
e)A Dunai Magyar Középhegycsoportban.
19. A borsod-hevesi Bükkhegység keleti része.

(Jelentés az 1915. évi földtani fölvételről.)

I)r. Sem*Ét é i* Z o.lt a x - tói.

A z 1915. év nyarán a nagy világháború okozta nehézségek dacára 
is folytattam a borsod— hevesi Bükk-hegység földtani fölvételét. Ez év
ben a 13. öv, X X I I I . rovat D K -i és D X y-i. továbbá a 14. öv X X I I I .  
rovat É K -i térképlapjain dolgoztam. Augusztus hó elején L óozy L ajos  
igazgató urat volt szerencsém földtani fölvételi területemen tisztelhetni, 
kivel néhány napon át együttes tanulságos kirándulásokat tettünk. Majd 
az igazgatóság utasítására augusztus közepén Szendrőre utaztam abból 
a célból, hogy a Bükk-hegységtől északra eső legközelebbi paleozoikus 
hegységet, a szendrő— edelényi szigethegységet is nagyjából megismer
jem és a Bükk-hegység képződményeit vele összehasonlítsam. Itt egy 
napig L őczy igazgató úrral, majd utóbb 3 napig magam jártam be a kör
nyéket.

A  földtani képződmények legnagyobb része ugyanaz, mint amiket 
a szomszédos területekről az előző évi jelentéseimben (1912.. 13., 14.) 
leírtam. Tehát a képződmények részletesebb jellemzését illetőleg utalnom 
kell ezekre az előző jelentéseimre is. hogy az ismétléseket elkerüljem.

A  térképezett területen a következő képződmények szerepelnek:

1. Opaleozoikum.

Miután az ide sorolható rétegekből használható, korhatározó kövü
letek eddig nem kerültek elő. egyelőre ópaleozoikum gyűjtőnév alatt 
foglalom azokat össze. Ide tartoznak az agyagpalák s a nagy elterjedési! 
világosszürke és fehéres mészkövek, továbbá főleg az agyagpalákkal kap
csolatban kvarc it ok is.
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a) Ayyaypala és kvaréit.

A z agyagpala-csoport látszólag konkorcláns településsel a később 
említendő világosszürke mészkő alá clül s ezért a Blikkben nagy elter
jedési! ayyaypaldk-nak egy részét régibbnek kell venni, míg másik része 
az alsókarbon rétegekhez csatlakozik. A z ide tartozó agyagpala többnyire 
világosszürkés, vagy sötétszürke. A  világosszürke féleségek, ahol kvar- 
citokka! sűrűn át vannak járva, többé-kevésbbé szericitesek. elválási lap
jaik fénylők, fillitszerűek. Ennek magyarázata, azt hiszem, abban van, 
hogy az egykori erős gyűrődés, hegyképződés alkalmával a merev kvar- 
citok jobban ellenállván, rajtuk a lágyabb agyagpala szétpréselődött. 
elfenődött. elszericiteseclett. Ellenben ahol kvarc nem telepszik a palák 
közé. pl. Kisgyőrtől ÉNy-ra. a palabányák táján, ott az agyagpalák 
normális kinézésűek.

A kvarcit különböző féleségei igen sűrűn átjárják az agyagpalát. 
Néha 1— 2 ujjnyi réteg, máskor több m-nyi közbetelepülésként lép fel, 
ismét máskor uralkodókig a kvarcit szerepel a térszínen s az agyagpala 
teljesen háttérbe szorul. A  kvarcit többnyire barnássárga, vagy sárgás
barna kőzet, erősen repedezett, széthulló, ritkábban vörhenves, fehéres
szürke. vagy fehér. Utóbbinak a likacsaiban néha kevés mangánkiválás 
lordul elő. A  kvarcithoz kötve egy helyen. Gyertyán völgytől északra, 
az ú. n. ..Yasbánya“ nevű erdőrészen limonit is fellép.

A  kvareitok, azt vélem. —  legalább nagyobbrészt —  régi. tlier- 
mális eredetű kőzetek, amelyek a kvarcporfir és diabáz kitöréseket kísérő 
thermák üledékei és átalakító hatásának eredményei gyanánt tekinthetők. 
A  kvareitok nagyjából az uralkodó csapás mentén lépnek fel ugyan, de 
meglehetősen szabálytalanul. Néhol alárendelten, másutt uralkodólag sze
repel. kiékelődik s újból fellép. Külön térképezni rendkívül bajos ezeket, 
annyival inkább, mert a következendő ó-paleozoikus mészkő területén is 
szerepel, hol alárendeltebben, hol dominálóbban. A  mészkő területén fel
lépő kvarcitoktól sem megkülönböztetni, sem különválasztani nem lehet, 
mert akárhányszor átmegy a kvarcit-szarukő az agyagpalateríilétről a 
mészkövek tömegébe.

Az idén fölvett területen főleg Répáshuta környékén szerepel ez 
a képződménycsoport. íg y  a községtől keletre hosszú, keskeny sávban 
húzódik ÉÉIv-ről D D N y felé. kb. a hámor— répáshutai út mentén, attól 
északra., majd Répáshuta községtől DD Ny felé vonul a nagy mészkő
plató déli szegélye alatt. Ez szerepel továbbá a Nagy tölgyes-ormon, a 
Szarvaskő táján, a Ballabérctől délre, ahonnét áthúzódik a Tebe nevű 
erdőőri ház felé. majd a Nyirmező felé, továbbá előfordul Gyertyánvölgy
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mellett két nagyobb foltban. Ide kell sorolnom még a Ivisgyőrtől ÉNy-ra 
eső két hosszú, keskeny sávot is, az ú. n. Bodnárkút táján, továbbá a 
Bekény táján fellépő foltot.

A  kvarcitok nagyobb tömegben szerepelnek: a Pénzpataktól keletre, 
a Nagypajzsak- vö 1 gy felső részében, a Háromkőről dél felé menő gerin
cen, a Szarvaskőtől északra, a Nagydal felé. a Ballabérctől délre, a Nyir- 
mező keleti részén s a Bekény táján.

b) Világosszürke mészkő.

Világosszürke, többnyire vékonyan rétegzett, kissé kristályos szö
vetű mészkő, ritkábban fehéres színű s ilyenkor a rétegzés elmosódott. 
Néhol —  meglehetősen szabálytalanul —  a mészkövet szürkés-barnás 
kvarcitok, szarukövek is átjárják. Ezek a kvarcitok az agyagpalákkal 
kapcsolatban fellépőkhöz hasonlók, gyakran azoknak a folytatásai. A  
világosszürke mészkőben igen ritkán akadnak kövület-nyomok. íg y  Cse
répfalutól ÉÉIv-re, a Mohalma-gerinctől DNy-ra lévő völgyben, hol a 
mészkő egy része egész lumasellaszerűen van kiképződve. Igen sok apró 
kagylóhéj van benne összezsúfolva, amelyek azonban mind átkristályo
sodtak és ennek következtében rossz megtartásnak. Ezenkívül mind kö
zömbös formák. Jellemző alak nincs köztük. Egyesek közülök posido- 
nomyára emlékeztetnek, tehát a képződménye korára világot nem vetnek. 
Ivisgyőrtől északra, a Gallyabérc tetején, a 318 m magassági ponttal 
jelzett kiemelkedés nyugati oldalán a világosszürke mészkő közé egy 
vörhenyes crinoideás mészkőpad telepszik. Sajnos, ebben sincs semmiféle 
jellemző alak.

A  világosszürke mészkő nagy kiterjedésben fordul elő Cserépfalu
tól. Ivácstól és Ivisgyőrtől északra, Gyertyaánvölgy környékén, Ujhutától 
délre és keletre, valamint Hámor környékén.

Érdekes és fontos a Bükk-hegységben észlelt viszonyokat Dobsina 
vidékénék földtani viszonyaival összehasonlítani. Amint A hlbubg leírja.1) 
a dobsinai Mas s ö r tér - b á n y7 á b a n alul mészkő telepszik, amely7 részben 
ankeritté. részben szideritté alakult át; ezt A hlbubg devon koralligén 
zátony képződménynek veszi. Föléje agyagpala és homokkő telepszik vé
kony7 sötétszínű mészkő-betelepülésekkel, amely7 rétegcsoport az ismert 
karbon faunát tartalmazza. A  két képződmény között A hlbubg szerint 
diszkordancia van, R o z l o z s x i k  szóbeli közlése szerint diszkordanciáról 
szó nem lehet. A  Rükk-hegységbeli világosszürke mészkövet talán a i) *

i) A ttlburg J .: A íelsőmagyarországi Érckegység érctermőhelyei A magy. kir.
Földtani Intézet Évkönyve. XX. kötet. 7-ik füzet. 327. lap
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dobsinai szideritesedett és ankeritesedett devon ? mészkővel lehetne pár- 
huzamosítani; a bükkhegységbeli mészkő azonban sokkal hatalmasabb 
kifejlődésű. A  bükkhegy ségbeli karbon agyagpalák, homokkövek és közbe
települt fekete és sötétszürke mészkövek pedig a dobsinai karbon réte
gekkel kétségkívül ekvivalensek. Megjegyzendő, hogy a Bükk-hegység- 
ben az ópaleozoikus világosszürke mészkő és a karbon rétegcsoport 
között konkordancia van. A  két terület között azonban az a különbség, 
hogy míg Dobsina vidékén a régi zöldkövek (dioritok) az egész rétegsor 
fekvőjében vannak, addig a Bükk-hegységben, úgy látszik, a világos- 
szürke mészkő és a karbon rétegek között foglalnak helyet a diabázok, 
illetve azok tufái és a porfiroidok. Ez a körülmény megnehezíti a pár
huzamosítást.

2. Régi vulkáni kőzetek.

(Diabás, diabáztufa, porfirittufa, kvarcos porfir, porfir óid.)

Régi vulkáni kőzetek, nevezetesen azok tufái meglehetősen jelen
tékeny mértékben szerepelnek a térképezett területen. Sajnos, kőzettani- 
lag még nem voltak eddig behatóan megvizsgálva s így az elnevezések 
is csak ideiglenesek. A  kőzetek beható tanulmányozásával Mauritz Béla 
dr. egyetemi tanár úr vezetése alatt Mathe asszisztens úr foglalkozik.

a) Míg a délnyugati Blikkben a diabázok nagy elterjedésűek, addig 
itt az északkeleti részében alárendelt jelentőségűek. Hámortól Ny-ra, 
a Letrás déli részén észleltem diabázt egy keskeny N y— K -i csíkban. 
A z itt előforduló kőzet középszemű, vagy aprószemű, zöldes színű; benne 
a plagioklász apró lécecskéi felismerhetők, a színes elegyrész már egé
szen elehloritosodott. Alárendelten Lillafüredtől délre is fellép a diabáz- 
tuíák között. Répáshutától Ny-ra, a Nagy tölgyes-orom északi részén is 
előfordul egy kis foltja. Végül a Miklós lúga— Hidegpataka-völgy men
tén fellépő diabáztufa-porfirittufa vonulatban is szerepel alárendelten.

b) Diabáztufa és porfirittufa. Míg a diabáz ezen a környéken alá
rendelt, addig az egykori szórt anyag, a diabáztufa és porfirittufa jelen
tékenyebb szerepű. A  kőzet összeálló, kompakt, utólag kemény kőzetté 
regenerálódott. Ásványos elegyrészek makroszkóposán nem igen ismer
hetők fel benne, csak a gyéren szereplő elmállott, porfirosan kiváló föld- 
pátok tűnnek fel; a kőzet sötét-vörheny es, barnás színű, vagy ibolvásba 
játszó, máskor zöldes színű; többnyire apró szemű, ritkábban közepes 
szemcséjű. Néha alig, máskor kifejezetten jól rétegzett, A  vörhenyes 
féleségek valószínűleg regenerált porfirittufák lesznek, amit majd a kő
zettani vizsgálat fog eldönteni. Az alantabb említendő porfiroidok ezek
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kel a tufákkal kapcsolatban lépnek fel. úgy látszik kissé magasabban, 
illetve közbetelepülve. A  diabáz és porfirittufák előfordulnak: Hámor 
környékén, ahol a Nyavalyás— Tekenős— Szentistván vonalán egy hosszú 
N y— K -i sávban lépnek fel. Ez a vonulat lehúzódik Hámorba, ahonnét 
felmegy a Fehérkő lápa északi részére, majd a Gulicskánál végződik. 
Ezenkívül a Szavós-völgy mentén bukkan fel. Továbbá Hámortól északra 
a Dolka táján és keletre lép fel újból egy-egy vonulat. Egy következő 
hosszabb N y — Iv-i vonulat a Létrás táján kezdődik, amely azonban 
K D K  felé nemsokára kiékelődik. A  .,Szentistván“ déli részén azonban 
ismét fellép, lehúzódik a lillafüredi fővölgybe, majd innét D K  felé Óhuta 
felé vonul.

Délebbre is fellép egy DK-re csapó vonulat a Szinva-forrás táján, 
amely az előbbi vonulatba beleolvad. Még délebbre az újhutai útelága
zásnál fordul elő megint a diabáztufa egy kis foltja.

Még egy vonulatban fellépnek a diabáztufák és porfirittufák. Ne
vezetesen Gyertyánvölgytől délre, az ú. n. Hidegpataka-völgy, a Miklós 
lúga, a Belvács-rét táján s a Lúgos folyás mentén lépnek fel egy több
szörösen megszakított vonulatban. Durvább szeműek, közép és apró sze
műek, vörhenyes, barnás, ibolyás vagy zöldes színűek az itt szerex3lő 
kőzetek.

c) Kvarcporfir. Ujhuta környékén világos szürkés-sárgás és fehéres 
kvarcporfir lép fel. amely részben már préselve van. Benne jól felismer
hető a gyéren szereplő víztiszta kvarc és ezenkívül egyes darabokban a 
mállott, kaolinosodott földpát is. Legjobban fel van tárva Ujhutától ke
letre a Felső-Bagolvhegy déli részén az úttól északra eső régi kőfejté
sekben, ahol régente a gyertyánvölgyi üveggyár részére fejtették az anya
got. A Bagolyhegy nyugati oldalán sok kvarcszikla fordul elő a kvarc
porfir kíséretében.

d) Porfiroid. A  régi kvarcporfirok és tufáik legnagyobb része az 
erős dinamikai hatás, gyűrődés következtében préselődött. réteges szer
kezetűvé lett. A  porfiroidok egy részében feltűnők a nagy. lapított föld- 
pátszemek; igen gyéren kvarc is akad benne. A  kőzet szürkés színű, sely
mes fényű, szericites, jól rétegzett. Más féleségekben az elegyrészek ap
rók. sőt a legtöbb egészen finom szemű, egész vékony réteges palás kőzet. 
Ezek szintén szericitesek. selymes fényűek, szürkés vagy zöldes színűek 
(,.zöld palák“ ). Az utóbbiak, úgy vélem, legnagyobbrészt tufákból szár
maztak.

A  porfiroidok. úgy látszik, a diabáz és porfirittufákkal együtt for
dulnak elő. Hámornál az északi erupciós vonulatban az öregebb szemű 
féleség a diabáz és porfirittufák közé telepszik: a délebbi vonulatban 
viszont úgy látszik, hogy a finomabb szemű féleség azok alatt fordul elő..

(5)
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A  Tekenős— Szentistván— Fehérkő lápa erupciós vonulatában a 
porfiroidok nagy földpátokat tartalmazó félesége szerepel. Ez lép föl 
még a Szavós-völgy mentén is. Nagyobb kiterjedésben van a Lillafüred
től délre eső vonulatban, ahol az apróbb szemű, selymes fényű feleség 
uralkodik. Ez áthúzódik Ujhuta és Óhuta környékére, ahol a vékonyréte
ges palás, selymes fényű, finom szemű féleség elég nagy elterjedésű. 
Ezen a tájon valószínűleg nagyobbrészt az egykori porfirtufák vették föl 
a porfiroid habitust. Ezeket majd a következendő beható petrográfiai 
vizsgálat fogja végleg eldönteni.

3. Karbon.

A  karbonba, még pedig az alsókarbonba fekete és sötétszürke mész
kövek, továbbá velük váltakozó agyagpalák tartoznak. Elterjedésüket az 
ez évben térképezett területen több kelet-nyugati irányú sáv alakjában 
nyomozhattam ki. íg y  Felső-Hámortól (Ó-Massa) keletre, a Garadna- 
völgy mindkét oldalán, Hámor környékén, továbbá Lillafürednél, a völgy 
mindkét oldalán és Diósgyőrtől D N y-ra; végül ide kell sorolni azokat 
a mészköveket, amelyek Ujhutától N yÉN y-ra, majd a Lusta-völgy men
tén húzódnak N y felé. Ide sorolhatók még nagy valószínűséggel a Miklós 
lúgától délre eső, továbbá a Kőristető, Imolytető s a Gáborkő tájának 
szürke mészkövei is.

A z északi, Garadna-völgy mentén húzódó karbon sávban szereplő 
mészkövek feketék, vagy sötétszürkék, jól rétegzettek. Néha oolitos szer
kezetűek. Hasonlók a Dédes és Yisnyó környékén előforduló lueszekhez. 
Karbon korukat már K adic dr. is helyesen felismerte. (Földt. Int. Év
könyve N X III . k., 4. füzet, 185. old.) Keleten uralkodólag É K -i 45—  
60§-os, majd N y felé É-i, végül Ujmassától nyugatra É É N y-i 50°-os 
dülés észlelhető rajtuk. A  mészkövek ismételten váltakoznak szürkés és 
zöldes agyagpalákkal, amint ez különösen a hámori országút bemetszése 
mentén jól észlelhető. A  felsőbb mészkőrétegek már világosabb szürkék, 
mint pl. a Kovácskő táján. A karbon rétegek a diabáztufa és porfiroid 
rétegekre telepszenek, amelyeknek kora tehát ezáltal körülbelül meg van 
állapítva. A  fekete mészkőben gyéren kövületek is előfordulnak. íg y  
helyenkint crinoidea nyéltagok és karizek mutatkoznak és egyes ponto
kon mészalgák vannak bennök.

A délebbre, Lillafürednél lévő, majd az Ujhuta melletti Kisdél- 
hegyen és a Lusta-völgy mentén előforduló mészkövek általában világo
sabb szürke színűek, mint a garadnavölgyiek. Itt az agyagpala betelepe
dések már hiányzanak és, sajnos, kövület sem mutatkozik.
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4. Kristályos mészkő.

A  déli diabáz, diabáztufa-porfirittufa vonulatot délen egy  kristá
lyos mészkősáv kíséri. Ez a mészkő apró vagy középszemcsés, néha szép 
fehér, máskor világosszürke színű. A  kristályos mészkő az ópaleozoikus 
világosszürke mészkőből és részben a karbon sötétszürke mészkőből ala
kult át a régi eruptivumok (diabáz) kontakt hatása következtében. 
Előfordul az Őrhegyen, a Miklós lúgán, ahonnét a Hegyes-, az Almás
bérc és végül az Alsó-Kecskevár felé húzódik.

ő. Felső eocén .

A  felső eocén a Bükk-hegység déli részén lép fel a nagy déli sze
gélytörés mentén. Cserépfalu, Kács, Kisgyőr községek táján. A  felső 
eocén üledék fehér vagy sárgás mészkő, ritkábban márgás mészkő, mely 
vékony, erősen megszaggatott takarót alkot az alaphegységen. Gyakran 
előfordulnak benne a Nummulites intermedins p ’A rch. és N. Ficht éli 
p ’A rch., amelyek a képződmény felső eocén korára utalnak. Néhol litho- 
l ham ni unt ok is fellépnek kőzetalkotólag. Kisgyőr mellett, az itteni már- 
gásabb rétegekben bővebben akad kövület, bár csak kőbelek alakjában. 
Ezeknek faunáját Kocsis J ános1) tanulmányozta, aki a következő fajo
kat sorolja fel:

Heliastraea lucasana D efe ., Isastraea cfr. affinis R euss, Ostrea 
cymhula L ám ., 0 . gigantica Brand, Nummulites Fichteli d ’A rch., N. 
intermedins d ’A rch. Továbbá P leránt um. Textularia. Truncatulina, Po- 
talia, Gypsina. Miliői in a mutatkoznak a mészkő vékony csiszolataiban. 
Felemelítendő végül, hogy Peters1 2) a kisgvőri eocén rétegekből egy 
teknőst is ismertetett, a Trionyx anstriacus Pét. fajt.

6. Oligocén.

A z oligocén képződmények, amiket Eger vidékéről az elmúlt évek
ben Kács vidékéig sikerült nyomoznom, innét még tovább terjednek E K  
felé az alaphegység, illetve az arra rátelepült felső-eocén mészkő és a 
délkeletebbre eső fiatal eruptivumok között. Meglehetősen keskeny sávban

1) Kocsis Já n o s : Adatok a kisgyőri (Borsod m.) óharmadkori rétegek fora- 
minifera faunájához Földtani Közlöny X X I. k. 99. oldal, 1891.

2) K a r l  F. P e t e r s : Beiträge zur Kenntniß der Sckildkroetenreste aus den 
oesterreichisclien Tertiaerablagerungen. Beitraege zur Palaeontographie von Oester- 
'S'ieli. 1858.
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húzódnak az oligocén képződmények a fölszínen és eléggé gyarlón van
nak feltárva. Ennek az utóbbi körülménynek az oka az, hogy az oligocén 
főleg agyagos képződményekből áll: csúszott, lankás lejtőjű vidék képét 
mutatja s jó erdőtalaj lévén, többnyire sűrű erdő borítja. A  felületi elter
jedését még jobban megkeskenyítik az oligocén fölé telepedő riolittufa 
és riolitlávatakarónak az erózió mélyebbre vágódása folytán leszakadozott 
és lecsúszott darabjai. Ezek a lecsúszott darabok az oligocén lejtők jó 
részét beborítják.

A z alsó oligocén legmélyebb rétegeit Kisgyőr mellett a felső-eocén 
mészkövek fölé települve észlelhetjük az ú. n. Rét'mány-hegy D D N y-i 
oldalán és az alatta lévő árkokban, hol sárga színű agyagos márga van 
feltárva. Ennek a foraminifera faunáját Kocsis J. vizsgálta (i. m. 101. 
old.), aki megállapította, hogy bár egyfelől a megelőző felső-eocén réte
gek nummulitesei még jelentékeny szerepétek ebben a rétegben, de más
felől már az alsó-oligocén Clavulina Szabói-vétegek foraminifera faunáját 
majdnem teljes egészében tartalmazza. Ezt talán még átmeneti rétegnek 
tekinthetjük.

A  tulajdonképeni alsó-oligocén rétegek alsó része szürke és sárga 
agyagból áll s teljesen megfelel a Budapest vidéki Clavulina Szabói-réte
gek felsőbb tagjának, a kiscelli agyagnak, amit a foraminifera-faunának 
az azonossága is kétségtelenné tesz.

A z oligocén rétegek magasabb szintáját már homokos és kavicsos 
rétegek alkotják, de az agyag itten is szerepel. Ezek a magasabb szin- 
tájú rétegek valószínűleg a felső-oligocénnek felelnek meg.

A z  oligocén rétegek a következő helyeken vannak föltárva: Cserép
falu «és Zsére között keskeny sávban szerepel az alsó-oligocén kiscelli 
agyag. A z úgjmevezett Sut-dülőtől délre az árok mentén föl van tárva 
kissé a kékesszürke és a sárga agyag (a régi szénkutatások környékén). 
Innét a következő foraminiferák kerültek elő:

I I aplophragmium acutidorsatum Hantk., Gaudryina Beussi H a v i k .. 
Lagena sp., Nodosaria raphanistrum L., N . Hörnesi Hantk., N. (Denta- 
lina) cfr. inflexa Rss., N. (D.) pauper ata d’Okb., Crist elírnia arcuato- 
striata Hantk., C. cultrata M ontf.. C. W etherellii Jones, C. gladius Pihe., 
Frondicularia superba Hantk., Uvigerina pygmaea d’Okb., Textularia 
carinata d’Okb., Bolivina cfr. punctata d’Okb.. B. cfr. aenariensis Costa, 
Clavulina Szabói Hantk., Globigerina bull aides d’Okb.. G. bulloides 
d’Oeb. var. triloba Rss., Discorbina eximia Hantk., Truncatulina Hai- 
dingeri d’Okb., T . cfr. Dutemplei d’Okb., T. compressa Hantk., Anoma- 
lina grosserugosa Gtümb., továbbá vannak még ostracodák.

Továbbá Ivácsfürdőtől Ny-ra, az Alsóbérc felől lejövő kis árokban
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az eocén mészkő tövében előforduló alsó-oligoeén sárga agyag a követ
kező foraminiférákat tartalmazza:

Haplophragmium acutidor satum Hantk., Gaudryina siphonella 
Reuss, Miliolina cfr. limbata Born., Nodosaria (Glandulina) laevigata 
d’Orb., N. raphanistrum L., N. (Denlalina) pauper ata d’Orb., N. (D.) 
consobsina d’Orb.. N. (D.) communis d’Orb.. Cristellaria arcuatostriata 
Hantk.. C. cultrata Montf., C. gladiiis Phil., C. W etherellii Jones, Poly- 
morphina nodosaria Rss.. üvigerina pygmaea d’Orb., Chilostomella ovoi- 
dea Rss., Textularia carinata d’Orb., Bolivina semistriata Hantk., Bige- 
nerina copreolus d’Orb., Clavulina Szabói Hantk., C. cylindrica Hantk., 
Globigerina buli old es d’Orb., Triincatulina costata Hantk., T . compressa 
Hantk., T. Daternplei d’Orb., T. Haidingeri d’Orb., ostracodáh ritkán 
és egy kis cápafog.

Rácstól dél felé, a Pallag-szöllő felé sárga agyag és homok válta
kozik. amely rétegcsoport már a felső-oligocénhez sorolható. Innét kerül
tek elő az egyik agyagrétegből az 1914. évi jelentésemben már felemltíett 
ostracodáh, melyek elegyesvízi jelleget árulnak el. Kácsfürdő közvetlen 
közelében, attól kissé ÉK-re a vízmosások által feltárt szürke agyagban 
szintén ostracodáh fordulnak elő. amelyek az előbbiekhez hasonlók. Ezek 
a rétegek valószínűleg szintén már a felső-oligocénbe sorolhatók. A  felső- 
oligocénbe sorolható rétegek kibukkannak még a Poklos-dülő és a Puszta- 
szöllő platórészek közt lefutó árokban. Itt homok és kavics van feltárva.

Északkeletebbre a Veresagyagtető keleti oldalán, a Lator vízfő 
mellett, a Ivecettető alatt lévő árok mentén és a Péntekvölgy (Várvölgy) 
mentén vannak feltárva az oligocén rétegek, nevezetesen uralkodólag 
sárga és szürke agyag, továbbá alárendeltebben sárga homok.

A  Lator vízfő mellett előforduló sárga agyag iszapolásában a követ
kező foraminif érák at leltem:

Haplophragmium acutidor satum Hantk.. Gaudryina. Iteussi Hantk., 
Miliolina cfr. limbata Born., Lagena apiculata Rss.. Nodosaria rapha- 
mstrum L.. N. (Dentdlina) cost illat unt Rss.. N. (D.) plebeia Rss., Cristel
laria arcuatostriata Hantk., Frondicularia budensis Hantk., Üvigerina 
pygmaea d’Orb.. Chilostomella ovoideü Rss., Bolivina semistriata Hantk., 
Bigenerina capreolus d’Orb., Globigerina bulloides d’Orb. uralkodó alak, 
Triincatulina osnabrugensis Rss., T . Dutemplei d’Orb., T. Haidingeri 
d’Orb.

A  Péntekvölgy fenekén feltárt szürke agyag iszapolása alkalmával 
a következő foraminif érák maradtak vissza:

Lagena apiculata Rss., Nodosaria raphanistrum L.. N. (Dentalma) 
pauperata d’Orb., N. (D.) Boueana d’Orb., N. (D.) communis d’Orb., 
Cristellaria cultrata Montf., C. arcuntostriata Hantk.. C. Kubinyii
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Hantk.. Uvigeriha pygmaea d’Okb., Chilostomella ovoidea Rss., Cassi- 
dulina globosa Hantk., Bolivina cfr. aenariensis Costa, Clavulina Szabói 
Hantk. feltűnő kurta példányokban. Globigerina bulloides d’Okb., Trim- 
eatulina costata Hantk., T. H  aiding éri d’Orb.. T. Dutemplei d’Okb..

A  fóraininiférák belsejében néha markazit kristálykák ülnek, egyes 
példányok egészen ellimonitosodtak.

Az oligoeén rétegek fellépnek továbbá: Bekénynél, ahonnét a Re
metekéit- és Yárkút-völgy felé húzódnak. Itt alul sárga agyag, magasab
ban kvarckavics szerepel. Ivisgyőr mellett, a községtől ÉNy-ra és É-ra 
a riolittufa alatt kvarckavics és homokos kavics mutatkozik. Ez keskeny 
sávban az alaphegység és a riolittufa határán még tovább K  felé húzó
dik. Kisgyőrtől Ny-ra, a Remetekút közelében előforduló sárga agyag
ból a következő fajok kerültek elő:

Gaudryina siphonella Rss., Cristellaria arcuatostriata Hantk., Uvi- 
gerina pygmaea d ’Okb .. Textularia carinata d ’Okb ., Chilostomella sp., 
Bolivina Beyrichi Rss., Discorbina cfr. eximia Hantk., Truncatulina 
Dutemplei d ’Ok b . Továbbá előfordultak még echinus-tüskék és tábla- darabkák, továbbá ostracodák igen gyakoriak.

Ivisgyőr ÉN y-i részén előforduló kavicsokban és homokos kavicsok
ban kövületre nem akadtam.

7. Fiatal erupciós kőzetek,

(Plagioklászos riolittufa, plagioklászos riolit, piroxén andezittufa.)

A  Bükk hegy ség déli oldalán É K  felé folytattam a fiatalabb vul
káni kőzetek térképezését is. Ide tartoznak a plagioklászos riolittufa, pla
gioklászos riolit (vagy dácit) és a piroxén andezittufa. Mint a régibb 
erupciós kőzeteket, ezeket is Máthé asszistens úr vizsgálja petrográfiai- 
lag s tőle várjuk az eredményeket.

a) Plagioklászos riolittufa. Ez fehér vagy világos szürkés, öreg- 
szemű. közép-, ritkábban aprószemű kőzet, nagy biotitokkal és kvarc- 
kristályokkal. Alár end eltebben észlelhetők benne földpátok is. Sokszor 
horzsakő lapillik bőven vannak benne jelen. Nagyobb elterjedési! Ivácstól 
ÉK-re, a Poklos-dülő alján, a Veresagy agtető alján, a Nagy- és Kis- 
dobrák alján, Kisgyőrtől Ny-ra és É-ra a szellőkben. Mocsolyás környé
kén, a Halomvár alján. Érdekes, hogy mélyen a hegység belsejében is 
fellelhető még az egykor kétségkívül nagyobb elterjedésű riolittufa takaró 
nyoma, nevezetesen Gyertyán völgy tői DNy-ra, a Nagy dal N y-i oldalán 
lévő kis hegy nyeregben.

b) Plagioklászos riolit. Világos szürkés vagy sötétszürke színű,

A m. kir. Földtani Intézet Évi jelentése !91ö. 24
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többé-kevésbbé üveges, igen sokszor szurokköves kifejlődésű. A riolit- 
tufák fölött fekszik kisebb-nagyobb táblaszerű takarók alakjában, me
lyeket az erózió számos kisebb darabra székiéit széjjel. A  láva takaró 
helyenkint 5— 10 m vastag, másból azonban vékonyabb. A  vastagabb 
részeiben rendesen szurokköves kifejlődésű; oldalt kisebb-nagyobb távol
ságra már ez a szaruköves jelleg megszűnik, a kőzet el vékonyodik és 
lassankint liorzsaköves tufás jellegű képződménybe megy át. Előfordul 
a Veres agyagtetőn, a Poklos-dülőn. a Latorpuszta környékén. Innét a 
nagy latori völgytől É K  felé meglehetősen összefüggő nagy területen 
van a riolit a Meggyestetőn, a Kecettetőn. a Ivis- és Nagydobrákon, 
továbbá Kisgyőr mellett. Ez egy nagy. egyenletes platót alkot, amelyet 
csak egyes mély völgyek szaggatnak meg.

A  plagioklászos riolitnak egy másik félesége sötétes barnás, vagy 
vörhenyes színű kőzet. Ez biotitot. földpátokat és gyéren kvarcot tar
talmaz. Ezenkívül több-kevesebb piroxén (hipersztén) is van benne.

Szurokkő-csíkok húzódnak végig a kőzetben s egyszersmind hor- 
zsakő-lapilliket is tartalmaz. A  kőzet fölfelé piroxén andezittufába megy 
át. Azt kell tehát feltételezni, hogy a riolit lávatakaró anyagával a ki
ömléskor az ugyanakkor lehulló piroxén andezittufa keveredett. Előfor
dul: a Tarizsatetőn, a Tilalmastetőn, a Nyergeshegyen, a Halomváron 
s a Kisgyőrtől DK-re eső. a 254 m magassági ponttal jelzett vonulaton. 
A kőzet általában vékony. 1— 2 m-nyi lávatakarók alakjában fordul elő, 
de néha telérek alakjában is fellép.

c) Piroxén andezittufa. Sötét színű, barnás-vörhenyes kőzet, benne 
a plagioklász és a piroxén (hipersztén) ismerhetők fel. Rendesen alig, 
vagy egyáltalában nem rétegzett s ez utóbbi alkalmas különösen a fej
tésre. Néha andezit-lapilliket és horzsakő-lapilliket is tartalmaz, főleg 
az alsóbb részében. A  vékony barnás színű rioliton fekszik s abba több
nyire észrevétlenül átmegy. Általában nem vastag; 5— 10 m-nél nem 
vastagabb. Előfordul a Tarizsatetőn, a Tilalmastetőn, a Nyergesen, a 
Halomváron és Kisgyőrtől DK-re a 254 m magassági ponttal jelzett 
hegytetőn, ahol kőbányák által jól fel van tárva. 8

8. Pleisztocén és Holocén.

A  pleisztocénbe tartoznak a régibb képződményeket borító barna 
agyagtakaró, továbbá a barlangi üledékek, a holocénbe pedig a patakok 
mai hordalékán kívül a mésztufa.

a) A barna agyagtakaró a különböző kőzetek fölé telepszik s a 
lösszel egyenértékű képződmény. Főleg a Bükk déli lejtőin lép fel s az 
Alföld felé mindinkább vastagodva végül a fölszinen uralkodóvá válik.
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b) Pleisztocénkorbeli üledékek vannak továbbá a Bükk hegység 
barlangjaiban. A z itt előforduló barlangi agyagokból igen sok pleiszto
cén ősállati csontmaradvány került elő, továbbá nagy mennyiségben ke
rültek elő az ősember kőeszközei. Ezeket a leleteket P ap p  K á r o l y . K adic  
O t t o k á r , K ormos T iv a d a r  és H ill  e r r an d  J enő  ismertették.1) Tehát 
elég, ha jelentésemben e munkák alapján csak az eddigi ismeretek regisz
trálására szorítkozom.

A  barlangok közül a legnagyobb és legérdekesebb a hámori Szeleta- 
barlang. amelyet K ad ic  (). ásatott ki és ismertetett. A z ásatáskor a pleisz
tocén ősemlősök csontjainak egész sora került elő; a legfontosabbak ezek 
közül: Ursus spelaeus B l u m b ., Felis leo spelaea G o l d f .. Hyaena crocuta 
spelaea G o l d f .. Elephas primigenius B l u m b .. Rangifer tarandus L. 
Ezenkívül pompás ősemberi palaeolithikus kőeszközök kerültek elő, mint 
babérlevélhegyek, pengék stb.. amelyek K a d ió  szerint részben a kora- 
solutréen. részben a javasolutréen kőiparának jellemző termékei.

A  hámori Puskaporos-barlangból K a d ió . K ormos. C a p e k  és B ol - 
k a y  egész sereg pleisztocén gerinces maradványt sorolnak föl, amelyek 
közül csak az Ursus spelaeus B l u m b .. a Rangifer tarandus L. és a Rhi
noceros antiquitatis B lb . fajokat említem itt föl. Az emlősökön kívül sok 
madárcsontot, halcsigolyát és fogat említenek a szerzők, végül innét írta 
le B olicay  a Rana Méhelyi nevű új békafajt. A  talált babérlevélalakú 
ősemberi kőszerszámok a solutréenre utalnak.

Lillafürednél, a kápolna alatt lévő kis sziklafülkéből K ormos T. 
egyebek mellett az Ursus spelaeus B l u m b ., Felis silvestris S c iir e b .. Cer- 
vus elaphus L., Caprella rupicapra L., Sus scrofa L. maradványait említi 
fel. A  barlangkitöltés felsőbb rétegei már holocénkorúak.

A  répáshutai Balla-barlangban H il l e b r a n d  J. aurignacien tipusú 
kőeszközöket lelt s ezenkívül számos pleisztocén gerinces csontmarad
ványt, egyebek közt: a Rangifer tarandus L .. Ursus spelaeus B l u m b ., i)

i) Papp K á r o l y : Miskolc környékének geológiai viszonyai A ni. kir. Föld
tani Intézet Évkönyve. XYT. kötet. 3. füzet. 1907

K adic Otto k ár : A Szelet a-bar lang kutatásának eredményei A ni. kir. Föld
tani Intézet Évkönyve. XXIII. kötet. 4-ik füzet. 1915. Ugyanitt bö irodalmi jegyzék.

K adic . K ormos, capek . Bo l k a y : A hámori Puskaporos és faunái ja Borsod- 
megyében. A magyar királyi Földtani Intézet Évkönyve. X IX  kötet, 3-ik füzet.

K ormos Tiv a d a r : A lillafüredi sziklaüreg faunája. Barlangkutatás. II. k 
202. oldal. 1914.

H il l e b r a x d  Jenő : A Balla-barlangban 1911 évben végzett ásatások eredmé
nyei. Köziem, a F.-Fokit. T. Barlangkiitató-Bizotts Földt. Közi. XLIT. k. 765. 1. 1912,

U az: A répásliutai Balla-barlangban talált diluviális gyermekcsontok marad
ványai. Köziem, a m. kir. Földt. Társ. Barlangkut. Bizottságából. Földt. Közi, XLI, k. 
452 oldal 1911.

2 4 "
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Pana Méhelyi B o l k . csontjait. Innét ismertette végül H il l e b r a n d  a 
Magyarországon első pleisztocén emberi esontmaradványt is.

A  mésztufa lerakódása a liolocénban történt a Bükkhegység rnész- 
ben dús forrásaiból és patakjaiból. Egy nagy mésztufa folt van Hámor
nál. amelyet a Szinva mészben dús vize rakott le. A  kőzet szivacsos- 
likacsos; benne moh, továbbá nád és sás bekérgezett szárainak nyomai 
mutatkoznak. A  Szinva-patak szép vízesésben rohan le a mésztufán az 
alsó hámori völgybe. Egy kis mésztufa folt van továbbá Hámortól Ny-ra 
a tó fölött emelkedő, a lakosoktól Rovienkának nevezett hegyoldalon, 
amelyet a karbon agyagpalán kibukkanó forrás rakott le.

Meg kell itt még emlékeznem a Bükkhegység langyosvizű ter
máiban élő reliktum csigák-ról. Már régebbi idő óta ismeretes volt, 
hogy a görömbölyi és a diósgyőri hévvizekben él a Neritina (Theo- 
doxus) Prevostiana Partscii. és a görömbölyiben ezenkívül még a Mela- 
nopsis acicularis F ér . csigafaj. Mindkettő kétségkívül a korábbi geológiai 
korszakokból, nevezetesen a levantei emeletből fennmaradt reliktumfaj, 
amelyek a pleisztocénnek zordabb éghajlatát a langyos vizek védelme 
alatt átélték s máig fennmaradtak. A  Neritina (Theodoxus) Prevostiana 
PARTSCH-t sikerült megtalálnom az eddig ismert lelőhelyeken kívül még 
a kácsi és a latorvízfői langyosvizű hévforrásokban. Mindkét helyen 
igen nagy mennyiségben élnek. E faj eddig ismert termőhelyeinek a 
száma ezzel tízre emelkedett. A  két új lelőhelyen előforduló csigafaj pél
dányai, mint a görömbölyiek, diósgyőriek és a vöslauiak tiszta feketék.1) 
A  Melanopsis acicularis FÉR.-t pedig Kácsfíirdő langyos hévforrásaiban 
találtam meg.

*

A  Bükkhegység északkeleti részében elég jól észlelhető, hogy gyűrt 
hegységgel van dolgunk. Nehány. nagyjából K — N y -i irányú aiitikliná- 
lisnak és szinklinálisnak lefutása észlelhető Hámor és Lillafüred kör
nyékén. Nagyobbrészt azonban északról délnek irányuló pikkelyes átto- 
lódásokat kell feltételeznünk a hegység nagyobb részében, amelynek 
mészkő és agyagpala rétegei isoklinálisan É-ra és ÉÉIv-re dűlnek. Ezek 
a pikkelyek azonban —  sajnos —  ki nem nyomozhatok. Különösen meg
nehezítik a hegység szerkezetéről való helyes képnek a szerzését bizonyos 
fehér mészköveknek a fellépése, amelyek a Bükkhegység több pontján 
fellépnek és rendkívül hasonlítanak a Magyar Középhegységben ismeretes 
felső-triász dachstein meszekhez. Egyelőre még nem világos előttem, hogy

ü L. bővebben: Schréter Zo l t á n : Ivét reliktum csigafej új termőhelyei ha
zánkban. Állattani Közlemények. XIV kötet. 262. oldal. 1915. évfolyam.
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milyen viszonyban vannak e mészkövek az ópaleozoikusnak vett világos- 
szürke meszekkel. valamint az agyagpalákkal. Ha ezek a feliér mész
kövek csakugyan felső-triásznak bizonyulnának a bennük igen gyéren 
előforduló és rossz megtartású kövületek alapján, akkor az ópaleozoikus 
és karbon szeriest ezekre rátolódottnak kellene tekintenünk. Akkor ez 
alapon a viszonyok úgy volnának mag3rarázandók, hogy az utólagos disz- 
lokációk (törések) által az autochton triászból egyes rögök magasabbra 
jutottak s ezeket tárta fel utóbb a bemélyülő erózió Cserépfalunál a Hór- 
völgy tájékán, Felsőtárkánynál s Mészvölgy körül, valamint az Óbutától 
keletre és Diósgyőrtől délre eső liegvtömegben. Mindezek még további 
vizsgálatokat igényelnek.

A zt azonban már most megállapítottnak és kiemelendőnek tartom, 
hogy a Btikkhegység szervesen az Északnyugati Kárpátokhoz tartozik 
és nem a Magyar Középhegységhez. Erre utal egyfelől az. hogy a bükki 
üledékes kőzetek sztratigrafiája egészen más, mint a Bakony— Vértes—  
Budaiheg3̂ ségé. A z ott ismeretes gazdag tagozású triász, jura és kréta 
rétegek a Blikkben hiányzanak. Ellenben olyan régi képződmények sze
repelnek itt, amelyek az északmag3'arországh nevezetesen dobsinavidéki 
paleozoikus képződményekkel párhuzamosíthatók. Másfelől a régi eruptiv 
kőzetek: a diabázok és tufáik nag3̂ mennyiségben való szereplése, továbbá 
a porfiroidoknak fellépése szintén szervesen az Északnyugati Kárpátok
hoz csatolják a Bükkhegységet. hol ezek a képződmények szintén nagy 
elterjedésinek. Az említett régi képződmények a dunántúli Középhegység
ben hiányzanak, vag3" igen alárendelten kép visel vék. A Bükkhegység 
azonban orográfiai önállósága miatt az Északnyugati Kárpátoktól mégis 
különválasztandó és önálló tagként tekintendő.
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Hasznosítható anyagok.

1. Ópaleozoikus agyag pala. Kitűnő minőségű fedőpalát szolgáltat. 
Azelőtt nag3̂ mennyiségben állítottak elő belőle fedőpalalapokat Kisgyőr 
mellett, az ú. n. Palabánya-völgyben. Ma —  sajnos —  szünetel a fejtése, 
mivel a műfedőpalák kiszorították a piacról.

2. Ópaleozoikus világosszürke mészkő. Mészégetésre kiválóan alkal
mas anyag. Kács, Répáshuta. Gyertyán völgy, Hámor. Ujhuta kön^ékén  
számos mészégető kemencében égetik és szállítják az Alföldre. Óhuta és 
Diósgyőr környékén nagy kőbányákban nagy tömegben fejtik a mész
követ a diósgyőri vasgyár részére. Ezenkívül útkavicsolásra is nag37 
mennyiségben használják föl.

3. Limonit és mangánérc. Gyertyánvölgytől ÉNy-ra, a Vince Pál
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hegye és a Kerekhegy közé eső területen a lakosok által „Vasbányá“ -nak 
nevezett erdőrészen limonitnak és mangános limonitnak a nyomára akad
tam. ahol régen, kb. 60— 80 év előtt termelték a vasércet és Hámorba 
szállították kohósítás végett. A  szakirodalomban erről az előfordulásról 
eddig tudtommal nem esett szó. Kb. 500 m ÉN y-—D K -i irányú hosszú
ságban és 20— 30 m szélességben nyomozható itt a világosszürke mészkő 
területén egy barnás kvarcos vonulat, amelyhez a limonit és mangános 
limonit kötve van. A  íelszinen kisebb-nagyobb limonitdarabokat és liimo- 
nitos kvarcittuskókat lelhetni. A  régi fejtések n3mmai ma is megvannak;
2— 3 m mély gödrök és ezek szélein gorcok láthatók. Ma öregedő szálerdő 
áll rajta. Mivel valószínű, hogy csak a fölszinhez közel eső részekből 
szedték ki a vasércet a régi idők primitiv bányászkodásával, érdemes 
volna meggyőződést szerezni arról, hogy vájjon a mélység felé nem foly
tatódik-e, esetleg nem gazdagszik-e az érces vonulat.

Néhány mangánérc-gumót és mangános kvarcitdarabot leltem Uj- 
liuta község mellett DNy-ra az országút és a temető közelében, hol szintén 
kvarcit kíséretében lép fel. Ugyancsak néhány mangánérc-gumót leltem 
a Belvácsrét és a Nyír mező közé eső gerincen, továbbá Biikkzsérctől 
ENy-ra, a Csipkéskúttól É-ra, az út mellett, szintén a kvarcitos terü
leten. Jelentőséget azonban nem tulajdoníthatni ezeknek.

Néhány jó minőségű limonitdarabot leltem Kácsfürdőtől nyugatra, 
az eocén mészkő fölött. Jelentősége nincs.

Limonitos kvarcit előfordul Kácstól északra, a Borsóstető északi 
oldalán H alast  es. kir. kamarás birtokán, de ennek sincs gyakorlati je
lentősége.

4. Kvarcporfir. Ujhutánál, a községtől keletre, a Felsőbagolyhegyen 
több kisebb-nagyobb kőbányában fejtették régebben a fehéres-világos 
sárgás-szürkés kvarcporfirt és részben préselt kvarcporfirt s a gyertyán- 
völgyi egykori üveggyárban csehországi kvarccal vegyítve üveggyártásra 
használták fel. Ma is fejtik és útkavicsolásra használják fel.

5. Diabáztufa, porfírittufa és porß raid. Hámor-Lillafüred mellett 
útkavicsolásra használják fel.

6. Karbon mészkő. Hámor mellett fejtik a tónál lévő kőbányában 
a sötétszürke karbon mészkövet a diósgyőri vasgyár részére. Utkavicso- 
lásra is felhasználják.

7. Kristályos mészkő. Gyertyánvölgytől DK-re, az Őrhegyen, a 
Belvácsrét körül, a Hegyesen és a Miklós lúgán fehér és szürkésfehér 
aprószemű és középszemű kristályos mészkő (márvány) fordul elő részben 
a kincstári területen, részben Coburg hercegi területen. Ezidőszerint nincs 
sehol sem feltárva, mindenütt a felső sárga agyag, erdei talaj borítja. 
Meg lehetne. kísérelni márványként való alkalmazását.
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8. Föl kell említenem továbbá azt. hogy a Btikkhegység délkeleti 
szegélye mentén eocén barnaszén nagyobb kiterjedésű jelenléte lehetséges 
és valószínű. A  Btikkhegység alaptömegének szélére települve a hegység 
hosszában épúgy, mint a Buda— Esztergomihegységben és a Vértesben 
a íelső eocén nummuliteses mészkövet találjuk, mely egykor tengerparti 
képződmény. A  Btikkhegység délkeleti szegélyét képviselő nagy törés
vonalon túl már az eocén előtt lesűlyedt terület volt, tehát az eocén ele
jén a nummuliteses tenger transzgressziója előtt épúgy megvolt a lehe
tőség a barnaszén képződésére, mint a többi középhegységi területen. 
Igaz ugyan, hogy a törésvonalon túl, DK-re lévő eocén rétegek kissé 
mélyebben fekszenek, miután a fölszinen mindenütt a fedő oligocén réte
gek észlelhetők a törésvonalon túl. illetőleg az e fölé települő riolittufák 
és lávatakarók; maguk az eocén rétegek pedig nem bukkannak ki. Mind
amellett fölöttébb kívánatos volna, hogy a Btikkhegység D K -i oldala 
mentén végig mélyfúrások útján megállapíttassék, vájjon van-e szén a 
mélységben. A  geológiai viszonyokat szem előtt tartva, tudniillik minden 
előfeltétele megvan itt az eocén széntelep, vagy telepek jelenlétének. A  
főkérdés az, hogy milyen vastagok a fedő oligocén rétegek s ha széntelep 
csakugyan jelen van, milyen vastag az ? Ezt pedig csakis helyesen meg
választott pontokon történő mélyfúrások útján lehet megállapítani. Le
hetséges, hogy helyenként a fedő rétegek nagyobb része már el erodáló
dott s az eocén rétegek csekély mélységben fekszenek.

Megjegyzem, hogy e területen már eddig is történtek kutatások az 
eocén-szén után, de nem mindig a legjobban megválasztott pontokon. íg y  
például Bükkzsérctől keletre, ahol az oligocén rétegek -alatt állítólag csak
hamar megtalálták a barnaszenet. Másfelől a diósgyőri m. kir. vas- és 
acélgyár Kisgyőrött mélyíttetett 1885-ben egy 25 m mélyfúrást az úgy
nevezett Palabánya-völgy alsó részén az eocénmészkő területén, amely 
azonban sikertelen volt. A z eocén szénnek a fölkutatása a környékre; de 
főleg annak nagyobb ipari városaira, nevezetesen Miskolcra, Egerre nézve 
volna nagy fontosságú.

9. Rial it. A  Blikk-hegység déli oldalán fekvő községekben, különö
sen Kisgyőrött építkezésekhez használják fel. Utkavicsolásra alkalmas 
anyag. Ivács, Latorpuszta és Kisgyőr környékén nagy kiterjedésben fordul 
elő, Kácson és Kisgyőrött kőbányákban fejtik.

10. Piroxén andezittufa. A  Btikkhegység déli oldalán fekvő közsé
gekben széliében felhasználják építkezésekre; ezenkívül sírköveket, lépcső
ket, kerítésoszlopokat stb. faragnak belőle. Fejtik; Sály környékén, a Ta- 
rizsa melett, a Halomvár déli oldalán, továbbá Kisgyőrtől DK-re, a 254 
m magassági ponttal jelzett dombvonuliaton, több kőbányában.


