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A BÜKKHEGYSÉG TRTÁSZKÉPZÖDMÉNYET.
Irta; Schréter Zoltán.*

ÜBER DIE TRIASBJLDUNGEN DES BÜKKGEB1RGES.
Von Z. Schréter* *

A borsod-hevesi Biikkhegység triászképzdményeirl elször

J. J o k é 1 y
1 emlékezik me'g 1854-ben. Jokély szerint Eger közelé-

ben a Nagy Eged éis Várhegy részben sötétszín, részben világos,

igen tömött lueszekbl állanak, amelyek kövületmentesek, s ezért

korukat nem lehet megállapítani. Mivel azonban a váci hegyrögök-

nek és a Bakonyinak csapásába esnek, szerinte a Bükkehgység emlí-

tett mészkövei valószínleg azonos képzdési epochába tartoznak.

Ez utóbbi hegyvidékek hasonló képzdményei triászkor fiák. Fel-

tételezhetjük, hogy Jokély az Egér közelébl leírt lueszeket szintén

közép triászkorúaknak vélte.

* Eladta a Magyarhoni Földtani Társulat 1934. évi május 2-án

tartott, szak ülésén.

** Vorgetragén in dér Fachsitzung dér Ung. Geol. Gesellschaft

am 2 Mai 1934.

1 J. Jokély: Über die geologische Beschaffenheit dér Umgebun-
gen von Erlau. Jahrbuch dér K. K. geol. Reiehanstalt, Wien, Bd. V.

p. 212. 1854.
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Wolía szerint (1859) a karbonba sorolható képzdmények
fölött 2—3 láb vastag zöldes és kékes homokk következik, amely a

tarka homokktl meg nem különböztethet. Ezt fedi a világos

meszek hatalmas szakasza, amely alsó részében kovatartalmú, felfelé

tisztább és fényl fehér. Geológiai helyzete e kövületmentes mész-

köveknek Wolf szerint kétségkívül ugyanaz, mint az aggteleki

barlangos mészké, amelyet H ochstetter a werfeni rétegek fölött

lév biztos helyzete miatt az Alpok hallstatti mészkövével párhuza-

mosított (L. H ochstetter: Jahrb. d. k. k. geol. Reichsanst, Wien,

Bd. VII, No. 4, p. (592, 1856.). Wol f tehát ilyen alapon a Biikkhegy-

ség zömét felépít mészköveket a triászba sorozza. Megemlíti még,

hogy elfordulnak oolitos meszek és dolomitok is, amelyeknek fia-

talabb kort kell tulajdonítani.

F. v. H a u e r
s 1866-ban felemlíti, hogy Noszva.j vidékén, a Kis

Eged, Nagy Eged, Tik ihegy és Várhegy vonulatában DK-i dléssel

világosszín. vékony rétegivésíí. néha palás meszelt fordulnak el,

amelyek néha ozavukdúsak. Eltekintve a (lese 11 által a Nagy
Eged tetn lelt meghatározhatatlan kagylónyomtól, köviiletmente-

sek. A mészkövek közelebbi koráról nem nyilatkozik.

G Stache 4 szerint (1866) a Biikkhegységben a karbon-képzd-
mények fölött résziben palák, nagyobbrészt szilárd mészkövek ural-

kodnak. Ezeknek kora organikus maradványok teljes hiánya miatt

teljesen bizonytalan. E sorokhoz Stache még a következ meg-
jegyzést fzi: „Unklare Lagerungsverhaltnisse, völliger Mangel an
erkennbaren organischen Resten, oft aueh dichte Waldbedeckung
machen das Biikkgebirge zu einein dér schwierigsten und undank-
barsten Aufnahmsgebiete und die Entzifferung dér Schichtenfolge

desselben zu einen sehr schwer lösbaren geologisehen Problem.“

1866-ban Stache G u i d o és B ö c k li J á nos térképezték a

Bükkhegy séget s együttes tapasztalataikat B ö c k h J á nos foglalta

össze 1867-ben.5 — Böckh J. szerint a tu 1ajdonképein i Biikkhegy-
ségben a karbon-képzdmények fölött következnek a következ kép-

zdmények: a) „Bunte Sehiefer und Kaiké dér Triasformation.“
Elfordulnak Hámor környékén, a szilvásváradi Gerendavár táján,

továbbá a Szent Léltk-hegyen, ahol zöld és vörös palák lépnek fel,

amelyekbe mészpalák is beletelepszenek. Kövületet nem leltek ben-

nük. b) „Kaik und Kalkschiefer dér Lias- und Jura-Formation.“

2 H. Wolf: Die geologisehen Verháltnisse des Bükkgebh’ges.

Jahrbuch dér K K. geol. Reichsa nstalt. Wien, Bd. X. No. 1, Verhandl,
p:ig. 70. 1859.

3 F. v. Hauer: Keisebericht. Jahrbuch dér K. K. geol. Reichs-

a nstalt. Bd. XVI, No. 2. Verhandl. p. 94, 1866, Wien.
4
G. Stache: Reisebericht. Jahrbuch dér k. k. geol. Reichs-

anstalt. Bd XVI, No. 3. Verhandl. p. 108, 1866. Wien.
J. Böckh; Die geologisehen Verháltnisse des Bükkgebirges etc.

Jahrbuch dér k. k. geol. Reichanstalt, Wien. B. 17. H. 2, p, 225. 1867,
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Ezt a csoportot felosztja: 7. „Weissen bis grnuen, überhaupt lichten

Kaiké. 2 . Dunklen bis sehwarzen Kaiké. 3 . Rötlichen und gelblichen

Kalkschiefer des Vöröskhegy.“ A mészkövek szarukövet tartalmaz-
nak és helyenként dolomitosak. A kzettani kinézés után ezeket a
kzeteket a Kárpátok szaruk tartalmú júra-rétegeivel véli leg-

inkább pá rhuzamosítha tn i

.

Szabó József, 6 aki a Bükkhegységnek aránylag kicsi.

Heves megyére terjed részérl szól csak, a wieni Földtani Intézet

felvételeire, nevezetesen Böckh J. közleményére való hivatkozással,

az Eger közelében lév Kis Eged, Nagy Eged és Várhegy mészkövét
a júra korszakba helyezi.

Ultiig7 1903-ban a Bükkhegység mészköveit az Északnyugati
Kárpátok déli táblás mészkvonulata mintegy folytatásának

tekintette. S e képzdményekrl a következket írja: „ . . . Weniger
sicher ist die Deutung dér versteinerungsfreien Kalkdecke. Es mag
fraglich sein, eb die Kaiké des Bükk nicht besser an die Trias, als

an den Jura anzuschliessen wáren, gleich den bunten Sehiefern,

Kaikén und Schalsteinen im nördlichen Teile dieses Gebirges.“ -

Megjegyzi továbbá: „ . . . Was mán aber schon lieute behauptén
kann. ist die Tatsache, dass im Bükk-Gebirge keinerlei Anzeichen
einer erheblichen postrresozoieehen Faltung bestehen.“ A perm-
mesozoi képzdmények fáciesterületeirl közölt térképvázlaton

(U. o. 670 old.) a Bükkhegység területét a „Faziesgebiet des Inneren
Gürtels“ területbe osztja be.

U h l i g
8
a Kárpátok tektonikájáról szóló késbbi munkájában

már a Bükkhegység mesozoiknmáról érdemlegesen nem tesz

említést (1907).

P a p p K á r o 1 y
9 1907-ben B ck h J á n o s után felemlíti,

hogy a Hámorvölgyben és a Szentlélek-hegyen tarka palák és diabáz-

tufák fordulnak el, amelyekrl azt véli, hogy valószínleg triász

kori képzdmények. A mészköveket a jurába sorozza.

Vadász Elem él r
10 1909-ben közölt értekezésében teljesen

kótségbevonja triászképzdmények jelenlétét a Biikkhegységben.

A Bükkhegységbcn végzett földtani felvételeim folyamán

6 Szabó József: Heves és Küls Szolnok megyék földtani le-

írása. Magyar Orvosok és Természetvizsgálók 18(58. évi Nagygylésé-
nek Munkálatai. XIII. kötet, 100. oldal, 1869.

7
II h 1 i g V.: Bau und Bild dér Karpathen. Wien und Leipzig,

1903, pag. 703.

8 U h 1 i g V : Über die Tektonik dér Karpathen. Sitzungsberiebte

d. k. k. Akademie dér Wissenschaften, Math., Naturw. Cl. Bd, CXVI,
1. 1907. Wien, pag. (51.

9 Papp Károly: Miskolc környékének geol. visz. A m. kir.

Földtani Intézet Évkönyve, XVI. k., 3. f., 10(5. old.

10 Vadász E.: Geológiai jegyzetek a borsodi Bükk hegységbl.

Földtani Közlöny, XXXIX. k., 179. old. 1ÍMI9.
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alkalmam volt tapasztalni azokat a rendkívüli nehézségeket, amelyek
itt a felvev geológus elé tornyosulnak, amiket már S tat* he (1.

kiemelt s amikbe utána valamennyi itt járt geológus ütközött. A
hegység nagy részét felépít mészkbesöpörtök elég változatosak

ugyan, de edd igeié korjelzö kövület nem került el bellük, tehát

a mészkövek feltételezett kora kövületekkel igazolva nem volt. Ezen-

kívül — úgylátszik — több kisebb takaróred, vagy pikkely építi

fel a Biikkhegységet s ez is okozhatja az egyes vonulatokban talál-

ható rétegsorozat eltérését, fáciesváltozását, egyesek kimaradását, s

okozza a kövülethiány mellett az egyes képzödnumy-összleteknek a

geológiai korszakokba való beosztási nehézségeit. Felvételi jelenté-

seimben a Bükkhegység mészköveit s a velük kapcsolatban el-
forduló agyagpalákat és dolomitokat általában a triászba helyeztem
(L. a m. k. Földtani Intézet Évi Jelentése 1912-rl, 1915 és 191(>-rób),

egyes képzdményeket azonban paleozóinak tartottam. Nézetemet
azonban az akkor még igen gyéren és rossz megtartásban lelt kövii

letekkel alig tudtam alátámasztani.
Azóta évek hosszú során át ismételten meglátogattam egyes

pontokat kövülotgyüjtés szempontjából, fleg azonban Legányi
Ferenc úr kereste fel azokat a helyeket, amelyeket neki kövület-

gyiijtés szempontjából megjelöltem; ezenkívül saját maga is több

új kövület lelhelyet fedezett fel. Fképen tehát a Legányi úr
buzgósága folytán begylt kövületanyag alapján van módunkban
ma már igazolni azt, hogy a Bükkhegység mészk fein:ú kjának na-
gyobb része (eltekintve a karbon és perm képzdményektl) csak-
ugyan a triász képzdményeibl épült fel. Sajnos, számos hézag van
ma még a B iikkhegység re vonatkozó ismereteimben, amelyeket át-

hidalni még nincs módomban. Tehát sem a végleges sztratigráfiát,

sem a tektonikát ma még teljes biztonsággal megadni nem tudom.
Egyelre elegendnek tartom azt, ha a kövületekkel igazolt réteg-

összleteket kimutatom s kövületeiket felsorolom.

Alsó triász (Scíjthioi emelet).

Az alsó triász (scythiai emelet) képzdményei a Bükkhegység
északi részében elég változatos és elég tetemes vastagságú réteg-

csoport alakjában vannak jelen. A hegység északnyugati részében
kövületek alapján megállapíthatjuk az alpi és bakonyi alsó triász

mindkét alemeletének, a seisi és campili rétegcsoportoknak jelen-

létét, azonban ezek egyelre térképileg külön nem választhatók.
A Bükkhegység középs és délkeleti részeiben az alsó triász jelen-

létét egyelre csak feltételezem.

1. Seisi rétegek.

Mályinkától délre és délkeletre elterül hegyvidék: a Begyeleg,
F'zilasf, Keniesnyehegy, Csondrcvölgy, Nagy és Kis Kacsitány,
Szalasznya és Koponyahegy tája nagyobbrészt a seisi alemeletbe
sorolható kzetekbl áll. Világos, néha sötétebbsziirke mészkövek,
oolitos mészkövek, sötétebbsziirke dolomitok, ritkábban homokkövek,
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szürke és zöldes agyagpalák szerepelnek itt .Kövületek elfordulnak

a következ pontokon: a Csondróvölgy baloldalán, a Bogdánytet
ÉNy-i sarkával szemben, az egyik kocsiúton; szürke, csillámos,

bmokos agyagmárgapalábán

:

Anodontophora fassaensis Wissm. sp. (5 kbél), Myophoria cfr-

laevigata Zietli. sp. (2 drb.) és csillámos homokkben egy pseudo-

monotis lenyomattöredék, amely hasonlít némileg a Pseudomonoti

s

(Eumorphotis) inaequicostata Ben. sp.-hoz. A Csondrótet 485 mm.
ponttal jelzett kúpja és az Odvask közt, a Csondróvölgy jobb-

oldalán, a hegyoldalban, szürke lemezes mészkben: Anodontophora
fassaensis W'issm. sp. (1 drb.), Pseudomonotis (Claraia.) aurita

H a'u. sp. (1 drb.), Pecten sp. (1 drb.). Ugpanerrl a tájról, de a

Csondróvölgy baloldaláról sötétszürke oolitos mészkbl Anodonto-

phora sp. (1 drb.) kisebb példány került el. A Üsondrótettl ÉK-re,

a mályinka-hámori kocsiút melll csillámos, szürke homokkében
Anodontophora fassaensis Wissm. sp. (1 drb.) és sárga mészkben
a Pseudomonotis (Claraia) cfr Clarai E m m r. sp.-hez hasonló kagy-

ló egy gyenge megtartású darabja került el.

Mályinkától DK-re, kb. 1.5 km-re, a Bogdánytet alatt, a

mályinka-hámri kocsiút melll barnás-sárgás mészkben Pseudo-

monotis (Claraia) cfr. intermedia Bíttn., Myalina vctusta Ben.
var. minor Bittn. és Gervüleia cfr. pannonica Bittn. 1 drb., s

ezenkívül még egyéb meg nem határozható lenyomatok és kbelek
fordulnak el. A Bnrtosktl kissé délre, a kocsiút melll vörhenyes

csillámos homokkben egy Pseudomonotis sp. lenyomatrész került

el, amely a Ps. (Claraia) aurita H a u. sp.-hez hasonlít.

Mályinkától délre 1

, a Begyeleghegy dél i részén, egy barnás-

szürke márgás mészkpadban, elég bven vannak kagylólenyomatok,

de ezek igen rosszak és meg sem határozhatók. A Szilastet leg-

északibb nyúlványán, vagy már a Begyelegen szürke mészk és

oolitos szürke mészk fordul el. Elfordulnak bénne Anodontophora
szer kagylók és Pseudomonotis sp. lenyomatai. A Begyeleghegy
523 m m. pontja táján galambszürke, világos és sötétszürke mészk
és dolomit, továbbá oolitos, világos és sötétszürke mészk szerepel,

utóbbiakban az Anodontophora cfr. fassaensis Wissm. sp. for-

dul el.

Délebbre, a mályinka-tardonai határon, a látóki patak völgyé-

nek jobboldalán, a kocsiútban, sárgásbarna, homokos, lemezes már -

gában Anodontophora canalensis C a t. sp. 2 drb. és Anodontophora
fassaensis Wisism. sp. 1 drb. fordult el.

Egy másik, délkeletebbre következ, alsó triász képzdmények-
bl álló vonulat valószínleg már Bélapátfalvától kissé ÉK-re kez-

ddik, a Vannarét és Kelemenszék táján, ahonnét áthúzódnak réte-

gei a SzalnjkavölgybeL A Szalajkavölgyben, különösen a halastó

táján, az alsó triász képzdményei már kzettanilag is jól meg-
különböztethetk és kövületekkel úgy a seisi, mint a campili eme-
letek jelenléte megállapítható. Innét áthúzódik a íétegcsoport az



A Biikkhegység triászképzdményei 95

Éleskvár — Gerendavár — Orvosvölgy — Ablakosk — Bálvány —
Bánkút és Ómássá tájára. Az eddigi DNy—ÉK irányú vonulat ez-

után nagyjából Ny—K irányban Hámor felé halad tovább.

A soisi emelet kzetei hasonlók az elbb leírt vonulat kzetei-

hez. Kövületek elfordulak: A szilvásvárad
-

! Szalajkavölgyben, a

halastó felett lév iparvasúti bevágásban. Innét elször Pécsié li

Antal bányamérnök gyjtött és küldött be úgy a seisi, mint a

campili emeletbl kövületeket; késbb Legányi F. bvebl>en
gyjtött bellük. Itt rózsaszín mészkben Anodontophora fassaen-

sis W iss m. sp. és rózsaszín és vörhenyes mészklemezek vannak,
amelyeken crinoideák nyéltagjai és karízei láthatók kimállva.

Északkeletebbre az Orvesvölgyben vörhe/nyes csillámos homok-
kben Anodontophora fussaensis Wissm. sp. fordul el. Tovább
kissé keletre, az Ablakosk völgyben az úgynevezett Ablakosk
mészkszikláit találjuk. A nagy szikláktól kissé nyugatra, a permi
agyagpalával határos vékony sárgásvörhenyes csillámos mészk-
rétegben Anodontophora sp. kbelei fordulnak el; szürke oolitos

mészkben Anodontophora fussaensis Wissm. sp. gyakorinak
mondható (kb. 10 drb.). Elfordul továbbá egy nagyobb, síma Pseudo-
monotis sp. 3 drb.), és ftlyoirhoria cfr. laevigata Zieth sp. kicsi

példányok, G darab.

A Bálványtet keleti oldalán szürkésbarna márgás mészkbl
és oolitos -szürke mészkbl Anodontophora fussaensis I! i s s rn. sp.,

3 drb., Anodontophora canalensis C a t. sp. 1 drb., Pseudomonotis
(Claraia) cfr. aurita Hau. sp. több töredék, Myophora cfr. laevigata
Zieth sp. 4 drb. é^s Mpatina sp. 2 drb. került el.

A legtöbb és a legjobb megtartású kövület a „Bánkút“ mellett

került el. Éspedig szürke mészkbl: Pseudomonotis (Claraia)

aurita Hauer sp. 6 drb., részben töredékes tekn. Az egyik laposra

nyomott példány hasonló ,a Frech F. által (A Balaton tudomá-
nyos Tan. Eredm. I. I. 2. Paleolit. Függelék 94. old. 31. ábra. Pótlók

a werfeni rétegek vezérl kövületeihez.) ábrázolt példányokhoz, csak
annál valamivel kisebb és kerekdedebb. Pseudomonotis (Claraia)

cfr. intermedia Bittn. 2 töred. db., Pseudomonotis (Eumorphotis)
cfr. asperata Bittn. 1 drb., Pseudomonotis (Claraia) orbicularis

R i c lí t h. sp. 2 db., Myophora laevigata Zieth. sp. 2 db., Anodonto-
phora sp. 1 db., Gervilleia sp. 1 db. Oolitos szürke mészkben: Pseu-

domonotis (Claraia) aurita H a u. sp., egy kopott jobbtekn és Myo-
phoria cfr. laevigata Zieth sp. 2db.; barnássárga oolitos mészk
bi: Pseudomonotis (Claraia) aurita Hauer sp.

A vonulat keleti részében kövületet nem sikerült eddig találni

egy példány kivételével. Hámor község fölött, az országút szélén,

az országúti alagúttól kissé a tó felé sötétszürke mészkben egy
nagyobb, rossz megtartású Pseudomonotis sp.-t talált Legányi,
amit némileg a Ps. (Claraia) aurita H au. sp.-val lehet vonatkozásba
hozni.
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2- Campili rétegek ,

A campili alemeilet kzetei barnás-sárgás és szürke mészkövek,
alárendelten vörhenyes és zöldes-szürke agyagpalák,

A legészaknyugatibb elfordulása a campili alemelet rétegeinek,

amelyek kora kövületekkel igazolható, Mályinkától D-re és DK re,

a seisi aleineleíbeli rétegekkel kapcsolatban található. A legfonto-

sabb kövületlelhely a Bogdánytetn van, Mályinkától DK-re kb-

1.4 km-re Itt a következ kövületek fordulnak el: a) Barnás-sárgás
mészkben: Pseudomonotis (Eumorphotis) cfr. inaequicostata Ben.
sp. 3 db. (kopott példány), Pseudomonotis sp. (kis alak), Pseudomo-
notis sp. (cfr. Telleri B i 1 1 n.) 2 db. igen rossz megai’ású kbél, Myo-
phoria laevigata Zi et h. sp. var. clongata P'hil. 1 db. és var. ovata

Pb i 1. 1 db. Ger viliéin sp. 1 db. ersen lekopott példány, Myalina cfr.

vetusta Ben. var. minor Bittn,, Natiria subtüistriata Frech. kb.

50 db. részben jó, részbetn rossz megtartású példány; Tiroliles cassi-

anus, Quenst. egy elég jó, de kopott példány és 14 db. töredék.

b) Márgából és márgás mészklemezekein kimállva: Myalina
sp. 1 db., Myophora costaia Zenk. sp. 8 db. kbél és lenyomat rész,

Gervideia cfr. Meneghinii Tónim, több kimállott és ersen lekopott

példány, Pseudomonotis (Eumorphotis) cfr. inaequicostata Ben. sp.,

3 ersen lekopott, töredék példány, Pseudomonotis sp. nagyobb alak

töredéke, Natiria costata Miinsit. sp. i. gy. kb. 36 db, de többnyire

rossz megtartású, Natiria subtüistriata Frech. 5 db, Natica gre-

garia S c h 1. 1 db., Turbo rectecostatus Hau. 5 db., Tirol ites cassi-

anus Quenst. sp. egy elég teljes, de kopott példány és két töredék,

Dinarites sp. cfr. muchianus Miojs. 1 db. lakókamra-töredék, Dina
rites sp. 1 db. lakókamra-töredék. Rhizocoralliuni-szer képzd-
mények. 1

c) Szürkés homokkben, a tet ÉNy-i oldaláról Myophoria cos-

tata Zlenk. sp. 1 kbél. A tettl kissé DNy-ra vörhenyes-sárgás
homokkben Myalina cfr. vetusta Ben. var. minor Bittn. néhány
lenyomata, Myophoria costata Zenk. kisebb alak több db. és egy
csijga kbele.

Délebbre, a Csönd rótet 485 m mag. pontjától ÉK-re, a má-
lyinka-hámori kocsiút mentérl vörhenyes, csillámos, palás homok-
kbl: Myophoria costata Zemk. sp. 3 gyenge köbéi, ás Anodonto-
phora sp. rossz kbelek, és sárga mészlkbl Myophoria cfr. costata

Zenk. sp. egy kis példány kbele.

Tovább délebbre, az Odvask 508 m mag. ponttal jelzett tetején

áthúzódó sziklák barnás-sárgás mészkövébl Natiria subfilistriata

Frejcli. néhány rossz megtartású példánya került el. l)DK-ro kissé

az Odvask és a Bartosk között, az út mentérl, az utóbbihoz köze-

lebb, sötétszürke mészkbl a Myophoria laevigata Zie th sp. ersen
kopott példányai látszanak a kzetfelületen, Márgás kzetbl pedig

GervUleiu sp. 1 db. és Natiria costata Minist sp. 3 db. kimállva

került el.
Délebbre, a Bartosk 557 m mag. ponttal jelzett sziklája barnás-
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szürke mészkbl és oolitos szürke mészkbl áll. Ezek a kzetek
kétségkívül alsó triászbeliek, részijén eampili ulemeletbeliek, de

kövületek egyelre nem kerültek el bellük. Megjegyzend, hogy
a Bartosk a régi térképeken helytelenül Odvaskönek van jelölve.

A Látóktl északkeletre, a mályinka-hámori útról, az 5. számú
eövekkel jelzett liatárdomb mellett sötétszürke mészkben elfordul-

tak: Pseuüonionotis (Emnorphotis) cfr. iuaequicostata Ben. sp. töre-

dék, Natiria subtilistriata Frech. 5 db., Natiria costata Mii üst.

sp. 6 db. Hamuszürke mészkben: Mycrphoria? sp. lenyomat és Ger-

villeia kbél. A Látóki patak völgyének jobboldalán a kocsiútban,

nagyobbrészt seisi alenneletbeli rétegeknek tekinthet kzetek kísére-

tében, sárgás-barnás, lemezes márgában Myophoria costata Zenk.,
var. subrotundata Bittn. 1 db., Pseudomonotis (Eumorphotis) in-

aequicostata Ben. sp. 1 db. és egy kis csiga került el, amely a

Turbo Lemkei Witt.-re hasonlít.

Míg a Látójk szürke mészköve a seisi alemeletbe somlliató,

a tle északra itt-oU kibukkanó szürke, ersen csillámos homokk
már talán a eampili alemeletbe tartozhatik.

A délkeletiül) vonulatban a következ pontokon fordulnak el
kövületek:

A szilvásváradi Szalajkavölgyben a Halastó felett lév vasúti

bemetszésbl Péczeli Antal bányamérnök a következ fajokat

gyjtötte: barnásvörhenyes, lemezes, gyrt mészkben egy Pseudo-
monotis sp. (bordázott) töredékét és a Natiria subtilistriata Frech,
példányait. Késbb Legányi ugyanerrl a helyrl az elbbieken
kívül még a Natiria costata Münst. sp. G db. ersen összenyomott

példányát is hozta. Az itt fellép szürke, néha kissé vörhenyes árnya-

latú n észkövek, vörhenyes és ibolyás és szürkés-zöldes, csillámos

homokos agyagpalák keskeny vonulata a seisi rétegekkel együtt
továbbhúzódik KÉK-re, az Ablakosk felé. Az Ablakosktl kissé

keletre, a meredek állású mészkbe települtén vékony, zöldes, csillá-

mos, meszes homokk található amelybl egyetlen egy Myophoria
costata Zenk. sp. lenyomat került el. Az Ablakosktl Ny-ra sötét-

szürke mészk betelepedésbl szintén a Myophoria cfr. costata Zenk.
sp. kbelei kerültek el. Majd tovább a Bálványhegy keleti oldalán
fordultak el a eampili alemeletre utaló rossz kövületnyomok, neve-
zetesen szürke mészkben a Natiria subtilistriata Frech. (2 db.).

Ismét tovább ÉK, illetve K felé e vonulatból a eampili alemeletre
utaló kövület eddigellé még nem került el.

Kzettani hasonlóság alapján ugyancsak az alsó triász (seisi-

campili) képzdményeinek vélem a Lillafüred déli részén, a völgy
két oldalán, a fehér-világosszürke mészkövek alatt fellép sötétszürke
meszeket, zöldes palákat és dolomitokat.

Délebbre talán a Miklós lúga körül lev szürke agyagpalákat
és mészköveket sorolhatjuk még ide.

A Biikkhegység délibb részeiben az alsó triászt a föntebb leírt
kifejldésben nem ismerjük.
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Itt azt tapasztaljuk, hogy a perm korúnak tekinthet agyag-
pala rétegcsoport és a nagyjából concordánsian föléje következ
mészk rétegcsoport közé aránylag kisebb vastagságú kovapala
rétegösszlet illeszkedik, amely néhol egészen hiányzik, illetve hiá-

nyozni látszik. A kovapala sárgás-barnássárga, néha szürkés vagy
vörhenyés szinti. Vékonyesiszolataiban rendszerint sennni szerves

maradványt se látni, néha azonban, különösen a jáspisszer vörös

kovákban radiolária átmetszetek mutatkoznak. Néhol a kovapalák-
hoz vörhenyes-ibolyáis agyagpalák is csatlakoznak s a kovapalák fe-

djében rendszerint néhány méter vastagságban vörhenyes, rózsa-

szín és sárgás, vékony rétegezés mészk tlekrpszik, amely felfelé az
átmenetet képviseli a világosszürke n eszek felé. Ilyen kovapala réte-

gek fellépnek a tíükkhegyiség magas mészk fensíkjának a tövében,

a Hegyesk — Tark — Vörösk — Bányahegy — a hollósi erdri
ház tájáig, a répáshutai Ballabére táján, a Szarvask — Ökrös —
Odorvár táján, a félstárkányi Lökivölgy mészkszigetei szélén, a

kisgyri Palabányavölgy és Oduszókvölgy táján, stb., továbbá a

Kis Eged — Várhegy — Csákpilis mészkvonulatainak a K—DIv-i

oldalán.

A kovapalákkal kapcsolatban vörhenyes és ibolyás agyag-

palákat találunk a Bükk magas platójának déli tövében, a Hegyesk,
Vörösk, Bányahegy és Terebeslápa alatt. A Vörösk vörös jáspisá-

ból 1912-ben radioláriákat soroltam fel (Évi Jelentés 1912-rl, 133.

old.), amelyeket Rüs|t nyomán tévesen karbonkoriaknak véltem.

A R ii s t által leírt radioláriák is ugyanezekbl a képzdmé-
nyekbl származhatnak. (L. Rüst: Beitráge zr Kenntnis dér fos-

silen Radiolarien aus Gesteinen dér Trias und dér palaeozoisclien

Schichten. Palaeontographica Bd. XXX Vili. 1892.)

Eel kell említenem, hogy a kovapalák fedjében jelentkez

vékony, rózsaszín vagy vörhenyes mészk rétegösszlet rendszerint

k Lsebb-nagyobb mennyiségben erinoidda nyéltagokat és karízeket

lártalmaz, tehát eléggé jellemz ezekre a rétegekre, inig egyéb kövü-

letnek nincs bennük nyoma. Crinoidea nyél és karízek találhatók

a Hollós hegyektl Ny-ra, a répáshutai országút mentén, a Bánya-
hegy táján, Kisgyrtl ÉNY-ra a Bodnáikút fell az Odutezékr

völgye felé lemen mellékvölgyecske legalsó részébl, stb. Figye-

lemreméltó, hogy egészen hasonló crinoideás mészköveket találunk

a kövületekkel jól jellemzett werfeni rétegek között a Szeilaj ha-

viÜgyben, mint elbb már felemlítettem. Továbbá északabbra, Per-

kupa táján, a rudabányai hegységben. Hasonló kovapalákat ugyan-

ilyen réteg tani helyzetben a Kárpátok övéneik keleti részén, l Iliig

V. „keleti Kárpáti fáciesterületén“ találunk. (L. U h 1 i g V.: Bau
und Bild dér Karpatln n, pag. (>S2, és Ariba bér: Lethaea geo-

gnostiea. Trias. pag. 432.), ahol vöröspalák homokkvel, jáspispadok-

kal és vaskova betelepüléseikkel fordulnak el. A jáspisok itt is

radioláriákat tartalmaznak. Kíséretükben werfeni kövületek fordul

nak el.



A Biikkhegység triászképzdményei 99

Rétegtani helyzetük folytán a Biikkhegység déli /észében el-
forduló kovapalákat tehát feltételesen az alsó triászba helyezem. Az
a jelentékeny kzettani eltérés, ami az északnyugati Bükk vastag,

kövületekkel jól jellemzett, mészkbl, dolomitból és agyagpnlából
álló alsót riásza és a déli Bükk vékony kovapala-összletbl álló

alsótriásza között fennáll, arra a feltevésre vezet, hogy az egyes
niesek fellépését más-más takaróhoz kötöttnek tartsuk. Az alsó-

triász képzdmények eltér lacieseinek egymás közelében való el
1‘o.rd ulá ának tehát tektonikai okai vannak.

Középs és fels triász.

A középs, és talán a fels triászt is a Biikkhegység északi ré-

szében általában világosszürke es fehér, néha kissé sárgás mész
kövek képviselik, amelyek néha vsak durván padozattal; s hasonlí-

tanak az aggtelekvidéki karszt középs triász mészkövéhez, de hason-

lítanak a Budai és Pilisi hegység fels triászkori úgynevezett dacli-

stein mészkövéhez is. Néha azonban tizek a mészkövek a tektonikai

mozgás okozta dinamikai hatás következtében lemezesek, préseltek,

úgyhogy rátekinésre sokkal régibbeknek, palaeozoinak látszanak.

Emiatt régebben palaeozoinak is véltem ket. Sajnos, a hegység
északi részében kövület — egynéhány korallnyomtól eltekintve —
nem került el ezekbl a lueszekbl, úgyhogy a kormegállapítás
emiatt egyelre szintén csak feltételes.

Északon a Buzgók — örvényk — Csókás — Klyukoldal -

Szeleta vonulatában alul sötétebbsziirke mészk ( i Buzgók — ör-

vényk táján), néhol világosszürke szaruköves mészk (a hámori
malommal szemben lév sziklak alsó részén) szerepel, fölöttük pedig
rétegzetten vagy vastagpados, fehér vagy világosszürke mészk
következik. A sötétszürke és a szaruköves mészk megfelelhet az
alább említend déli Bükkhegységbeli anisusi és ladin emeletbeli

rétegeknek. A fehér mészkövek részben még a ladin emeletet, rész-

lten a fels triászt képviselhetik.

Délfelé a követkézéi vonulat a Kerekhegy — Sebes ,— Szent
István — Fehérk — Hegye-hegy vonulata. Ez is fehér és világos-

szürke mészkbl áll, amelyek már jobban rétegzettek, st a nyuga-
tibb részeken ersebb préselés nyomait látjuk raji 1

. Lili füvednél az
alsó triászba sorolt palák és mészpalák fölött következnek. Fölöttük
áttolódott helyzetben kb. 15 km hosszúságon át az egyik porfiritoid
vonulat fekszik.

Ettl délre következik a Biikkhegység magas fensíkja, amelyet
uralkodólag ersebben préselt vékony réteges-lemezes, világosszürke
és fehér mészkövek építenek fel. Kétségtelen, hogy több áttolt pik-
kelybl áll, azonban az egyforma kzetekbl felépült s kb. egyforma
magasságra letarolódctt peneplainen az egyes pikkelyek egyelre
még kinyomozhatok nem voltak.
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A Bélk — Pesk — IstáLlósk magasa táján ÉÉNy-i 50—70°,

a Tark, Zsérci Nagydél — Nagymez — Nagykrös táján kb.

É-i 60—70" s a Feketesár — vesszs táján ÉÉK-i dléseket mér-
hetünk a rétegein. A Szinvia-forrástól dél re és a Lustavölgy táján

már sötétszürke, st fekete mészkövek szerepelnek a fehér és világos-

szürke meszek fekvjében. Bár — sajnos — ezekbl se került el
kövület, eízeket is a középs triász alsóbb részébe helyezhetjük. Ezek
leginkább az alpi „guttensteini“ lueszekre emlékeztetnek. Hasonló
mészkövek ugyanilyen szintájban az aggteleki mészkcfensíkon is

elfordulnak.

Óhutától és Újhutától DK-re Kisgyr ás a görömbölyi Tapolea-

fürd tájáig az Alsó Bagolyhegy, Nagy kmázsa és a Galyahegy
tömege uralkodólag fehér és világosszürke mészkbl áll. Ugyan-
ezek a mészkövek térülnek el a Méneslápa — [Ballabérc — Hosszú-

som — Nagy Dál táján, valamint a Szarvask — Bosvártet vonu-

latában, továbbá a Fekete len, és a Papk környékén elforduló s

a Löki völgy mentén fellép mészkszigetekben. Hasonló mészkövek
fordulnak el a kisgyri Palabánya-völgybe torkolló Oduszék-vöLgy

mentén lév nagyobb és néhány kisebb mészkvonulatban és

szigetben is.

A Bükkhegység déli és délkeleti részén elforduló középs és

fels triász képzdmények megítélésénél kiindulási pontul szolgál-

nak: a fels tárkiányi Várhegy környéke, a cserépfalvi Mohalma kör-

nyéke, a hórvölgyi mószkelfordulás és a felnémeti Bervavölgy
környéke, miután e területeken kövületek is elfordulnak.

A Csákpilis, felstárkányi Várhegy, Nagy és Kis Eged mészk
és dolomitvonulatának kelet-délkeleti oldalán a fentebb már említett

kovapala húzódik átbuktatott helyzetben, amit alsó triász koriinak

tekintek. Ettl NyÉNy-ra szintén átbuktatott helyzetben — tehát

látszólag a kovapala fedjében — sötétszürke mészkövek következ-

nek; az egyes rétegek (pl. a Várkút táján) szürke szárúk gumókat
(is lencséket tartalmaznak. Dlésük a Várhegyen DK'-i (140°) 40”.

A Várkúttol a Várhegy csúcsa felé vezet turista-út elején

Daonella sp.-ek töredékes példányai és Posidonomya cfr. wengensis

Wisism.11 fordulnak el a szürke mészkben. A Várhegy DNy i

élérl Nautiius sp. egy összenyomott és töredékes példánya került el.

A várhegyi kilátótorony és az Arnótk között, a lejt feleútjáról

szürke mészkbl, szintén Legény i F. gyjti buzgóságának ered-

ményeként a következ kövületek kerültek el: Posidonomya wen-
gensis U'ittsm. gy., Daonella sfr. Moussoni Mér. sp. 1 db. Arcestes
sp. (cfr. Proarcestes subtridentinus M ojs.) 1 db., Trachyceras (Pro-

Irachyceras) cfr. Roderici Mojs. 1 db. Ezenkívül még egyéb meg
nem határozható kagylótöredékek is elkerültek. E mészkövek D

—

11 A növénytanban már lefoglalt Posidonia elnevezés helyett a

régi Posidonomya nevet használom.
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T)Ny felé lehúzódnnk a Tiba völgyébe, ahol szintén elkerültek bel-
liik kövületek, nevezetesen: a Posidononiya wengensis Wissm. gy.,

P. pannonién ki o j s. 1 db. és Daonella több sp. töredékes példánya.

A Várhegy sötétszürke, részben szaruköves mészkövéhez ha-

szülrke, világosszürke, néha fehér dolomitból áll, amelyek nyilván

az elbb említett rétegcsoportnál magasabb szín tájba tartoznak. A
Tibahegy egy feSiér, cukorszövet dolomit darabjában Dipfopora sp.

maradványokat leltem. Az egyetlen eddigelé a Biikkhegységbl.
Felemlítem még, hogy a Felstárkánytól kicsit délre fekv Barát-

hegy sötétszürke mészkövébl szintén olyan apró kagylók kerültek

el, amelyek emlékeztetnek a Posidononiya wengensis Wissm.-re.
A Kis Eged világosszürke, szarukgumós és lencsés mészköve talán

Aronatkozásba hozható a Várhegy szintén szaruköves, de sötétszürke

mészkövével.

A Várhegy sötétszürke, részben szarúköves mészkövéhez ha-

sonló meszek elfordulnak azután északkeletre, Cserépfalutól észak-

ra és északkeletre. Kacstól északra és a Latorét pusztától északra.

Ezekben egy helyütt. Cserépfalutól ÉÉK-re, a Mohalma és Hármas-
tet között lév völgyben és a domboldalban kövületek is elkerül-
tek. Nevezetesen világosabbsziirke mészklkd: Posidonomya wengen-
sis Wissni. i. g y., a sötétebbszürke, a várhegyihez hasonló mész-

kben ugyanez a posidonomya /ordul el. Ugyanitt barnás-sárgás,

szarúköves mészkbl a Daonella tyrolensis Mojs, Daonella cfr.

Pichleri Mojs. és Daonella sp. kerültek el.

A Posidonomya wengensis Wissm. és a P. pannonién Mojs.
a ladin emelet wengeni rétegeire utalnak. Ugyancsak a ladin

emeletre (tridentinus szint) utal a Proarcestes cfr. subtridentinns

Mojs.,12
a Daonella tyrolensis Mojs*.13

s a D. Pichleri Mojs.14

Egyedül a Trachyceras cfr. Roderici Mojs. volna olyan faj, amely
esetleg magasabb szintájra utalna. Moijsisovics t. i. e fajról

azt írja,
15 hogy ez a faj valószínleg a Trachyceras Aon (tehát a

cassiani zónájában fordul el Raibl mellett s a Daonella Lommeli
zónája fölött következik a ladin emelet legfels tagjaként.

Végeredménybetn a kövületes rétegeket a Daonella Lommeli és

a Proarcestes subtridentinns szántójába helyezhetjük, vagyis a

12 Diener: Fossilium Catalogus, Pars 8. Ceph. triad. p. 50. Ladin
13 D i e n e r: Foss. Cat. Pars 19. Lamellibr. triad. ]). 50, Ladin,

Kutassy: Foss. Cat. Pars 51. pag\ 298. szerint anisusi és ladin.

Ogilvie—Gordon szerint (Abh. d. k. k. geol. RA. Wien, Bd. XXTT.
pag. 45. a buchensteini rétegek (Protach. Reitzi szint) -ben, a ladin em.

legalsó részében honos, Mojsisovics Abh. d. k. k. geol. Reichsanst.

Bd. VII. pag. 15. „a kagylómész és a nóri emelet határáról” említi, de

kérdjellel. Tehát az elbbi kormegállapítások az irányadók. Példá-

nyaim 0 g i 1 v i e—G o r d oi n rajzaival egyeznek meg leginkább.
14 Diener- Foss. Cat. Pars 19. Lám. triad. pag. 50. és Kutassy:

Foss, Cat. Pars 51, Lám. triad. pag. 297. szerint ladin.
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wengeni rétegekkel állíthatjuk párhuzamba.16 A fekvjükben és

fedjük!)-'i\ lév köviiletmentes mészkövekkel és dolomitokkal együtt,

a középs triász an isiisi ís ladin emeletét képviselhetik. Megemlí-
tend végül, hogy a kzettani kifejldés emlékeztet az alpi gut'e i-

steini mészkre és fleg a reiflingi fáeios képzdményekre.
A fehér és világosszürke mészkövek földtani komra vonatkozó-

lag a Biikkhegység déli részében bárom kövületlelhelv tájékoztat.

Az egyik lelhely a Hór völgye, ahol koraitok, crinoide i nyél-

tagok és a Cidaris olata A g. egy bunkós tüskéje korült el. Ez
utóbbi Bather szerint 17

a ladin emelet fels részére, a eassiani

rétegek szintjére utal.

A másik lelhely Felnémettl északira, a Bervavölgy, Bervahát
és Mészvölgy környékén elterül mészkterületen van. Már 1912-ben

felemlítettem (Évi Jelentés 1912-rl, 134. old.), hegy a Bervavölgy
mészkövében Meyalodus átmetszetek mutatkoznak. Ez a megállapí-

tás valószínleg tévedés lesz, mert az átmetszetek esetleg más
kagylóik; jra, pl. Goncdusra is vonatkoztathatók. Legény i F., aki

azóta itt bvebben gyjtött, Megalodust nem lelt. Elzetes meg-
határozás szerint elfordulnak itt a következk: Terebrotula, Wald-
keitnia, BhynchoneUa, Spirifcrina sp.-ek; Myoccmchu cfr. /ombardica
Hau, Gonodus sp. (G. cfr. Mollingi H a n ?) , Daonella sp. töredék,

Scurria sp., Neritaria cfr. candida Kitti., N. cfr. incisa Kit tik,

Fednie'-la sp., Coelostylina cfr. *cissa J. B., NaticeUo sp. t.öredék

(a A
T

. acuteco-itata Klipst. és N. striatocostata Münst. alakköré-
hl), Loxonema cfr. rarecostatus J. B., Heterocosmia (cfr. grandi*

M. Hö rní), Tfcterocosmia sp., Ompludoptyrhia sp.-ek. Továbbá egy
nagy csiga átmetxzetrészlete, amely hasonlít az Ompha'cptychio cfr.

Aldrovandi Xtopn.hoz. A Mészvölgyben, fehér mészkben lcordllok

fordulnak el.

Feltn e mészkben a gastropodák jelentékeny szereplése,

különösen a pyramidellidaek nagyobb számban való elfordulása.
Ezt szem eltt tartva, úgy látszik, hogy a bervavölgy i és bervahát

i

lueszekben a déli alpi, csigákban dús esino és marmolata mészkövek-
hez hasonló fáeicls és részben hasonló korú képzdményeket kell

'' Mojsisovics: Cephalop. d. Medit. Triaspróv. Abh. d. k. k.

geol. IfA. Bel. X, pag. 115, Diener: Foss. Cal. Pars 8. Cepli triad pag,

297. szerint már' kami (?) korú.
10 Fialnom kell arra. hogy a középs és fels triász ehaf árulásá-

ban nincs teljesen egységes vélemény. Art babér (Lethaea geogn.
Mes. Trias) az alpi lapasztalatok ajapján a eassiani rétegeket még a

ladin emelethez se.rnlja. lel. Léiczy Lajos ellenben a Bakonyban (A
I takony Tud. Tanulni. Eredményei, Geológia és Morfológia. 124. old.) a

eassiani és raihli rétegeket együttesen a fels triász karni emeletébe
helyezi.

1 Bather: A Bakony triász tüskésbrüi. A Bakony Túl. Ta-
nulni Eredményei. Ikdem t. Függelék. 1 ti. pag. 177. és köv.
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látnunk. Az alpi geológia az esino és marmolata ineszeket a buehen-

t-teini és wengeni szintekkel s a marmolata mészk fels részét inéi

a cassiani rétegekkel is párhuzamosítja, teftiát a ladin emeletbe

helyezi. Feltételezhet tehát, hogy a Bükkhegységnek azokban a

pikkelyeiben, amelyekben a sötétszín mészkövek és dolomitok hiá-

nyoznak, az anisusi (is ladin emeletek ilyen fehér, esino-marmolata
típusú mészkövek alakjában fejldtek ki. Valószín azonban, hogy
a nyilván korai ligán eredet fehér mészk képzdése a fels triász-

ban is folytatódott, s a Biikkhegység e mészkövei részben a középs,
részben a fels triászt képviselhetik.

Megjegyzend, hogy a Várhegy — Tibahegy sötétszürke mészk
és dolomit vonulatától (^anisusi és ladin em.) nyugatra szintén

megtaláljuk ezt a fehér mészkövet, nyilván az elbbiek fedjében;
tehát ez is már magasabb szintájba (ladin em. fels része, karni em.)

t artozhatik.

Végül a harmadik kövületlelhely a Nagy Egedhegy, ahonnét
már 1866-ban Gesell S. is gyjtött meghatározbat-itl m kövület-

nyomokat. A Nagy Egedhegy fehér mészkövébl n<ione'l<i és Ilnio-

birt fajok töredékes példányai kerültek el. A Nagy Eged mészkövei
valószínleg már a fels triászba (karni-nori emelet) tartozhatnak.

# • •

Die z. T. dunkelgrauen, z. T. hellgrauen, besonders al>er die

in grossen Marsén auftretenden weissón Kalksteine des auf die

Komitate Borsod und Heves entfallenden Biikk-Gebirges1 wurden
von den filteren ForscheVn und Kartierern z. T. fiir triassisch, z. T.

fii r jurassiseh gebnlten 2
. Die gefaltete, z. T. iiberschobene Lage

die etwas metamorphe Betseliaffenheit, besonders aber die grosse

Amint diesel- Gesteine an Versteinerungen orrcinverte ungemein
die siehere Bestimmung ihrer genauen stratigraphisehen Position.

Heute, nac-h einer Sammelarbeit von 20 Jahreú ist es jedoch auf

Grund dér aus versehiedenen Teilen des Gebirgers sparlieh zum
Vorstdiein geko ítmenen \’ersteinerungen bereits möglich, die meso-

zoischen Bildunge des Biikk-Gebirges in die einzelnen geologisehen

Perioden einzuteilen.

Nach unseren hisherigen Kénntnissen sind die Ablageruliigeh

des Jura-Systems im Biikk-Gebirge n i elit vertreten Die bislier z. T.

in die Trias, z. 1’. in die Jura cingeteilten Bildungen sind auf Grund
unserer gegemviirtigen Kenntnisse in die Trias zu stellen. Es bestebt

jedoch ein Unterseliied ziviselien dér Ambildung dér Trias im nörd-

liehen und im siidlichen Teil des Gebirges.

1 Das Borsod-Heveser Biikk-Gebirge ist vöm Biikk-Gebirge des

Komitates Szatmár zu u litersebeiden, welch letzteres ganz anders auf-

gebaut ist. In dér auslándisclien Fachliteratur werden die beiden mit-

unter verwechselt.
2 Die auf das Biikk-Gebirge bezügliche iiltere Literatur ist im

ungarischen Text angeführt.
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A) lm nördlichen Bükk können die nachstehenden Triasbil -

dungen unterschieden werden:
I. Untere Trias, Scythische Stufe. a) Seiser Schichten, Gestei-

ne: liell- und dunkelgraue Kalksteiné, dunkelgraue Dolomité, sel-

ten Sandstein, graue und griinliche Tonschiefer. Versteinerungen:
Anodontophora fassaensis W is sin., A. caualeusis Cat., Myophoria
cfr. laevigata Zieth., Gervilleia sp., Myalina síp., Pseudomonotis
(Claraia) aurita Hiauer, Ps. (Cl) orbicularis Ricihl

t

li ., Ps. En-
morphotis) cfr. asperata Bittn.; — b) Campiler Schichten. Gestei-

ne: bráunliehgelbe und graue Kalksteine, untérgeordnet rötlióh und
grünlich graue Tonschidfer. Versteinerungen: Pseudomonotis (Eu-

morphotis) inaequicostata Ben., Myophoria laevigata Zieth. sp.

und var. elovgata PNil. und var. ovata Ph i 1., M. coAata Zeni,
Myolina cfr. velusta Ben., var. minor Bittn., Gaervilleia cfr.

menegh ini T 01 m m ., Na 1 iria cosla ta M ün,ist., N. sa btilistriata

Frech., Turbo rectecostus H au

,

Tirolites cassianus Qu., Diua-
rtes muchanus Mo jks. Die Fossilienfundorte dér seiser und cani-

piler Schichten Hegen OSO lich von Mályinka, SO-lich von Nagy-
visnyó (Bánkút) und im oberen Abschnitt des Szalajka-Tales bei

Szilvásvárad.

Die untertriassischen Bildungen des nördlichen Bükk ent-

sprechdn so ziemlich den gleichalten Bildungen dér siidlichen Al-

pen, des Bakony-Gebirges und dér Mittelkarpaten.

IT. Tn die mittlere und ohere Trias gehören untén dunkelgraue
Kalksteine und. z. T. hornsteinführende, hellgraue Kalksteine,

weiter oben weisse und gelbliclnveisse Kalksteine in ansehnlicherer
Machtigkeit. Abgesehen von einigen Korallenspuren kamen aus

denselhen keine Versteinerungen zum Vorschein.

B) lm siidlichen Bükk lásson sich die nachstehenden Glieder

des Trias-Systems unterscheiden:

I. Untere Trias, scytische Stufe. Rötlieher, gelbüoher und
graulicher Kieselschiefer und Jaspis. in denen stellenweise Radio-

larien vorkommen. Die von Riist® beschriehenen Radiolarien

stammen ebenfalls aus dicsen Bildungen her. In dér Gesellschaft

dér vorigen treteP auch nooh rötliche und violette Tonschiefer und

rosafarhige Kalksteine auf. Dicse Kieselschiefer und Jaspis-Arten

sind den untertriassischen Bildungen des ostkarpatischen FazicN-

gehietes von V. Uhlig sehr ahnlioh. 4

II. Mittlere und ohere Trias. 1) Anisische und ladinische Stufe'.

Gesteine: dunkel-, mitunter heller graue Kalksteine und Dolomité.

Die dunkelgrauen Kaiké enthalten oft Schichten, Linsen oder

•' Rüst: Beitr. zr Kenntnis dér fossilen Radiolarien aus Gestei-

nen dér Trias und dér palaeoziischen Schichten. Palaeontographica

Bd. XXXVIII. 185)2.

4 Uhlig V.: Bau und Bild dér Karpathen, pag. 682 und Art -

babér: Lethaea geognostica. Trias, pag. 4512.
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Knollen von Hornstein. Eriimért jui die Fazies <les alpineh Reif-

linger Kalkes Bislier kamon daraus nur die Versteinerungen dér

Wengeuer Sehiohten zum Yorsrhein u.z.w ani Vári (Fosta ngs-) Berg

und im Tiba-Tal l»ei Felstárkány, ferner im Mobalma-Tal noboli

Cserépfalu. Namentlich: Daonella cfr. tyrolensis Mojs., I). cfr.

monssoni Mér., I). cfr. pichleri Mojs. und verschiedene Daoneila

sp., Posulonomya ivevgensis Wissm. (haufig), P. pannonira

Mojs., Arrestes sp., (cfr. Proarvetes snbfr'nfentinns Mojs.), Tra-

ch.tjceras (Pmtrachyceras) cfr. roderici Mojs. und Nantifus sp. ím
Dolomit konuuen an einer Stelle aueli Diploporeu vor. Die iu höhe-

reu Horizontén auftretenden hellgrauen und weis«en Kalksteine

diirften /. T. d'*n oberen Teil dér ladinischen Stufe reprüsentiorein,

z. T. in die obere Trips gehören.

An Stelleu, \vo die dunkelgraueln Kalksteine und Dolomité

nieht ausgebildet sind, reprasentieren die weisNon und hellgrauen

Kalksteine aueli die mittlere und obere Trias. Nördlich von Felné-

met, im weissen Kalkstein des Berva-Tales figurieren ausser Coelo-

styfina-, Neritaria-, Loxonenia-, OniphaVopt.neh'a ete. Arten, die am
ebesten an die Fsino- und Marmolata-Kalkfazies dér siidliehen

Alpen erinnern.

Die weissen Kalksteine dns südlicben Biikk-Gebirges diirften

demnaeli z. T. die anisische und ladinisebé-, z. T. einzelne Stufen
dér oberen Trias repraventierrn. Diese Feststellung kaim aueli auf
die abnlieben weissen Kalksteine des nördlieben Bükk-tíehirges aus-
ffedebnt wprrden.

Dér U írstand, dass die einzelnen Stufen dér Trias an einander
vorháltnismassig ganz nalve liegenden Orten in abweiebender Aus-
bi'duDíí. in verschiedener Fazies vorhanden sind, fiúdét seine Erklá-
rung in tektonischen Urvaehen, iiulem im Bükk-Gebirge das Vor-
kommen mebrerer Uliersohiebungen resp. Schuppen angenommen
wprden moss.
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Irta: Vavrinecz Gélbor.

MINERALSYSTEMATÖLOGISCHE STUDIEN. I.

Allgemeines. I)ie Fahlerzgruppe.

^ on G. Vavrinecz, Kaposvár (Ungarn).

Az ásványtani irodalomban a rendszertani munkák hiánya,
valamint a különféle létez ásványrendszerek és az eddig felállított
ásván ymeghatározasok tökéletlenségei, következetlenségei és ellent-
mondásai indokolják, hogy azok felboncolása és egyeztetése után,
egységes és a korszer nézeteknek megfelel rendszertani alapelvek
kerestessenek és mindenekeltt kisérletképen egy szabatos ásvány-
definíció állíttassék fel. E definíció így hangzik: ásvány a földké-


