuk, hogy a látszó
lagos fekvőben (délkeleten) agyagpala és kovapala fordul elő. A man
gános limonit két méter vastagságban következik. Ezután 7 méter 
távolságig feltárás nincs, majd 3.5 m hosszban mangánérc darabokat 
találunk; azután 3.9 m hosszban a szálban álló mangános limonit kö
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vetkezik 330°/58°-os dőléssel, amelyet egykor kis kutató gödrökkel is 
feltártak. Tovább északnyugatra ércdarabok vannak a külszínen 6.6 
m hosszban. Azután újból 2.5 m vastagságban palás maiig a nos limonit 
következik, amely agyagpalával is váltakozik. Ennek dőlése 315°/58°. 
Északnyugatabbra világosszürke agyagpala, szürke kovapala, majd 
újból agyagpala következik.

Valószínű, hogy itt is gyűrődés, vagy feltolódás okozta ismétlő
déssel van dolgunk. Erre mutat az, hogy a látszólagos fekvőben és a 
fedőben is egyaránt találunk kovapalákat. A rétegcsoport a hegység 
többi részével ellentétben északnyugat felé dől. Ez az ércelőfordulás 
valószínűleg a fentebb 7. szám alatt leírt előfordulás folytatása, azon
ban a Bán-völgyben húzódó északnyugat-délkeleti irányú haránttörési 
vonal mentén az éleskői részlet kb. 450 méterrel északnyugat felé toló
dott. Az alacsony gerinc oldalain és alján a lejtőtörmelék miatt az érc 
nem látható, de darabjai elég bőven hevernek a törmelékben.

Az éleskői ércelőfordulás vegyi vizsgálata V a r g a  S a r o l t a  
szerint a következőket eredményezte:

S i0 2  ................ ..............  36.68 °/o
F e  ..................... .............. 17.30 „
Fe203 ................ ..............  24.75 „
Mn ................ . . . . 9.13 „
M n O ................ . . . . 11.78 „

Dr. K á r p á t i  J e n ő  kísérletügyi főigazgató úr szerint ez az 
érc is esetleg értékesíthető.

Más természetűek az Uppony mellett előforduló vasércnyomok.

Uppony mellett délkeletre a „Bánya“ nevű falurésznél, a devon 
mészkő szikla vonulat tövében, barnavasércnyomok vannak: az egykori 
upponyi vasércbányászat egy része itten folyt. Ezen a helyen kb. 
50— 60 méternyire kihasasodó részletben találunk vasércdarabokat, 
amelyek északkelet felé csakhamar eltűnnek, délnyugat felé azonban 
továbbfolytatódnak az uppony-nekézsenyi völgy bal- (délnyugati) 
oldalán is. (L. a térképet.) Itt a miocén képződményei elfedik, de 
alattuk valószínűleg továbbfolytatódik délnyugatra, a következőkben 
felemlítendő zsinnyehegyi előfordulás felé, legalább nyomokban, ahol 
az ércesedés megint a külszínre bukkan.

A leírt területen ma is láthatók egyes tölcsérszerű mélyedések és 
gorCok, az egykori bányászat bizonyítékaként. Elszórtan limonitdarab- 
kákat és vassal festett mészkő darabokat, esetleg ankerit ? darabokat
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találunk itt szürke dolomitdarabkák társaságában, de az ércnek valódi 
jó feltárása, kibúvása, ma egyáltalában nincs. Csak arra gondolhatunk, 
hogy a mélység felié lehet még esetleg le nem fejtett vasérctömeg, limo- 
nit, esetleg sziderit, vagy ankerit.

A külszínen elszórt darabokból begyűjtött ércáilagminta vegyi 
vizsgálata nem járt kedvező eredménnyel. V a r g a  S a r o l t a  szerint:

SÍO2 ................................ 2.35 °/o
Fe .................................... 10.48 „
Fe203 ................................ 14.99 °/o-ot tartalmaz.

A kedvezőtlen eredmény annak tulajdonítható, hogy az átlag 
mintába az ankeritszerű és vassal barnára festett mészkődarabokat is 
begyűjtöttem.

A másik vasércelőfordulás Upponytól délnyugatra, kb. 1 km-re, 
a Zsinnye-hegytől kissé ÉÉNy-ra van.

A Zsinnye-hegytől ÉÉNy-ra lévő érces övnek szintén csak igen 
gyenge feltárásait láthatjuk. Itt azt tapasztaljuk, hogy alul inkább 
barnássárgás vastartalmú mészkőből, továbbá erősen összerepedezett 
is észlelhető. Magasabban sárgásbarnás és vörhenyes limonit és kemény 
barna vaskova darabjai .találhatók.

A jobbminőségű barnavasércet, amely valószínűleg vaskalap 
alakjában itt egykor jeleni volt, már a régi időkben lefejtették, úgy 
mint az az előbb említett előfordulásoknál is történhetett. Az itt-oll 
visszamaradt vörhenyes-barnás sziklarészletek kemény vaskovából és 
barnássárgás, vagy szürkés karbonátkőzet van, amelyben néha pirít 
breccsás szerkezetű, szürke dolomitból állanak. Az ércesedés a kül
színen hozávetőleg 200 m hosszúságban és kb. 30— 40 m szélességben 
mutatkozik.

Az itt gyűjtött .átlagminta V a r g a  S a r o l t a  vegyi elemzése 
szerint a következő eredményt szolgáltatta:

SiOa ................................  5.03 %>
Fe ....................................28.21 „
Fe2Ü3 ............................... 40.33 „

Dr. K á r p á t i  J e n ő  kísérletügyi főigazgató úr szerint az érc 
esetleg értékesíthető.

A fentieket összefoglalva, megállapíthatjuk, hogy a Nekézseny, 
Bántapolcsány és Uppony környékén előforduló vasércek minőségileg 
általában gyengék és mennyiségük a mai feltárási viszonyokból ítélve,
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csekélynek mondható. Mindamellett néhány ércelőfordulást érdemes 
volna tüzetesebb kutatások útján megvizsgáltatni. Ezek a helyek a kö
vetkezők :

Nekézsenytől É-ra, a fővölgy baloldalán lévő 5. számú előfordu
lás, a 9. szám alatt felsorolt ércelőfordulás, a Bántapolcsánytól 1 km-re 
északnyugatra lévő 7. számú előfordulás és végül az Éleskövön lévő 
10. számú ércelőfordulás. Itt kutató tárókkal, aknácskákkal és fúrások
kal kellene az érc kiterjedését megállapítani.

Az Uppony környéki vasércelőfordulás, helyesebben nyom, egé
szen más természetű. Ez az ércesedés a rudabányai érces terület foly
tatásának tekinthető. Tehát úgy, mint Rudabánya környékén, itt is az 
alpi jellegű alsó triász képződményeinek metasomatikus átalakulásáról 
lehet szó. Erre vallanak az upponyi ércnyomokkal kapcsolatos dolomit 
részletek. A triász rétegek itt valószínűleg az alsó miocén kép
ződményeikkel elfedve, a mélyben fekhetnek. Az érces öv azonban csak 
egészen keskeny sávban van meg a külszínen Uppony közelében; egy 
délnyugat-északkeleti nagyobb törésvonal mentén a régibb képződmé
nyek a mélybe süllyedtek és föléjük, mint említettem, az alsó miocén 
lerakódásai települtek.

Az érckutatás tehát két fázisú lehetne. Először a külszínen isme
retes ércelőfordulásokat kutatófúrások útján kellene megvizsgálni, 
hogy a mélység felé van-e még limonit ércmennyiség, esetleg nem 
megy-e át lefelé szideritbe, vagy ankeritbe. Azután a jelenlegi kül
színi ércnyomoktól északnyugatra eső, miocén képződményekből fel
épült dombvidéken ajánlatos volna részben geofizikai, részben elektro
mos úton történendő vizsgálatokat végeztetni. Ezek eredményei alap
ján lehetne azután megfelelő pontokon kutató fúrásokat mélyíttetni. 
Nem lehetetlen, hogy itt a lesüllyedt területen a miocén képződmé
nyei alatt valamivel jelentősebb vasérc, limonit, vagy sziderit tömeg 
van jelen. Ez azonban csak feltevés; pontosabb adatok ezt illetőleg 
csak az említett műveletek végrehajtása után juthatnak birtokunkba

Meg kell még emlékeznem azokról a mészkövekről és konglo
merátumokról, amelyek feltűnő színezetük miatt azt a hiedelmet kel
tették és keltik számos szemlélőben ma is, hogy tekintélyes kiterje
désű vasérceknek a szóbanlorgó területen Jelen kell lenniök. Részben 
a paleozoos mészkövekkel kapcsolatban, részben a triász képződmé
nyekkel kapcsolatban előfordulnak egyes mészkőrétegek, amelyeket 
a bennük lévő csekély vastartalom a kőzet mállása, oldódása folytán 
barnára, sárgára, sőt néha vörhenyesre színez. A kőzet kibúvása közeié
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ben az agyagos málladék talaj is egészen vörhenyes színű. Első tekin
tetre csakugyan nem látszik valószínűtlennek, hogy gyenge vasércek
kel van dolgunk. A vegyi elemzés azonban kimutatta, hogy ezekben 
a mészkövekben a vas olyan csekély mennyiségben van jelen, hogy 
az csak mint színező anyag játszik szerepet. Ezekre a mészkövekre 
a vonatkozó vegyi elemezéseket fentebb, a 163., 167. és 168. oldalakon 
közöltem.

A gosau konglomerátumok kavicsszemeinek kötőanyaga gyak
ran vörös agyag. Ez az anyag a kőzet mállása folytán néha igen ki
terjedten egészen vörösre festi az előfordulási helyeket, mint például 
Nekézseny községtől a nekézseiuy-sátai vasúti állomásig terjedő hegy
oldalt. Ennek a vörös agyag-málladéknak nincs semmi köze a vasérc
előfordulásokhoz.

II.
Putnok környékének földtani viszonyai.

Földtani felvételi időm második részét a sajóvölgyi harmadkori 
medencében, a Putnok, Sajónémeti, Bánréve, Recske és Keleméi’ 
között fekvő terület földtani térképezésére fordítottam. Itt a következő 
földtani képződmények szerepelnek: 1

1. Középső oligocén (rupéli emelet) szürke, csillámos, homokos agyag
rétegcsoportja.

A középső oligocén felső részébe tartozó szürke, homokos csil
lámos agyag rélegcsoport Serényifalva, Kelemér, Naprágy és Szent
király községek környékén tekintélyes elterjedési!, azonban csak a 
meredekebb domboldalakon és árkokban bukkan a külszínre. A 
lankásabb lejtőket és különösen a dombtetőket a pleisztocén barna 
agyag nagymértékben elfedi. Néhol párkánysíkkavicsok is telepsze
nek rája.

Feltűnő, hogy a rétegcsoport kőzettani kifejlődése mindenütt 
egyforma; homokkő rétegek, vagy vulkáni tufa rétegek betelepülését 
nem észleltem. Ugyanazt a kőzettani kifejlődést látjuk itt is, mint a 
délebbre eső medenceterületeken: Pétervására, Bükkszenterzsébet,
Tarnalelesz, Szentdomonkos és Járdánháza, stb. környékén, amely 
területeket előző évekről szóló jelentéseimben leírtam. Ez a réteg
csoport tehát északfelé áthúzódik a szóbanforgó területre, a Sajó 
völgyébe, továbbá nyugat felé a Rima völgyébe, Csíz környékére.
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(Lásd: A csizi sós, jódos, brómos gyógyvíz hidrogeológiai viszonyai, 
Hidrológiai Közlöny, 1941. évfolyam, XXI. k., 7— 12. f.)

A középső oligocén magasabb tagját képviselő szürke, homokos 
és részben csillámos agyagrétegek (oligocén apoka, vagy slír) kibuk
kannak mindenekelőtt Serényifalvától délre, a kelemén völgy bal
oldalán, ahol a Serényi grófi nagy téglagyár agyaggödre mélyül be
léjük. A téglagyár területén dr. P a p p K á r o l y  adata szerint (G„ 
245. oldal) a „Salgótarjáni Kőszénbánya R. T.“ 516 m mély fúrást 
mélyíttetett le, amely mindvégig ugyanebben a kőzetben haladt le. Ez 
az adat arra vall, hogy a szóbanforgó rétegcsoport területünkön is 
nagy vastagságú lehet és az 1000 métert is elérheti.

A téglagyári homokos, csillámos agyag rétegei megütve, vagy 
erősen dörzsölve, bitúmenszagot árasztanak (ú. n. döglött olaj). Igen 
ritkán apró borostyánkő darabkákat is találtak az agyagban fejtés 
közben, (dr. L á s z l ó  G á b o r  közlése.) A téglagyári agyagot meg- 
iszapolva, az iszapolási maradékban, kvarchomokszemeken és kevés 
bioti(pikkelyen kívül foraminiferákat, nem ritkán egyen és többágú. 
szivacstűket, néhány apró echinus tüskét és néhány ostracoda teknőt 
találtam.

A foraminiferák közül aránylag gyakori a Marginulina behmi 
R s s. és a Truncatulina dutemplei d’O rb . faj. Az előbbi H a n t  k e n  
szerint igen jellemző a Clavulina szabói rétegekre, míg az utóbbi úgy 
az oligocén, mint a miocén rétegekben egyaránt előfordul. Ezeken 
kívül megállapítottam még a következő fajok jelenlétét:

Haplophragmium latidorsatum Born. ,  Políjmorphina probléma 
d’O r b., var. deltoidea R s s„ Pullenia sphaeroides d’O r b., Cristel- 
laria cultrata M o n t  f „  Globigerina triloba R s s„ Rotalia cfr. sol- 
danii d’O r b., Bolivina sp., Dentalina consobrina d’O r b„  D. interme- 
dia Hant k . ,  D. boueana d’O r b.

A nagyobb kövületek sajnos, rossz megtartási állapotúak. Előfor
dulnak:

Flabellum koráll, a kagylók közül: Nucula sp., Ábra sp., Teliina 
sp., cfr. nysti D es  h„ továbbá gyakori az Amussium corneum S o w. 
faj, amelyből elég jó példányok is előkerültek.

A csigák közül: Turritella sp., Voluta sp., Natica sp., Fusus sp., 
Bulla sp.

A scaphopodák közül a Dentalium cfr. geminatum Go l f .  nem 
ritka. Továbbá egy Nauíilus sp. töredékei is előkerültek.
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A gerincesek közül képviselve vannak a halak egy cápafaj, az 
Oxijrhina sp. fogával és a hüllők törzse Crocodilus maradványokkal.

Ehelyütt utalnom kell arra, hogy 1898-ban B ö c k h  H u g ó  
már leírta és ábrázolta innét (és Csízfürdőről) az Amussium corneum 
S o w. kagylófajt, Pseudamusium oblongum P h i 1. néven. A köviile- 
let miocénkorinak; a bezáró rétegcsoportot pedig alsó miocén apóké
nak (slír-nek) tekintette. Ezen az alapon javasolta annak idején itten 
a szénre irányult —  fentebb említett —  fúrást, abban a hiszemben, 
hogy a szénfedő rétegcsoporttal van dolga. A fentiek alapján kétség
telen, hogy itten és a környéken nem a miocén apoka, hanem a kö
zépső oligocén képződményei vannak jelen.

Serényifalva északkeleti végén egy másik kis agyagfejtés tárja 
fel ezeket a rétegeket, kb. 3 méter magasságban. A rétegeken itt 210°/ 
3°-os dőlést mérhetünk. Tovább ÉÉK felé haladva, a Keleméri völgy 
baloldalán a középső oligocén homokos agyag rétegeknek néhol jobb, 
többnyire azonban gyenge feltárásait találjuk. Az itt-ott mérhető ré
tegdőlések arra mutatnak, hogy az uralkodó rétegdőlésirány DDNy-i. 
Délről északfelé haladva 210°/10°, 236°/7° és 225°/25°-os dőléseket 
mértem. Keletebbre még a Mohos dűlő táján és a serényifalvi szellők
ben találjuk rétegeit kibukkanva. Ezenkívül még Kelemértől délre, a 
legelő árkaiban is látjuk kibúvásait.

A Keleméri völgy jobb oldalán a Széki pusztától északnyugatra, 
Naprágy felé felvezető új törvényhatósági út bemetszései jól feltárják 
rétegeinket. A Széki puszta mellett 135°/13°-os, feljebb északnyu
gatra 175°/28°-os és még tovább 195°/20°-os dőlést mértem. Naprágy- 
tól nyugatra és délnyugatra, a meredekebb domboldalakon, az oligo
cén homokos agyag rétegek itt-ott elég jól kibukkannak, de a pleisz
tocén képződményei általában erősen elfedik. Ugyanez van Készítői 
délnyugatra is.

Jól kibukkannak végül rétegeink a Szentkirálytól keletre és 
északkeletre lévő domboldalban, a Szentkirályi völgy baloldalán is. 
Két helyen agyagfejtésekben tanulmányozhatjuk rétegeit, ezenkívül 
pedig a Nyúlteső puszta felé menő kocsiút bevágása tárja fel jól 
azokat. Utóbbi helyen 235°/20°-os dőlést mérhetünk rétegein. Ezek
ben a feltárásokban, valamint a széki puszta —  naprágyi útbevágás 
mentén látható legjobban, hogy a szóbanforgó képződmény mennyire 
repedezett, összevissza hasadozott. Ennek következtében, továbbá a 
kőzet egyneműsége miatt a valódi rétegdőlés rétegeinkben a legrit
kább esetben figyelhető meg pontosan.
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2. Felső olif/océn ( Kasseli emelet) homokkő és homok rétegcsoportja

A bejárt terület keletibb részén, Pulnoktól északra és ÉÉK-re, 
valamint Sajónémeti környékén, homokból és homokkőből álló réteg
csoport uralkodik, amely az oligocén magasabb részébe, a felső öli- 
gocénbe, a kasseli emeletbe tartozik. A homok néha finomabb, több
nyire durvábbszemű, gyakran csillámos, sárga, vagy szürke és zöldes- 
szürke színű, néha többé-kevésbbé összeálló, vagy laza homokkőbe 
megy át. A homokkő ugyanilyen szemcséjű és színű, néha lazább 
összetartású, máskor szilárdabb, keményebb, a mészkarbonát kötő
anyag nagyobb mennyiségben való fellépése következtében. Egyes 
részeiben agyagos homok és homokos agyag betelepülések is van
nak, úgyhogy néha átmenetet mutat az előzőkben leírt rétegcsoporthoz.

Kövület igen ritkán fordul elő benne. Mindössze csak a Kormos 
verőtől délre lévő árok legfelső részében, továbbá a Hegyes-tetőről 
délnyugat felé lejövő út bevágásában, Putnoktól kissé, kb. 600 mé
terre északkeletre találtam rossz megtartású kövületeket. Utóbbi helyen 
a 295°/5° felé dűlő márgás homokkő egy rétegéből előkerültek a kö
vetkező kövületfajok:

Nucula sp., Anadara sp., Varicorbuln gibba 0 1., Tellinci sp., 
Meretrix cfr. incrassata S o w., Psammobia cfr. plana D e s  h., Crassa- 
tella ? sp. és Dentalium kickxi N y s t.

A felső oligocén homokkő rétegcsoport előfordul a Putnoktól 
északra lévő területeken: a putnoki völgy mentén és attól keletre, ahol 
a fővölgy mellékvölgyei tárják fel rétegeit. így a Kormos-verőtől délre 
lévő völgy felső részén 135°/7°-os dőléssel, a Nagykőbérctől délre lévő 
árokban 155°/10° dőléssel, a Kiskőbérctől délre lévő árokban 195°/12° 
dőléssel, továbbá a Hegyestető mellékgerincein és a róla lejövő árkok
ban. A Hegyestetőről délnyugat felé lejövő gerincűt mentén 295°/5° 
és lejjebb 255°/10°-os dőlést mérhetünk rétegein.

A homokkő a putnoki fővölgy jobb (nyugati) oldalán is néhány 
helyen kibukkan, így a Kiskőbérccel szemben, ahol 305°/6°, észa
kabbra 5°/10°-os dőlés mérhető a, sárga homok és homokkő rétegein. 
Nyugatabbra a Somosvölgy táján bukkannak ki a homokkő képződ
mény utolsó előfordulásai, a közbeeső dombtetőket nagykiterjedésben 
fedik a pleisztocén képződményei. A Somosvölgy baloldalán feltárt 
homokkő rétegein 310°/22°-os dőlést mértem.

A Sajó völgyétől délre Sajónémeti és Királd környékén nagy ki
terjedésben vannak jelen a felső oligocén kori szürke, csillámos homok,
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homokkő és márgás homokkő rétegei. Legjobb feltárásait a Velezd- 
sajónémeti országút mentén találjuk, ahol uralkodólag 200°— 220° 
irányú 5°— 10°-os lejtésszögeket mérhetünk rétegein. Sajónémeti köze
lében pedig 155°/6°-os dőlés mutatkozik. A Sajónémetitől K-re lejövő 
völgyben 20°/6° és 10°/3°-os dőlést, keletebbre a dülőút mentén 
340°/10°-os dőlést mértem. Sajónémetitől kb. 1 km-re délre pedig, az 
egyik mellékvölgyben 230°/12°-os dőlés mutatkozik. Lehetséges tehát, 
hogy itt, a Sajótól délre eső területen nyugat-keleti irányú teknők és 
nyergek vonulnak a felső oligocén képződményeken.

3. Szármádat emeletbeli szárazföldi eredetű kavics 

és homok.

Putnoktól északkeletre és északra a középső és felső oligocén 
képződményeire eltérő rétegezéssel és településsel a szármáciai emelet 
szárazföldi eredetű kavics és homok rétegcsoportja telepszik. Az 
egykor nagy ki terjedésű és vastag kavicstakaró ma, a patakvölgyek 
bevágódása folytán jelentékenyen szétdarabolódott és eltávolíttatott. 
A kavicsszemek helyenkint uralkodólag kvarcból állanak, helyenkint 
azonban, mint Putnoktól keletre és északkeletre, a fehér triász mészkő
kavicsnak van uralkodó szerepe.

A kavics és homok rétegcsoport szárazföldi, törmelékkúp jellegű 
lerakódás. Elegyesvizi rétegek és kövületek nincsenek benne. Helyen
kint rétegei közé piroxénes andezittufa és agglomerátum rétegek te
lepszenek. Néhol a rétegcsoport alján foglal helyet az andezittufa.

Előfordul: Putnoktól ÉÉNy-ra, a Paskatetőn, Magas-bércen, 
Piroska-hegyen, a Mohoson. Ezeken a tájakon 50— 80 m lehet a vas
tagsága.

A putnoki völgytől keletre, az északi Hegyes hegyen és Kormos
verőn nagy kiterjedésben van jelen, ahol 100— 120 méterre becsülhető 
a vastagsága. Délebbre a Nagykőbérc és Kiskőbérc, valamint a Put
noki erdő táján, majd még tovább délebbre a putnoki Hegyes tető és 
Kányás környékén fordul elő nagyobb tömegben. Innét lehúzódik 
még tovább dél felé, a Sajó völgyéig. A Hányáson és a tőle délre eső 
területen szintén kb. 100 métert tehet ki a vastagsága.

Kisebb foltjait megtaláljuk azután a szármáciai kavicsnak Ke- 
Iemértől délre és a keleméri völgytől nyugatra eső dombtetőkön.
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4. Piroxénes andezittufa, agglomerátum és breccsa.

Mint már fentebb említettem, a szármáciai emelet szárazföldi 
eredetű kavics —  homok rétegcsoportjának esetleg az aljában, több
nyire azonban a rétegei közé települve, andezittufa, agglomerátum 
és breccsa rétegeit találjuk.

Az andezittufa szürkeszínű, néha átmosott homokszerű, pl. Put- 
noktól északnyugatra,, kb. 3 km-re, a Magasbérc nyugati oldalán, ahol 
északra 10° alatt dűlő padjait kőbánya tárja fel. A tufában többnyire 
kisebb-nagyobb mennyiségben legömbölyödött andezitkavicsokat ta
lálunk és így andezit-agglomerátumba megy át. Egyes részletei szög
letes andezit lapilliket és kisebb-nagyobb bombákat is tartalmaznak, 
amely kifejlődését már breccsának kell minősítenünk. A sötét, majd
nem fekete színű andezitbombák piroxéneket tartalmaznak, tehát 
piroxénes andezit breccsával, agglomerátummal és tufával van dol
gunk.

A fenti vulkáni termékek előfordulnak: a Kormos verő déli ol
dalán, a Nagykőbérc és Kiskőbérc oldalain, valamint a Putnoki erdő 
déli oldalán és ennek északi folytatásában lévő gerinc két oldalán és 
végül a putnok— kelemért országút nagy kanyarulatánál, a domb
gerincen Kelem értől délkeletre, kb. 1.3 km-re, ahol szintén régi kő
bánya tárja fel rétegeit.

5. Pleisztocén.

A pleisztocénben folyt le a szóbanforgó terület felszínének ki
alakítása a nagykiterjedésű tekintélyes denudáció és erózió útján. Az 
ősi Sajó és Rima folyók, valamint mellékpatakjaik a harmadkori me
dencelerakódások hatalmas tömegét hordták le. A folyók fokozatos 
mélyebbre szállásával kapcsolatosan egy-egy megállási, nyugvási idő
szaknak megfelelőtleg skavicspárkánysjíkok, (terraszok) rakódtak le, 
majd időközben és utóbb, a harmadkori képződményeket, továbbá a 
párkánysíkokat is, barnássárga homokos agyag fedte be, egyenetlen 
takaró alakjában. Ez a legfelső takaró barnássárgás agyagos-homokos 
erdei talajjá alakulva területünkön igen elterjedt.

A kavicspárkánysíkok (terraszok) a Sajó balpartján és balparti 
mellékpatakjai mentén jól észlelhetők. Sok helyen kavicsmentesek, de 
morfológiailag jól észlelhetők és a térképek domborzatán is szembe
ötlenek. Meg kell jegyeznem, hogy a kavicsok részben a szármáciai 
kavicsok átmosásából származnak.
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Általánosságban négy különböző magasságú térszínen fekvő 
párkánysíkrendszert tudunk Putnok tágabb értelemben vett környé
kén megkülönböztetni.

A legmagasabban fekvő párkánysíkok nyomait kb. 240— 260 m 
t. sz. f. magasságban találjuk. így a Magasbérc nyúlványain s a 
Hosszúbércen.

Sokkal nagyobb elterjedésűek a 200— 220 m t. sz. f. magasság
ban elterülő párkánysíkok. Északnyugaton a Sajó felsőbb része táján 
valamivel magasabb fekvésűek ezek a párkánysíkok, tudniillik 210— 
220 m t. sz. f. magasságúak. Ezt látjuk Készítői nyugatra és délre, 
Recskétől északnyugatra a Nagymező táján, a Pete tetőn. A szent- 
királyi Nagymező fennsíkja és az abafali puszta mellett lévő kis fenn
sík 200— 216 m magasságú. Széleiken, az oligocén képződmények 
fölött a párkáhysík kavics többnyire elég jól kibukkan és hosszasab
ban követhető.

A Keleméri völgy jobb oldalán, a Miklósfalvi puszta mellett talál
juk a 220 m t. sz. f. magasságban egy párkánysíknak a nyomait. Kissé 
keletebbre már mélyebben, kb. 190 m t. sz. f. magasságban nyomoz
hatjuk délfelé a párkánysíkot, amelynek szélein a kavicsokat is meg
találjuk. Délfelé a Szarvas puszta táján kb. 180 m t. sz. f. magasságra 
alacsonyodik.

Ugyanennek a párkánysíknak a megfelelőjét igen jól kifejlődve 
látjuk a Keleméri völgy baloldalán, Serényifalva fölött, északon átlag 
200 m magasságban, míg dél felé 180 méterre alacsonyodik. Tovább 
KDK-re, a Lóbérc puszta táján, a Hosszúbérc felől délnyugat és dél 
felé kiágazó dombgerinceken találjuk tovább a párkánysíkokat ebben 
a magasságban, részben kavicsokkal, míg végre Putnok mellett meg
szűnnek.

Az előbbieknél alacsonyabb párkánysíkok átlag 180— 160 m t. 
sz. f. magasságban fekszenek. A folyó mentén legfelül eső párkány
síkokat Recske környékén találjuk, ahol azok még kb. 190 m t. sz. f. 
magasságban fekszenek. Ezek valószínűleg egy közbeiktatott, valami
vel magasabb térszínnek felelnek meg.

A szóbanforgó alacsonyabb párkánysíkokat tekintélyes kiterje
désben Szentkirály és Abafalva környékén látjuk, az egykori Forduló 
csárdáig, ahonnét elkeskenyedve tovább húzódik kelet felé. Ezen halad 
kelet felé a putnoki országút. Ennek a párkánysíknak folytatása van 
azután a Keleméri völgyön túl, kelet felé és végül Putnok mellett a

13
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temetőnél találjuk utolsó részletét. Az utóbbi kb. 160 m t. sz. f. má
sságban fekszik és déli szélén kevés kavicsot is találunk.

Végül a legalacsonyabb párkány sík, amely alig emelkedik ki 
néhány méterrel a Sajó mai árteréből kb. 150 m t. sz. f. magasságban 
terül el Bánréve község és a Pogonyi puszta környékén, majd a Kele
mén völgyön túl továbbhúzódik Putnok tájára, ahol a putnoki völgy 
törmelékkúpjába megy át. Ezen épült Putnok városa is.

6. Holocén.

A holocént elsősorban a Sajó nagykiterjedésű árterülete képvi
seli, amely Abafalva, Bánréve, Hét és Velezd környékén 1— 2 km 
szélességben kíséri a folyót. A Sajó kavicsos, homokos iszapos le
rakódásai az árterületen több méter vastagságot tesznek ki. Tavaszon- 
kint a folyó kiöntéseinek ismétlődése következtében az árterületnek 
vékony iszapréteggel való elboríttatása szokott bekövetkezni.

Ezen kívül a nagyobb mellékvölgyekben is találunk keskenyebb- 
szélesebb áradmányos területeket. Ilyen a szentkirályi völgy, a kele
mén völgy és a putnoki völgy.

Külön meg kell emlékeznem azokról a kis zsombékos területek
ről, tószerű vízállásokról, amelyek Kelemértől délkeletre kb. 1.5 km-re, 
a Mohos nevű dűlőben elterülnek. Itten két kis vízállás van. Az egyik 
ÉÉK-DDNy-i irányú és kb. 400 m hosszúságú és 100 m szélességű. 
A másik az előbbitől kis távolságra délnyugatra, kelet-nyugati irányú, 
kb. 260 m hosszú és 20— 30 m széles. Mindkettő régi liegycsuszamlás 
következtében jött létre. A tavacskáktól délkeletre eső, szármáéiai 
kavicsból álló dombtetőnek egy-egy részlete lerogyott, lecsuszamlott, 
az oligocén agyagos altalajon s a lerogyott részletek mögött lefolyás
talan vízállások képződtek. A csuszamlásök valószínűleg még a pleisz
tocén folyamán történtek. Erre vall az, hogy Z ó l y o m i  B á l i n t  
szerint a tavacskákban és azok környékén pleisztocén reliktum növé
nyek is előfordulnak.

A szármáciai kavicselőfordulások szélein egyébként több helyütt 
előfordulnak csuszamlásök, de ezek nem annyira feltűnők. Továbbá 
jelentősebb, jól észlelhető, kb. 500 méter hosszú rogyás van a kelemén 
völgy baloldalán, Serényifalvától ÉÉK-re, kb. 1 km-re.
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*4 szerkezet ( Tektonika).

Tekintettel a bejárt medenceterület kicsi voltára, a szerkezetre 
vonatkozólag csak keveset jelenthetek.

Már régebben kifejtettem (9) azt, hogy a Királd vidéki miocén 
szénterület NYÉNY-on egy ÉÉK-DDNY-i irányú vetődéssel határoló
dik, amelyen túl, NyÉNy felé a felső oligocén homokkő rétegcsoportja 
következik. Ez a vetődés áthúzódhatik a Sajó baloldalára is és való
színű, hogy Putnoktól keletre, kb. 1 km-re a felső oligocén homokkő 
és a szármáciai kavics határán vonul tovább ÉÉK-felé.

Ezzel a nagy vetődéssel párhuzamosan halad egy másik, amely 
körülbelül az ózdi völgy mentén húzódik. Ez a vetődés a nyugaton 
fekvő középső oligocén agyagos képződményeket elválasztja a keletre 
eső felső oligocén homok-homokkő vonulattól. Ez a vetődés is át
nyúlik a Sajón ÉÉK felé és körülbelül a Somos völgy tájára húzódik. 
Itt bukkannak ki a felső oligocén homokkő utolsó részletei, míg tőlük 
nyugat felé a középső oligocén agyagos rétegei következnek.

Á felemlített két nagyobb törésen kívül azokkal párhuzamosan, 
még több vetődési vonal is húzódik. így mindenekelőtt a kelemén 
völgyet kell ilyen vetődésnek tekintenünk; azonkívül a szentkirályi 
völgy alsó részét is hasonló vetődésnek vélhetjük.

A hejárt terület északnyugati részén a középső oligocén réteg
csoportján uralkodólag DDNy-i irányú 3— 10°-os dőléseket mérhe
tünk, ritkán ennél meredekebbek a dőlésszögek. Tehát áthajlás, boi- 
tozatszerű felemelkedés, vagy teknő itt nem mutatkozik. Ugyanezt 
mondhatjuk a Sajó völgyétől északra elterülő felső oligocén homokkő
területre vonatkozólag is. Itt is DDNy-i az uralkodó dőlés és bár itten 
egyéb irányú dőlések is szerepelnek, búb, vagy teknő, itten se mutat
ható ki.

Némileg más képet nyújt a Sajótól délre eső terület. Az itten el
terülő homokkő rétegein mért dőlések alapján feltételezhetjük, hogy 
Sajónémetilől keletre egy kisebb teknő és ettől délre, a Kishegy tájé
kán egy kisebb boltozat húzódik, nagyjából nyugatról kelet felé.
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