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A JÓSVA PATAK FELS VÖLGYÉNEK GEOLÓGIAI
LEÍRÁSA.

Irta: Jaskó Sándor.*

DIB GEOLOGISCHEN VERH Á LTXISSE DBS OBEREN JÓSVA-
TALES.

Von S. Jaskó.

A Göinör-Tornai mészkdvidék nagyrészét Böckh H. (1) és

Vitális .T. (7) majdnem harminc évvel ezeltt vette fel geoló-

giáikig. Sajnos csak az északi térképlapokat dolgozták, fel. a karszt-

vidék 4(i(i5 sz. térképre es részét már nem. Keleten csatlakozik

hozzájuk Pálfy M. a Rudabányai hegységet leíró munkája (5).

Dél fell, a sajóvölgyi neogén medence irányából pedig Schr é-

t’er Z. haladt egész Jósvafig. hogy kapcsolatba jusson a fent em-
lített felvételekkel (6). Nevezett munkák nem ölelik fel az egész

karsztvidéket, hanem egy nagyjából háromszög alakú, körülbelül

lt’0 km2 nagyságú terület: Jósvaf, Teresznye, Szia és Petri köz-é-

gek vidéke, feldolgozatlanul maradt a felvételezett területek közé

ékelve.

Errl a vidékrl több, mint hatvan éve egyetlen feljegyzésünk
sínes a geológiai irodalomban. Támpontot csupán Fa e tér le fel-

vétele s rövid jelentéseinek idevonatkozó pár sora (2), valamint
H o eh st éttér vázlatos utijegyzete (3) nyújt. Szinte meglep
tény, hogy csonkahazánk egyik geológiailag legérdekesebb és feltá-

rásokban bvelked vidéke mostanáig geológiai szempontból is-

meretlen.

Eladta a Földtani Társulat 1935. okt. 2-i szakülésén.
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A hiány pótlására Schréter Z. felvételéhez csatlakozva é->

feljegyzéseit követve**, a kérdéses területnek kb. egyharmadát be-

jártam és térképeztem 1935. nyarán. Munkám eredményérl a kö-

vetkezkben számolhatok be.

Alsó triász.

A .Tósva patak völgye alsó triász képzdményekben fejldött

ki. Petidbl Jósvaf felé haladva az új országút bevágásaiban

szinte megszakítás nélkül kitn feltárásban keresztezzük a réteg-

sort öt kilométeres útszakaszon. Petii községbl nyugat felé kiin-

dulva werfoni rétegek lemezes, szilánkos mészkövét látjuk, melyre
egységes ki fejldési! 2(10 m vastag agyagmárga települ. Ez utóbbi
fedjében Jósvaf környékén nagy kiterjedésben eampilli lemezes
mészkövek települnek, helyenként kloritos, agyagpalás, betelepü-
lésekkel s vastagságuk az 5—000 m-t is meghaladja.

<0
i
Srjh'wkos mészk. A se isi emelet legmélyebbnek ismert tag-

ja a Petid Ny-i végén a malomnál jól feltárt, de a dél felé elterül
lapos dombok barna agyaga alól is több helyen elbukkanó, ka lei t-

(M ékkel átjárt, szürke szín, lemezes, szilánkos mészk, amelv
aránylag nyugodt települése ellenére is ersen metamorfizált kzet.
I gen apróra töredezett len ezkéi szilánkokra esnek szét; helyenként
ívesen görbült Ilhizocora/ !hnn-?Y,ev\i kaleitos erek hullanak ki be-
üde. A nagyobb kzetdarabok réteglapjait a kzetet átjáró) erek
hullámos csomóssá teszik.

b) AcDiagmárqa. Petiitl 700 rn-re Ny-ra az országúton, a szi-

lánkos mészk fedjében egységes kifejldést! agyagmárga települ.

Kékesszürke. «árga és vörös padjait több kfejl tárja fel. A ré-

tegfel illetek olykor itt is csomósak a különböz kövületnyomoktól,
de a kzetben semmi, telér nincs s nem is töredezett úgy, mint a

lekiije. Az országúitól E-ra széles ívalakban búvik a felszínre, dél

felé a Domolaház hegyet valószínleg telje-en ez alkotja (itt rosz-

szak a feltárások); Petidtl délkeletre is kibúvik néhány kisebb

foltban. Jósvaf közelében mégegyszer megjelenik az országút

mentén a vörös agyagmárga, mely fels részeiben, sok muszkovitot

tartalmazva, palás homokkbe megy at.

A Jósvaf-Petrii országéit E-i oldalán lev kfejtk sárgás-

zöld márgájából Kerekes József egy. gyakornok úr több kövületet

gyjtött, melyekbl Dr. Kút áss y Endre egy. m. tanár úr n

következ fajokat határoztameg:* * Turbo rcctecostutus llajuer,

** S c b r é t e r Zoltán fgeológus úrnak ezúton is köszöneté-

in et fejezem ki bejárás megkezdésekor nyújtott értékes tanácsaiért.

* A gyjtött kövületek feldolgozását Kutassy E. egv. magán-

tanár úr volt szíves vállalni s a teljes kövületjcgyzéket ö lógja leírni.

Itt csak az eddigi meghatározott jellemzbb es jobb megtartású ala-

kokat említem meg szíves közlései nyomán.
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és fekete szín, kalciterekkc 1 l:*égcsen átjárt mészkövek tartoznak

GervlUeia m.i/tifoides Sehloth., M.i/ojthorki laevignta ti o 1 d f.,

Anodnntophora fnssacnsis \Y i s ni.

c) Lemezes mészk. Vékonyan rétegezett, lemezes, sötétszürke

ide
; melyek helyenként alárendelten kloritosudott szürke palákkal s

gumós, barnásszürke. ersen agyagos márkákkal váltakoznak.

Aránylag ez a rétegese port a leggyrtebb, a rétegek többhelyen

élükön állnak, másutt kaotikusán összegyrve, kis redkben tor-

lódtak egymásra. A lemezes mészk .jó b tárását a Jósvaf-Petrii

l ig. 63. ábra. Partfalbevágás a Jósvaf-Petri-i országút mentén. Lm—
lemezes mészk. Ap = agyagpala.

országút mentén találjuk meg kb. két kilométeres szakaszon, kü-
lönösen a 200. és 191. magassági pontok táján, valamint Petidtl
LNy-ra a ^lagas-galya és a Hegytet déli lejtjén, ahol nagy terü-

leten bukkanik a felszínre. Az országút 191-es pontjától északra az
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átjáró kaiéit telérek igen vastagok s a felszínen deciméiért is meg-

haladó tejfehér mészpátda rabokat gyjthetünk. Jósvafn a falu

déli szélén lev kfejtben másfélméteres agyagpala réteg települ

a sötét lemezes mészk közé. Hasonló agyagpalák elfordulnak a

Láz-tet lejtjén több helyen is, de mindenütt igen alárendelten.

A 3G4-es háromszögelési pont nyergében, az Almás-szöllbe vezet
úton, a felszínen hever fekete lemezes-mészk darabjainak felüle-

tén rengeteg kövület mái ltt ki. Leggyakoriabbak Myophoria cos-

tata Zen k., Myophoria Goldfussi A 1 b., GerviUeia mytilloides
Sehloth. Nevezetes, hogy a M. Goldfussi már az anisusi emelet-
re utal, míg a többi kövületek a szittya rétegek alakjai.

A eampilli lemezes mészk legalsó rétegeit padosabb. kissé

lilás árnyalatú szürke mészk rétegek alkotják 10—15 méteres vas-
tagságban. helyenként bveu tartalmazva igen apró kövületeket.

A lilásszürke mészk váltakozó rétegekben megy át a seisi agyag-
márgába.

big. 64. ábra. Jósvaf és a Tohanya-bérc környéke. l.= vörös agyag.
2= forrásniészkö, 3 középtriasz fehér mészk, 4 középtriasz (ani-

snsi) sötétszürke mészk, 5.= alsó triász (eampilli) lemezes mészk.

Középs triász.

Az alsó triász vékonyan rétegezett lemezes mészköveivel és

paláival szemben a középs triaszt igen vastagpados, gyakran alig

felismerhet rétegzés tömör mészkövek alkotják. Az alsó triász

képzdmények a völgyekben bukkannak napvilágra, a közép-triász

mészkövek a magas fennsíkokat képezik, l'gy kifejldésük, mint

elterjedésük egységes és egyszer. A zömét fehér mészk képezi,

helyenkint kristályos dolomit betelepülésekkel, a fekiiben véko-

nyabb rétegben barnássá rga és sötétszürke mészk telepszik, mely

helyenként éles határ nélkül megy át a eampilli lemezes mészkbe.
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/. .In isiisi emelet.

a) Vastagpados , sötétszürke mészk. A középs triász legalsó

tagja vastagpados, sötétszürke, olykor egész l't kete mészk. E kép-

zdmény legjobb feltárásait a Baradla-barlang jósvali ágúban,

valamint a belevezet mesterséges táróban látni. Itt a kzet tömör,

fehér mészpát erekkel átjárt, ritkán vékony fehér szín rétegek is

települnek közé. A barlangbejárat eltt Síeli rété r Z. (é) dolo-

mitos részeket is talált benne. A kecsi völgy baloldalán északnak

dl rétegei vöröses fekete színek. Az egyetlen kövületet, egy
hatalmas tömeges korait .lósvaftl északra találtam benne. A
Magas-galya oldalában pásztája megvékonyodik, olykor alig fel-

ismerhet. .Jellegzetes vastag tömör padjai élesen elütnek az alsó

triász lemezes mészktl, de mint már elbb hangsúlyoztam, ré-

teghatáruk nem éles. Megnehezíti az elkülönítést az is, hogy a le-

mezes mészkben, valószínleg a közepe táján, hasonló, tömör,
karsztosodásra hajlamos vastagpados részletek jelennek meg.

h) Sárgásbama mészk. A Magas-galya oldalában a 341-es

magassági ponttól északra világos sárgásbarna szín, vékonyabban
padozott, olykor kristályos mészk jelenik meg. Kelet felé vékony
savban követhet a közép-triász fehér mészk fekiijében. A 327-os

pont körül ez fedi a dombtett. Az Almás-szöll délkeleti oldalán
kzettanilag teljesen hasonló, sok apró fekete szín kagylócskát,
fkép Myophoriákat tartalmazó sárga mészkrétegek települnek az

alsótriasz h mezes mészköve fölé Az innen meghatározott fajok a

következk: Mgophoria laevigata Zieth., Myophoria laevigata

Zietli. var. elongata Ph, i“l., Gervilíeia mytUloides Scliloth.,
Gervilíeia Albertit G o 1 d f.

llecoaro mészk. A középtriasz fehér mészkövének S c h rété r

Z. (Ö) által kimutatott legalsó szintje nem különíthet el a fiata-

labb tagoktól. Valószínleg alárendeltéül) kifejdés, mint Aggte-

lek környékén.

2. Ladin emelet.

a) Diploporás mészk. A fehér és világosszürke mészk leg-

nagyobbrésze ide tartozik. Hatalmas, több száz méter vastagságú

rétegsorozata összefüggen uralja a karsztfennsíkokat. Mészége-

tésre idszakosan fejtik kis gödrökben. Tömött, olykor teljesen pa-

dozatlan kzet, szilánkosan törik, Diploporák fordulnak tienne el.

Mindenütt ersen karsztosodott felület, úgy, hogy a csapás, d-
lés legtöbb helyen felismerhetetlen. A középtriasz fehér mészköve

a vidék tulajdonképeni karsztkzete. A dolinák, barlangok, így

az Aggteleki-barlang legnagyobb része, benne képzdtek.

b) Dolomit. A fehér-világosszürke mészkben keskeny lencse-

szer dolomit betelepülések fordulnak el. Jósvaf közeléljen a d o-

hánya bérc 247-es pontja körül fehér szín, kristályos szemcsés do-

lomit van. Északabbra a Nagyoklal-hegy tövében sárgás-szürke,
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porló dolomit található. Itt kisebb gödrökben útépítéshez fejtik.

A különböz lelhelyekrl felsorolt fajok nem teljesen elegen-

dk a pontos rétegtani taglaláshoz, de a szomszédos területek meg-

felel képzdményeivel összehasonlítva mégis elkülöníthetk al-

emeletekre a triász képzdmények. Tekintetbe véve, hogy az egész

Gömör-Tornai mészkvidékrl alig 24 faj volt ismeretes, s terü-

letünkrl pedig egyetlen kövületrl sem tudtunk, azt hiszem a

felsorolt néhány adat is fontos támpontot nyújthat a további ku-

tatásokhoz.

Harmad és negyedkori fedrétegek.

A t riaszképzdmények fedjében helyenként fiatal rétegek

jelennek meg. Leginkább az alapkzet anyagának másodlagos fel-

halmozódásai. Nem vastagok, de eltakarva az alattuk lev réte-

geket megnehezítik a hegyszerkezet felismerését.

Forrósmész a lemezes mészk területén. Jósvaf környékén
sárgás, szürkés mészk fordul el a felszínen nagy tömegben. Alsó
löszeiben a lemezes mészk szegletes darabjait zárja magába. Fel-

jebb ersen lyukacsos, néha sejtes szerkezet. A csillogó kristá-

I1 ig. 66. ábra. 1 := középtriasz fehér és világosszürke mészk, 2= do
hunit Hadin), 3= anisusi sötétszürke mészk, 4= oampilli lemezes

mészk.

iyos alapanyagban, olykor ugyancsak kristályos tömeg, üregki-
töltésnek látszanak. Mikroszkóp alatt ezek a részek finom kalcit-

kristálykák földes anyaggal szennyezett halmazának ismerhet*];
d h inii a Kzet ersen likacsos, mégis ndlentálló és helyenként
nng.\ sziklakat alkot, s fleg a térszín alacsonyabb pontjain talál-
ható, szabálytalanul elterül foltokban. Rétegek szerinti közbetele-
pii lésben sehol sem észleltem a lemezes mészk között s bár kövület
nem került el belle, hasonlóság alapján neogén képzdménynek
uit i.iIü, Loezy L. ugyanis teljesen hasonló körülmények között
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elforduló „Kauchwacke‘’-szevíi lrrásmészkövet ír Le a Balaton

mentén elforduló lemezes mészk tetejérl (4, 67. o.).

Pleisztocén terraszképzdmenyeket a hurlangbejárathoz épi

tett új autóút bevágása tárt fel több ponton. A rétegesen települi

homok és kavics lerakódások valószínleg a Baradlából hajdan

ebben a szintben a napvilágra jutó barlangi patakok hordaléka

gyanánt tekinthetk. A kavicstelep “255 m-es szintje pontosan meg-

egyezik a barlang ma már szárazon álló jósvafi ágának fenék-

magasságával. A .lósva völgyön lefele kitünen követhet a pleisz

toeén terrasz, amely Petri felett 250 m magas és igen élesen elt-
nik h terepbl. Itt barna agyag borítja s kavicshordalékot nem
lehet észlelni.

Lsz. Petri környékén a völgy déli oldalán borítja az erds
lejtket Helyenként fokozatosan barna agyagba megy át.

Brös agyai) Iterra rossw) a karsztosodott területen helyen-

ként tetemes vastagságban gylt össze. S, elír éter Z. (6) a benne

talált banxitdarabkák után a mélyedéseket feltölt vörös agyagot

krétakorúnak tartja. A nagjobb sík területeken a vörös agyagon
földet mvelnek.

Pleisztocén bánig agyag takarja az Almás-szöllö északi lejt-

jét, a Magas-galya oldalát s a Petri fölötti terraszokat. Mint vékony
^akadozott lepel ledi el a pleisztocén térszint s gyakran fokoza-

tosan löszbe vagy vörös agyagba megy át. Általában a vörös agyag
a középtriasz karsztosodó mészkövén, a barna agyag pedig az alsó

triász lemezes mészkövein képzdik, lösz délkeleten található, ahol
a márgapala hukkanik nagyobb tömegben a felszínre.

Holovén. A Jósva patak lapályát átlag kétszáz méter széles

ulluviális feltöltés alkotja, mely vékony sávokban az oldalvölgyek-
lie is behúzódik. A meszes viz patakok néhol mésztufát raknak le,

így a Kecsi-völgyben, a megyehatárnál ered b karsztforrás
vize önmagaépítette mésztufagáton zuhog le. A lejttörmelék he-
lyedként nagy tömegben halmozódik fel, így a Jósvaf-Sziui or-
szágút 200-as pontjától északnyugatra fekv útkavitusoláshoz ásott
gödrök 6 m vastagságban tárják fel a lemezes mészk rétegesen
egymásra ha 1mozód o1 1 kaviesai t

.

lekion ikn i megfigyelések.

B ö c kHi H. (1) és \ ital is I. (7) szerint a Szepes-Gömöj;i
ért-hegység déli lejtjét borító mészktakaró nagyjából NyDNy-
!CÉK-i csapásai enyhe redkl)e gyrdött. A mészkfennsík részle-
tek széles, lapos szinklinálisok. míg a folyóvölgyek meredekebb s

részleteiben ersebben gyrt antiklinálisök mentén alakultak ki.

íSchreter (6) Aggtelek és Trizs között mutatott ki egy lapos
szinkliuálist, mellyel az északon határos antiklinálist a Jósva

-

völgyben lelte fel.

Egész területünk valóban egy hatalmas K-Ny-i irányú anti-
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kíin ál is részlete. Az antiklinális tengelye nem vízszintes, hanem
enyhén nyugat felé lejt, úgy hogy a réteghatárok kelet felé mindig
magasabb nívóba jutva a völgyoldalakon, a rétegkibúvások sávjai

távolodnak egymástól s középen idsebb képzdmények jutnak a

felszínre. Az antiklinális keleti vége rnég kinyomozatlan, de való-

színnek tartom, hogy az általános nyugat felé való dlés csu-

pán a Bódva-völgy karbon kibúvásainál sznik meg.
Az antiklinális széleihez kétoldalt egy-egy alárendelt szm-

klinális és antiklinális b csati -

' kozik. Kz a két párhuzamos oldal

led a völgyoldalakon, a fennsík szélein húzódik és helyenként
megszakad. Nagyjából beleilleszkedik a ftengely irányába és néha
igen meredek dléseivel a réteghatárok vonalának futását függet-

leníti a keresztvölgyek domborzatának eltérít hatásától.

A sötét mészk pasztája a jósvafi ha rlangbejárat közelében

bnkkanik fel a közép-triász fehér mészköve alól és csakhamar ket-

téválva ; i lemezes mészknek ad helyet. Jósvaf nyugati szélein a

kzetpadok helyenkint kaotikusán gyrtek. A völgyön szelvényt

fektetve kei észtül (6(5. ábrái határozottan úgy látszik, mintha a

nyugodtak!) település közép-triász meszek takaróját mintegy át-

döfné a fedrétegek alatt kis részleteiben kaotikusán összegyrt,

plasztikusabb lemezes mészk.

Fig. (jf). ábra. A Jósvavölgy Petidnél dél fell tekintve, t= pleiszto-

cén lerrasz, h= holocén völgysík.

.Jósvaf és az Almás-szöll között jól feltárva é zlelhet egy

szabályos kis ^zinklinális. Déli fele félkörívben meghajlott, lapos

antiklinális hullámon át kapcsolódik a vonulni szélének általános

délnyugati dlésébe. A J ásvaf Aggteleki országúi szerpentinje

mellett észlelhet települési zavarok esetleg nyugati folytatását

képezik ennek az alakulatnak. Az északi völgyoldalon húzódó ol-

dalred, Jósvaf közelében, a közép triász fekete mészkövének
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élére állított rétegeivel kezddik. Itt is úgy látszik, mintha a gy-
l er a nyugodtabb takaró szélein meredekebben préselte voli "

lel a rétegeket, mint másutt. A karsztosodott felület, olykor pa-

dozaton közép-triász fehér mészkben a dlés mérése sok helyen

lehetetlen s így a település sem tisztázható teljes biztonsággal. A

Magas-galya oldalában másfélkilométeres darabon összefüggen

mutatható ki egy széles és lapos szinklinális, melyet az alsó triász

határán egy keskeny é: igen meredek, olykor élére állított red
vísér.

Az autiklinális rendszer középs fredöjének tengelye jódara-

bon összeesik a Jósva patak futásvonalával s itt az alluviális ta-

karó miatt nem tisztázható a boltozat közepének elrendezdése. x\

Jósvafö-Petrii országút 200-as pontjánál lev kanyarban emelked
sziklák élére állított és kétoldalt meredeken divergáló rétegei,

szintén azt mutatják .hogy nem boltozat, hanem feltorlódás képezi

az autiklinális közepét. Ezzel szemben Petri környékén a werfeni

márgapalák és szilánkos mészk elrendezdése szabályos kupola

részletet alkot.

A rétegek településéiKm diszkordaneia nem mutatható ki.

A legmeredekebb helyzet rétegek dlése is egyenletesen csökken

a lankásabb rétegek felé. A lemezes mészk az egymást keresztez

völgyek torkolatában kaotikusán gyrt. Ilyen helyeken néha pár

méteres legyezk és egymáson átbuktatott kis takaróredk gya-

koriak.

Fig-. 67. ábra. 1 = Középtriasz fehér és világosszürke mészk, 2= kö-

zéptriasz sárga mészk, középtriasz (anisusi) sötétszürke mészk,
-t= campili lemezes mészk. 5= a. triász agyagniárga, 6 =; a. triász
— szilánkos mészk

A Jósvavölgy tektonikája gyürdéses, de kimutatható
utólagos töredezettség is. A vetk mentén a mozgás nem vertikális,
hanem fképen horizontális irányban történt. A Baradla barlang
jósé afi tárójának falában igen jól észlelhet egy 4 fok alatt nyu-
gatra dl vet fényes csuszamlási lapja. A barlang iránya egybe-
esik a vetvel s valószínleg ennek mentén alakult ki. Feltételez-
hetjük, hogy a többi, nagyjából egyenes vonal mentén húzódó járat
szintén ilyen módon prefor máltatott. Jcsvaftl északra határo-
zottan látszik a két völgyoldal rétegeinek eltolódása egy, ugyan-
csak észak-déli csapáséi, sík mentén. A Jósvaf-Szini országút part-
bevágásában jól feltárva látjuk a vetket. Némelyik fényes, bar-
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nisos felülete több négyzetméter darabon ki van bontva. Ezek

a vetsíkok L)Nv és DK felé dlnek. Nevezetes a Hojamér patakjá-

nak beömléséaxél az agyagmárga határon észlelt vet; ennek men-

tén úgy tolódtak el a rétegek, hogy a völgy tnlsó oldalán a kzet-

határ eltávolodott s nem képezi folytatását a helyén maradt da-

rabjának.

Egész területünk tehát a Gömör-Tornai ínészkfennsíkok

gyrdési rendszerébe tartozik. Az alsó Jósvavölgy és a tle délre

elterül dombvidék további bejárása lesz hívatva eldönteni, hogy

a 1 adórendszer hogyan simul a karbon rétegek keleten felbukkanó

tömbjére és miképen megy át a Rudabányai (.egység vetkkel szét

darabolt rögcsoportjába.

Készült a kir. m. Pázmány Péter tudományegyetem Földtani Inté-

zetében.

* * =*

Verfasser beschreibt den seit mehr als (i dabren in dér geis-

logisehen Literatur unheachteten Teil d. Gömör-Tornaer Karstland-

schaft in Nordnnga rn. Die Werfener Schichten hestehen ans splitt-

rigem Kalkstein und Mergelschiefer
;

als oherstes Glied folgen

dnnkle, blattrige Campiller Kaiké. Dér mittlere Trias enthált

dickbánkige, oft ungeschiohtete Kalksteine, die das eiigentliehe

Karstgestein dér Landsehaft darstellen. Die Mách ti gkelt dér

Sehichtgruppe betiagt méh rere hnndert Meter. Neog°ne Deekbil-

dungen sind: Siisiswasserkalk, Terra-rossa und fluviatile Terras-

senablagerungen. Wie es tíio beigeschlossene Karte zeigt, bildete

sieh das Jósvatal lángs einer steilen Antiklinale, an die síeli zwei
Nebenfalten a nsch Messen. Die hben Karstehenen entsnrpohen
flaehen und breiten Syn'klinalen. Spátere, untergeordnete Honzon-
talversehiehungen sind aucli vorhanden.
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