
A MÁTRÁTÓL ÉK-RE ESŐ DOMRVIDËK FÖLDTANI VISZONYAI
I r t a :  S c h r é t e r  Z oltá n

I. Rétegtani viszonyok
A Bükkhegység DNy-i végződésének és a folytatásába eső kis sziget- 

hegységeknek felépítésében a felső-karbon—perm és triászkori képződmé
nyek vesznek részt. Ezek erősen gyűrődtek, részben felpikkelyeződtek, s a 
nagy szegélyi diszlokációs vonalak közelében erősen zúzódtak. Ezek közé a 
képződmények közé diabázok nyomultak.

Részben a felszín régibb képződményeire települve, részben a nagy 
szegélyvetődéseken túl, mint medencekitöltést, fiatal harmadkori képződ
ményeket találunk, éspedig miocén és pliocén korú, vulkáni eredetű szórt 
anyagot és üledékes kőzeteket.

1. Felső-karbon— permi agyagpala és homokkő
A Bükk-hegység DNy-i végződése Szarvaskő táján jórészben sötétszürke 

agyagpalából áll, amelybe csak alárendelten telepszenek homokkőrétegek. 
A gyűrt agyagpalák uralkodó csapása ÉK—DNy-i; a Villóvölgy mentén 
ÉNy-i az uralkodó dőlés, Szarvaskő környékén az agyagpala dőlése változó, 
amit a tekintélyes diabázfeltörésnek tulajdoníthatunk.

Délnyugatabbra az agyagpala már csak kisebb kiterjedésben bukkan 
ki a miocén és pleisztocén képződmények alól.

Az agyagpala rétegcsoport felső részébe már sötétszínű mészkő is közbe
települ, mégpedig az agyagpala palásságával párhuzamosan, amelyet a réte
gességgel ehelyütt azonosnak tekinthetünk. A mészkő közbetelepülések már a 
Kotymány-gödörben mutatkoznak, majd a Kerekárnyék gödrének DNy-i 
részében, a Gilitka gödrében, a Kővölgy felső részében és a Baktai (Laskó) 
völgyben is megtaláljuk őket. A Baktai-völgy két oldalán, a Részeltető 
táján már homokkő is közbetelepül. A rétegek csapása általában ÉK—DNy-i, 
s a rétegek uralkodó dőlése ÉNy-i. Kövület ezekből a rétegekből nem került 
elő, amik korát igazolnák. Legújabban B a lo g h  K. az agyagpalákat ladini 
korúaknak tartja. Ez az új korbeosztás talán helyesnek fog bizonyulni; meg 
kell azonban jegyeznem, hogy az alább említendő kovapalák az agyagpalák 
fedőjében következnek, amit pl. a Kotymány-gödör táján látunk. Még maga
sabb szintbe tartoznak a sötétszürke, részben szaruköves mészkövek.

2. Alsó-triász (2) kovapala
A karbon-perm agyagpalák fölött szürke és vöröses kovapala következik, 

amely közé alárendelten agyagpalarétegek is telepszenek. A kovapalát meg
találjuk a Villó-völgy két oldalán, a Kotymány-gödör táján, majd DNy-ra
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Bátor mellett, a Nagyoldal, Kardics, Előhegy és Büdöskő vonulatában ; utolsó 
kibukkanása az Alsó-Rozsnaki-tanya mellett lévő árkokban van. Rétegeinek 
csapása ÉK—DNy-i.

A leírt vonulattól ÉK—DNy-i irányú töréssel elválasztva szélesebb DK-i 
vonulatát találjuk. Legészakkeletibb kipukkanását a Keselyűbérctől DNy-ra, 
egy árok jobboldalán találjuk meg, ahol kis mangános vasérc-fészket látunk 
rétegei között. Folytatása a Kerekárnyék-völgy baloldalán, a Felső Gilitka- 
hegyen, a Gyöngyvirág-bércen és az Oroszvár-hegyen át húzódik; dőlése 
ÉNy-i.

A kovapalák a Darnóhegy felépítésében is résztvesznek. D-i részén, a 
Külső Dalia-pusztától ÉK-re és KÉK-re találunk vörös jáspis-szerű kova
palákat, szürke és vörhenyes agyagpalák és diabáz kíséretében. Elszigetelt 
kibukkanása van az Alsó-Rozsnaki-tanya mellett lévő árkokban és a Rábca- 
völgy felső részének baloldalán is.

A kovapala földtani kora máig még nem tisztázódott. A Bükk-hegység- 
ben radioláriák kerültek elő belőle, de ezek kormeghatározás szempontjából 
nem használhatók. Én az alsó-triászba helyezem őket (3, 4. 5, 7,), míg B alogh
К. a középső-triász ladini emeletében véli helyüket megtalálni.

3. Alsó-triász mészkő.
Feltehetően más pikkelyhez tartozik a siroki Kis- és Nagy-Várhegy 

tömege, amelyet kőzettani kifejlődése miatt az alsó-triászba sorolhatunk. 
Sajnos, kövület ezekben a rétegekben sem akadt, ami korukat eldöntené.

A Kis- és Nagy-Várhegy uralkodólag szürke, néha barnás-sárga mészkő
ből áll. Egyes rétegei oolitosak, és helyenként agyagpala, sőt igen ritkán 
homokkőrétegek is telepszenek a mészkő rétegei közé. Mivel az élénk tarka
színű palás agyagok és homokkövek hiányzanak, inkább a campili rétegeket 
láthatjuk ebben a rétegcsoportban. Mindkét előfordulás rétegei erősen gyűr
tek, amit azonban csak a jól rétegzett mészköveket helyenként feltáró kő
bányákban láthatunk. A képződmények csapása ÉK—DNy-i, dőlésük ÉNy-i, 
20—60°.

A Kis-Várhegy D-i végén, ahol a két Tárná egyesül, a nagy kőbánya 
szürke mészkövet tá r fel. A meredeken álló, jól rétegzett, sőt lemezes mészkő 
dőlése 3IO76O0. A mészkőrétegek közé kevés agyagpala is telepszik.

A Kis-Várhegy D-i oldalán, Ny-ról К  felé haladva, eleinte feketés mészkő 
darabjait leljük, azután szürke mészkő vörhenyes agyagpala és homokkő
darabok, valamint szürke mészkő, vörhenyes agyagpala és homokkődarabok, 
azután szürke mészkő, oolitos mészkő, továbbá szaruköves és barnásszínű 
mészkő szerepelnek. Ezek nagyobbrészt az alsó-triász (inkább a campili) 
rétegcsoportjához tartoznak, míg a sötétszürke-fekete mészkövek, a szaru
köves mészkövekkel együtt már középső-triászbeliek.

A Nagy-Várhegy tömege uralkodólag szürke, néha világosabb szürke 
mészkőből áll, DNy-i részén vöröses és szürke homokkő darabokat is találunk 
elszórtan. A Kőkút-pusztától É-ra lévő egykori nagy kőbánya kőzete szürke 
mészkő többféle válfaja, amelyeknek rétegei közé szürke agyagpala rétegek 
is telepszenek. A rétegdőlés 285°/37—40°.
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4. Középső-triász mészkő
A Kis- és Nagy-Várhegyen a gyűrt alsó-triász képződményekkel kap

csolatban sötétszürke, sőt fekete mészkő és szaruköves mészkő is található, 
amelyek a Bükkhegységben szerzett tapasztalatok szerint a középső-triász 
ladini emeletébe helyezhetők. Sajnos, kövületlelet nem bizonyítja korukat. 
Egyes fehér mészpáteres fekete mészkövek a Bükk permi mészköveire is 
emlékeztetnek.

Ide sorolható mészkövet találunk a Kis-Várhegy É-i részén; itt egy 
helyen 305°/45°-os dőlést tudtam  mérni. Másutt a fekete mészpáteres mész- 
kövön 285°/60°-ot, de rétegei kissé délebbre már merőlegesen állanak és 
kihengereltek. Sötétszürke-fekete mészkövet találunk a Kis-Várhegy D-i 
oldalán a nagy kőbányától kissé К-re, továbbá a Nagy-Várhegy K-i oldalán, 
míg az ÉNy-i oldalán a szaruköves mészkő uralkodik; ez van a hegy D-i 
nyúlványán, Kőkút-puszta mellett is. Előfordul még Bátortól К -re és ÉK-re, 
az Előhegy É-i végén, az Örvény patak szurdokának kezdetén és a Pásztor
bércen.

5. Diabáz
Összefoglaló néven diabáznak nevezhetjük azt a többféle változatban 

előforduló eruptív kőzetet, amely a karbon-perm-triász rétegeket áttörte, 
illetve azok közé nyomult.

A legnagyobb diabáz előfordulás — Szarvaskő mellett a Keselyű- 
bércen — egy hosszú ÉK—DNy-i áttörés DNy-i vége. Kisebb kibukkanása 
van a Hegyeskő tetején és számos teleptel érét találjuk az Eger- és Villó- 
völgvben. Itt gabbrószerű kifejlődése is van. Jelentős kiterjedésben van meg 
a Darnóhegy tömegében, ahonnét átnyúlik a Csikójárás-puszta és a Baj
patak tájára is. A Darnóhegyet ÉNy-ról határoló feltolódási vonal mentén 
lévő erősen tört és zúzódott övben a diabázt a triász mészkővel keverten 
találjuk meg. A diabáz mellett néha érintkezési kőzeteket is találunk.

6. Alsó-miocén, burdigálai emelet
a) Szénfekvő kavics, homok és homokkő. A burdigálai emelet legalsó 

képződménye ezen a tájon kavics, homok és homokkő, alárendelten konglo
merátum és néha szürke agyag. A rétegcsoport közvetlenül a karbon-perm- 
triász képződményekre telepszik. A kavicsszemek kovapalából és kvarcból 
állanak; a lerakódás egyenetlen, általában csekély vastagságú. Kövület itt 
nincs benne; valószínűleg szárazföldi eredetű lerakódással van dolgunk. 
A hasonló helyzetű bázis kavics- és homokképződményben a Darnóhegyen, 
Bükkszék, Fedémes és Szúcs vidékén már az alsó-miocén litorális tengeri 
kövületeit találjuk. (3., 4.)

b) A széntelepes rétegcsoportot, amely a szénfekvő kavics fölött követ
kezik és amelyet csak a bányaműveletek tártak  fel, már régebben ismer
tettem (2. — 27.); ehelyütt tárgyalnom tehát szükségtelen.

c) A cardiumos-corbulás rétegcsoport. A széntelepes csoport fedőjében 
a Szarvaskőtől DNy-ra eső barnakőszénterületen a fúrások tanúsága szerint
«S F ö ld tan i In té z e t évi je len tése  —■ Ï /4
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homokból, alárendelten homokkőből és agyagból álló rétegösszlet következik. 
A külszínen a Szt. János tárótól DK-re 1 km-re, az Almárvölgy jobboldali 
mellékárkának jobboldalán, szürke agyagmárgában Cardium sp.-t és Corbula 
(Varicorbula) gibba Оь.-t találtam, amik arra utalnak, hogy itt a szénfedő 
rétegcsoport az egercsehi—ózdi fáciesű cardiumos-corbulás rétegcsoportnak 
felel meg. A cardiumos-corbulás rétegcsoport kibukkan még a Felső Gilitka— 
Gyöngyvirágbérc vonulatától ÉNy-ra lévő völgy mentén. A Nagyaszó-völgy 
jobboldalán, szintén megvannak az említett kövületek. A recski Miklós- 
völgy és Baj-patak alsó-miocén feltárásától К-felé több helyen megtaláljuk 
az ebbe a rétegcsoportba tartozó sárga homokot és laza homokkövet, fedőjé
ben rétegezett agyagot és agyagmárgát.

d) A chlamys-os és felső slír rétegcsoport. A cardiumos-corbulás rétegek 
fedőjében az alsó slír rétegcsoport itt külön nem választható. Itt az említett 
rétegcsoport fölött közvetlenül homokból, homokkőből és velük váltakozó 
agyagrétegekből álló rétegcsoport következik, amelyben a Chlamys oper- 
cularis L. var. hevesiensis Sc h r . fordul elő leggyakrabban, de ezenkívül a 
Corbula ( Varicorbula) gibba O l . kőbelei és lenyomatai is előfordulnak benne. 
A chlamysos rétegek fölött szürke agyag és agyagmárga következik, ame
lyekben az előbb említett jellemző kövületek nincsenek meg. Ezek a felső 
slírhez tartoznak.

7. Középső-miocén, tortónai emelet
a) Középső riolittufa. A középső riolittufa általában a felső-slír fölött 

következik, de kétségkívül eróziós diszkordanciával. Kőzete fehér, többnyire 
öregszemű, a biotit, kvarc és földpát jól látható benne, igen gyakran horzsakő- 
és lávalapilliket tartalmaz. Rétegzetlen, felfelé átmegy az alább tárgyalandó 
rétegzett, dácitos andezittufába. A bejárt területen nagy elterjedésben van 
meg és helyenként igen jó feltárásai vannak.

Több ÉK—DNy-i irányú vonulatban nyomozhatjuk a külszínen, 
amelyek ÉK—DNy-i vetődések mentén kerülnek újból és újból a felszínre. 
A Kőkút-puszta felé ÉK-i irányban lemenő völgyben a riolittufa fekvőjében 
barnás színű andezittufát és breccsát is találunk, amely a Mátrában nagyobb 
elterjedésű. (1.)

b) Andezittufa. A többnyire rétegzetlen fehér riolittufa fedőjében leg
többször jól rétegzett sötétebbszürke, vagy barna tufa következik. 8

8. Piroxénes andezit
A Mátra-hegység magasabb részének főtömege piroxénes andezitből 

áll. Az andezit lávaárak és telérek alakjában jelentkezik. Ezt találjuk a Mátra 
K-i végződésén is. Lávatakarókat látunk a Kalapos-tető, Közbérc, Hangács 
területén és a Bóna-halom hegyen; vastagságuk 50 m-re is becsülhető. 
Telérek mutatkoznak a Nagyőrhegyen, ettől DK-re és a Kőkút-pusztától 
ÉNy-ra. Irányuk ÉÉNy—DDK-i, majdnem É—D-i. Tarnaszentmáriától 
Ny-ra, 1 km-re szintén van egy ÉNy—DK-i irányú andezittelér.
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9. Szarmata emelet
Képződményei a térképezett területen uralkodólag szárazföldi eredetűek: 

homok, homokkő, kavics és zöldesszürke agyag és homokos agyag, továbbá 
keményebb agyagmárga. Csak itt-o tt akad bennük Helix-féle töredék. 
Közéjük helyenként homokos agyagok és agyagok telepszenek, amelyek 
a szarmata emelet jellegzetes elegyesvízi kövületeit tartalmazzák, ezek tehát 
az egész rétegcsoport korát megadják.

Megfigyelhetjük helyenként, hogy a szarmata rétegcsoport közvetlenül 
az andezittufára telepszik, sőt a zöldes és zöldesszürke homokos tufás agyag 
a határon átmosott tufarétegekkel váltakozik, s az agyag anyaga is a tufából 
származhatik.

A szarmata rétegek közé vékony riolittufa-réteg is települ; itt csak 1—2 
m vastagságú, de kétségkívül nagyelterjedésü. A Bükk DK-i oldalán tekin
télyes vastagságú. Ezt tekinthetjük a felső riolittufá-nak.

A szarmata rétegcsoport is az ÉK—DNy-i irányú vetődések által tagolt 
terület egyes rögeinek a KDK-i részein jelentkezik, az andezittufák fedőjé
ben, tehát nagyjából DNy—ÉK-i irányú pásztákban mutatkoznak.

Az Almárvölgy környékén kvarckavics telepszik egyes foltokban az 
alsó-miocén rétegekre. Figyelemreméltó, hogy a kvarckavicsok között lajta- 
mészkő kavicsokat is találunk, amik arra utalnak, hogy a szarmata emeletet 
megelőző lepusztulás idején a lajtamészkő még nagyobb kiterjedésben volt 
meg; ugyanezt tapasztaljuk Mikófalva környékén is.

Egerszóláttól ÉNy-ra, a Fülöpvölgyben elegyesvízi szürke agyag és 
homokrétegek feltárását látjuk. Ezekben bőven van a Potamides (Pirenella) 
mitralis E ic h w . csigafaj.

10. Kovásodott márga
Azt a nagy ÉK—DNy-i irányú törésvonalat, amelynek mentén a Bükk- 

hegység DNy-i nyúlványának DK-i oldala lesüllyed, a külszínen egykori 
hévforrások nyomai kísérik. Kb. 2 km hosszúságban nyomozhatjuk ÉK— 
DNy-i irányban a kemény, elkovásodott képződményeket, amelyek eredeti 
kőzete legnagyobbrészt csillámos, homokos márga lehetett, ami az elková
sodott öv környékén leginkább szerepel.

A kovásodott kőzetek sárgák, fehérek vagy vörösek. A hévforrás tevé
kenység vagy a szarmata, vagy már a pannóniai emelet idejében játszódott le

11. Pannóniai emelet
A bejárt területen az alsó-pannóniai alemelet rétegcsoportja van meg, 

mely azonos rétegdőléssel telepszik a szarmata rétegcsoport fölé. A kettő 
között a határt pontosan megállapítani alig lehet, mert mindkét rétegcsoport
ban egyforma képződmények szerepelnek. Az alsó-pannóniai emeletben is 
szürke és zöldesszürke agyagot, továbbá szürke és sárga homokot találunk.

A legmélyebb réteg, amelyet kövületei alapján már az alsó-pannóniai 
alemeletbe helyezhetünk, vékony fehér mészkőréteg, amelyről már V ig h  G y .
8* —  1/14
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(8.) is szól. A Sasvárhegy ÉNy-i oldalán, az országúttól kissé É-ra találunk 
ilyen édesvízi mészkövet, amelyben egy sima Melanopsis fajnak (a decollala 
St o l . alakköréből) kőbelei és lenyomatai fordulnak elő. Ugyanez a mészkő 
megvan a Sasvárhegytől DNy-ra és a Nagyhatárdombtól ÉNy-ra lemenő 
árkokban is, ugyanezzel a kövülettel.

A rétegcsoport magasabb tagjaiban a sárga és szürke homok nagyobb 
szerephez jut. A Kocsi völgytől К -re levő «Egri szőlőhegy»-en sárga homok 
uralkodik, amelyben a Melanopsis (Lyrcaea) fossilis Gm. (=  martiniana Fér.) 
és a M. (L.) impressa Kr. var. bonellii Sism. fordulnak elő. A Sasvár-hegyről 
DK felé irányuló nagyobb mellékvölgyben megtaláljuk a mészkő kis kibúvásán 
kívül az agyag és homokrétegeket is, utóbbiakból a Melanopsis (Lyrcaea) 
fossilis Gm. és egy vastaghéjú Congeria, valószínűleg ungula caprae Münst. 
töredékei kerültek elő.

12. Pleisztocén
A pleisztocén képződményei: a párkánysíkkavics, a nyirok és a lösz.
a) Párkánysík (terrasz) kavics csak a Hideg-völgy jobboldalát kíséri 

végig, a többi völgy mentén párkánysík-kavicsot nem találunk. Ennek 
magyarázata abban van, hogy csak ez a völgy halad keresztül a kemény 
kovapalából álló hegységen, amelynek kőzetét a pleisztocén folyamán a 
völgy patakja kaviccsá feldolgozta és a harmadkori medenceterületen le
rakta. A párkánysík a mai völgyfenék fölött 20—30 m-rel fekszik magasabban. 
Kerecsend mellett a kavicsból a Rhinoceros antiquitatis B l b . zápfoga került elő.

b) Lösz csak igen alárendelten mutatkozik ezen a területen. Síroktól 
К -re, a Németvölgyön felfelé haladó országút mellett az első kanyarulatban 
8:—10 m magas feltárását látjuk, továbbá a Kőkút pusztától KÉK felé 
irányuló dülőút végénél, a Tárná völgy baloldalán.

c) A nyirok nagy elterjedésű s a régibb képződményeket általában 
elfedi.

13. Holocén
A holocénbe tartoznak a folyók, a patakok völgyeiben lerakodott 

homokos és iszapos hordalékok. Figyelemreméltó a Baktai-tó és a közelében 
lévő két kis vízállás, melyet Zó ly o m i B. növénytani szempontból meg
vizsgált. (9—109.)

II. Szerkezeti viszonyok

A karbon-perm és triász képződményei együttesen gyűrődtek a kréta 
időszakban és ekkor kisebb pikkelyes feltolódások is történtek. A diabáz 
feltörése is ezzel a mozgással kapcsolatban történhetett. Mozgások azonban 
még a felső kréta után is voltak (5, 6,7,). Feltehetjük, hogy az Alsórozsnaki- 
tanyánál kibukkanó kovapalák között lévő kavics és konglomerátum (gosau?) 
foszlány is ilyen felső-kréta után történt mozgásra utal. A Darnó-hegy 
NyÉNy-i oldalán húzódó nagy tektonikai vonal mentén, úgymint azt Bükk
szék mellett is látjuk (Évi Jel. 1945-ről), a paleozói-mezozói tömeg merede
ken, pikkelyesen feltolódott az oligocén képződményekre. Ez tehát még



fiatalabb mozgást jelent (szávai fázis). Ennek a tektonikai vonalnak mentén 
a régi képződmények erősen összezúzódtak és kihengerlődtek. Ez a tektonikai 
vonal (Darnó vonal) a Miklós-völgyben folytatódik, s itt a régi hegység végleg 
lesüllyed a Mátra kitörési tömege alá.

A Bükk-hegység szóbanforgó, paleozói és mezozói képződményekből 
felépült nyúlványa ÉK—DNy-i irányú hossz- és ÉNy—DK-i irányú haránt
vetődések mentén határolódik el, s a felszínen helyet ad a fiatal harmadkori 
üledékeknek. Hasonló irányú vetődések húzódnak a hegyrögök belsejében is.

A fiatal harmadkor képződményei szintén ÉK—DNy-i irányú vonalak 
mentén vetődtek. A képződmények általános dőlése KDK-i, 5—10°, a vető
dések síkja NyÉNy felé lejt és a szerkezet nagyjából váltós vetődés képét 
nyújtja. Legalább négy ilyen vetődést tudunk kimutatni, amelyek mentén 
a legmélyebben fekvő középső riolittufa bukkan ki s fedőjében DK felé az 
andezittufa, majd a szarmata rétegcsoport következik. (L. a térképvázlatot.) 
Ezek a vetődések az alsó-pannon után jöttek létre. Hasonló irányú és lejtésű 
vetődéseket figyeltem meg az egykori Szt. János táró által fejtett alsó-miocén 
széntelepeken is, amelyek nagysága 5—30 m volt. (2.)

A fiatal harmadkori rétegcsoporton gyűrődést nem tudtam  megállapí
tani. Mindössze egy helyen észleltem az andezittufa kismértékű felboltozó- 
dását, amelyet a Sirok-Egerbakta közt lévő országút mentén jól feltárva 
láthatunk. Tekintettel arra, hogy vulkáni tufán ilyen jelenséget ritkán lehet 
észlelni, közlöm annak rajzát.

III. Hasznosítható anyagok

7. Riolittufa. A középső riolittufa általában rétegzetlen, kemény, 
szilárd, fagyálló nagy tömbökben jól fejthető kőzet. Számos kőbányában 
fejtik és részben mint darabkövet, részben mint faragott követ használják fel.

2. Diabáz. Kitűnő anyag útkavicsolásra.
3. Alsó-triász mészkő. Mint másodrangú anyagot, útkavicsolásra fejtik.
4. Mangános, üledékes eredetű vasérc nyomai mutatkoznak helyenként 

a permi agyagpalában és az alsó-triász kovapalában. Valószínűleg mindenütt 
csak kisebb fészkekben van meg, amelyekhez komolyabb reményt fűzni 
alig lehet.

5. Alsó-miocén korú barnakőszén előfordulás. Az alsó-miocén barnakőszén 
fejtés tárgya volt régebben az egerbaktai Szénkő-völgyben, a közelmúltban 
pedig Felnémet és Szarvaskő határában (2.) Itt három széntelep ismeretes, 
amelyeknek a jövőben még lehet szerepük az ország szénellátásában.
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CONDITIONS GÉOLOGIQUES DE LA RÉGION DE COLLINES NE 
DE LA MONTAGNE MÂT RA

Par Z. S c h r é t e r

Stratigraphie. L’extrémité SO de la Montagne Bükk consiste, pour la 
plupart, en schistes argileux gris-foncé et, subordonnément, en grès. Dans 
la partie supérieure du groupe, il y a des intercalations de calcaire aussi. 
Je classe cette formation parmi le Carbonifère supérieur-Permien, bien que, 
récemment, K. B alogh  la tienne pour ladinienne, en vertu de simples ana
logies pétrographiques. Sur ce groupe, il gît le schiste gris et roux à silex, 
le schiste argileux que je considère, sans la preuve des fossiles, comme triasique 
inférieur. C’est en plus étroite étendue (Várhegy de Sirok) que le groupe — 
considéré comme triasique inférieur —- de calcaire lamellaire, schiste argileux, 
schiste à grès se présente. Sur celui-là, il se trouve le calcaire gris foncé à 
cornéenne du Triasique moyen.

Les formations carboniféro-permo-triasiques sont pénétrées par la 
diabas, dont les masses considérables se trovent près de Szarvaskő.

Dans la dépression entre les montagnes Mátra et Bükk, on trouve les 
groupes de mur et de l’ensemble carbonifère du Miocène inférieur, puis, sur 
celui-là, le groupe à Cardium et Corbula et le groupe de sable-argile à Chlamys. 
Le Miocène moyen est représenté par le tuf rhyolithique et par le tuf andé- 
sitique non-stratifié. Les courants de lave et les filons d ’andési'e pyroxénique 
mêmes de la Montagne Mátra se sont formés à cette époque. Parmi les sédi
ments continentaux, par endroits d’eau saumâtre, de l’étage sarmatien, le 
tuf rhyolithique «supérieur» ne se présente qu’en 1 à 2 m d’épaisseur. Dans 
le groupe argileux-sableux du Pannonien inférieur, l’on connaît plusieurs 
localités fossilifères. Le Pléistocène est représenté, principalement, par le 
limon, le gravier de terrasse ne se trouve que dans la vallée Hidegvölgy, 
le loess dans les environs de Sirok.

Tectonique. Le territoire s’est plissé pendant le Crétacé et des éraille
ments se sont passés. L’éruption de la diabase en est contemporaine. La masse 
paléozoïque-mésozoïque s’est charriée sur l’Oligocène, le long d’une ligne 
tectonique menant au pied ONO du Mont Darnó (Ligne Darnó). Le prolonge
ment SO de la Montagne Bükk, consistant en formations plus anciennes, 
s’affaisse par échelons, le long des failles longitudinales et transversales 
postérieures au Pannonien inférieur, sous les formations tertiaires.


