
RÉPÁSHUTA KÖRNYÉKÉNEK FÖLDTANI VIZSGÁLATA
ír ta : B alogh K álm án

A Btikkhegység triász képződményeinek 1950-ben közölt programmszerű 
rétegtani vázlatát (1) a részletvizsgálatok egyre inkább bővítik, tisztázzák. 
Az akkor még csak valószínűsített rétegegymásután néhány tagját azóta meg 
kellett cserélnünk. Egyes, az irodalomban csak homályosan jellemzett képződ
mények valódi helyzetének felismerésével új rétegtagokat is be kellett iktat
nunk. Az eddig többnyire ókorinak ta rto tt keletbükki eruptívumoknak két eme
letben — az anisusiban és a ladiniban — is helyet kellett szorítanunk. Véglege
sen tisztázódott, hogy az újravizsgált területeken több (felső-campili, alsó- és 
felső-anisusi, valamint középső-ladini) dolomit-szinttel van dolgunk. Ma már 
tisztábban látjuk, hogy a Bükkfennsík világos mészkövének mely részletei 
tartoznak a felső-anisusiba s melyek a ladini emelet középső-felső részébe. 
Valószínűleg fel kell majd adnunk a felsőtárkányi Várhegy dolomitjának 
alsó-anisusi korát s a felső-triászra vonatkozó elképzelést. Mindezek ellenére 
akkori táblázatunknak az alsó-triász tagolhatóságára, a guttensteini dolomit 
kiilönválaszthatóságára, valamint a délbükki agyag- és kovapalák ladini korára 
vonatkozó alapgondolata ma is változatlanul érvényes.

A multévi térképezés Bükkszentkereszt és Hollóstető környékén nagy 
kérdőjellel zárult. Ennek oka a kövületszegénység s az itteni rétegegymás
utánnak a hámor-diósgyőritől való eltérése. A Bükkfennsík D-i oldalát kísérő 
agyagpalasáv ugyanis Hollóstetőnél elvégződik. Az agyagpala fedőjében 
mutatkozó szaruköves, szürke mészkőcsoport innen kezdve fokozatos átmenettel 
kapcsolódik a Kisgyőrtől Bükkszentkeresztig húzódó, hatalmas, világos színű 
mészkőösszlethez, amelynek területén csak kimállott, piros szarukőtörmelék 
található, az is csak helyenként. Az átmeneti sávban a szaruköves és a világos 
mészkő rétegei néhol csaknem függőlegesek; a kétféle mészkő — a fokozatos 
átmenet ellenére is — gyakran ellenkező értelemben települ egymásra. Növeli 
egymáshoz való viszonyuk homályosságát, hogy Hollóstetőtől Répáshutáig 
a szaruköves szürke mészkő az említett agyagpalasávnak csak az É-i, a vilá
gos mészkő pedig csak a D-i oldalán található. Répáshuta D-i szomszédságá
tól Kisgyőrig viszont — a középső világos mészkővonulattól újabb agyag- és 
kovapalasávval elválasztva — ismét nagykiterjedésű szaruköves szürke 
mészkőterület következik. A Bányahegy déllőjétől Ny-ra a Bükk
fennsík D-i oldalát kísérő agyagpalasáv hatalmasan kiszélesedik. A nagy 
agyagpalatömeg felé mind a répáshuta-bükkszentkereszti világos mészkő- 
vonulat, mind a répáshuta-kisgyőri szaruköves mészkőterület elvégződik,
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s ezek csupán kisebb-nagyobb, fiizérszerűen csatlakozó mészkőrögök keskeny 
vonulataiban, jelentékeny csapásváltozással nyomozhatok tovább Felnémet 
és Felsőtárkány felé. Itt és Bükkzsérc táján ismét nagyobb világos mészkő
rögök ismeretesek.

A répáshutakörnyéki részletvizsgálatoknak tehát a következő [őkérdésekre 
kellett felelniük: Milyen kapcsolat van a délbükki agyag- és kovapala, továbbá 
az említett világos és szaraköves szürke mészkőfáciesek között? Mily mértékű 
korkülönbséget jelentenek e kifejlődések? Hogyan egyeztethető a D-i Bükk réteg
sora a hámor—diósgyőri rétegsorrenddel?

A különböző rétegösszletek, főleg pedig átmenetük rétegtani elemzése 
alapján a következő eredmények szűrhetők le:

1. Az irodalomban általában felső-karbonnak tekintett sötét agyagpala- 
csoport az irodalomban alsó-triásznak vett kovapalákkal szorosan összefügg.

A sötét agyagpala többnyire igen finomszemű. Lemezeit azonban gyak
ran durvább, homokos sávok keresztezik, amelyek az eredeti rétegességnek 
a palásságtól való eltérésére utalnak. A felsőtárkányi út mentén olykor 
keresztrétegződés is megfigyelhető. A palásság és rétegzés eltérése nemcsak az 
egri műút D-i oldalán jelentkezik — mint Sz e b é n y i L. írja (6) —, hanem 
attól É-ra, a Gyertyánvölgyben, a répáshutai legelőtől Kisgyőrig, valamint 
a Pazsagőrház fölött húzódó sávban is megfigyelhető, általános jelenség.

Az agyagpala közé gyakran barnásszürke, aprószemű, kemény, szívós 
homokkőrétegek települnek. Durvább (borsónyi) szemű konglomerátumot is 
találni — homokkővel kapcsolatban — kicsiny folton, Répáshutától É-ra, 
a Singlár- (térképen Zsindelyes-) tetőn. Az egri műút mentén az 1. sz. útőrház- 
tól Ny-ra a hámor—diósgyőrivel megegyező tufás homokkő-közbetelepülések 
is vannak. Helyenként szürke, szaruköves mészkőlemezek tarkítják a pala
sorozatot; közbetelepüléseik azonban jóval ritkábbak, mint Diósgyőrnél 
vagy Lillafüreden. Helyettük világosabb- vagy sötétebbszürke, néha zöldes, 
máskor sárgásbarna, a fedő mészkövek közelében pedig piros-barnáspiros 
kovapala-rétegek lépnek föl. Az agyagpala sötét színe a mészkőhatár közelé
ben helyenként pirosra változik (Gyertyánvölgy).

A vizsgált területen a palacsoport minden tagja kövületmentes. Fajra 
meg nem határozható páfránylenyomat és egyéb rosszmegtartású növény
maradvány csupán Szarvaskőről ismeretes (4). A páfrány (An d reá n szk y  G. 
szerint Anotopteris ? sp.) nem vall határozottan felső-karbonra és nem zárja ki 
a triász kort.

A délbükki palacsoport helyzete és összképe alapján jól egyeztethető a 
hámor—diósgyőri alsó-ladini agyag palákkal. Különbség csupán abban van 
közöttük, hogy a D-i Bükk területén nagyobb volt e korban a mészmentes 
kovalerakódások lehetősége, mint Diósgyőr táján. DNy-on azonban ismét 
a mésztartalom került túlsúlyba a kovakiválással szemben: Felnémet és 
Szarvaskő között sötét, szaruköves mészkő váltakozik az agyagpalával.

A kovaközbetelepülések nagyságrendje az ökölnyi lencséktől a nagyobb 
vastagságú telepekig igen változó. Velük kapcsolatban, olykor közvetlenül 
agyagpalába ágyazva, jelentéktelen — legfeljebb ököl- vagy gyermekfej- 
nagyságú — mangánércgumók is megfigyelhetők helyenként. Műrevaló 
mennyiségnek azonban a felszínen nyoma sincs.
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Mivel az agyagpala palássága többnyire nem egyezik rétegességével, 
a palacsoport települését közvetlenül csak a meszes, kovás, homokköves 
rétegváltozásokon mérhetjük. A kovás közbetelepüléseken való dőlésmérés 
azonban azért bajos, mert ezek igen vékony agyagpalalevelekkel tűzdelt, 
bár magában véve rideg anyaga gyakran erősen kihengerelt, breccsás. Az össze
tört kovaanyagot másodlagos, fehér kvarcerek hálózzák. Az eredeti dőlés 
meghatározására gyűjtött agyagpalaminták eddigi — még nem teljesen 
kész — vizsgálata a palacsoport gyűredezettségére utal. Emellett gyak
ran — s aránylag kis területen — változók a palásság értékei is. Közvetlenül 
a Bükkfennsík D-i peremén azonban a palacsoport eredeti dőlése a fedő mész
kövek alá irányul.

2. A délbükki palacsoportnak a fedő mészkőbe való átmenetét jellemző 
«vörös rétegek)) mind a világos, mind a szaruköves szürke mészkőösszlet alján 
kimutathatók.

A répáshutai elágazástól a Bányahegy A 815,9 alá vezető, nagyjából 
D —É-i műútszakasz ÉÉNy-i dőlésű, szaruköves szürke mészkőlemezeket is 
bezáró sötét agyagpalájára előbb drap és piros mészkőlemezekkel váltakozó 
agyagpala, majd világosabb szürke mészkőrétegeket is tartalmazó, sárga 
kova- és agyagpalaösszlet települ egyező módon. Utóbbi agyaglevelekkel 
elválasztott piros kovapalába megy át, amely közé itt-ott egy-egy rózsás 
árnyalatú mészkőpad is települ. A kovapalára vékonyréteges, piros kova
gumós, vörös mészkő következik, amelyben csak ritkán akad egy-egy világo
sabb mészkőréteg. A piros rétegekre, kétségtelenül egyező módon, vastagabb 
rétegű, világos, korallos mészkő települ, amelyet a 41,800-as km-kőnél 
kezdődő kőfejtő jól feltár. E világos mészkő közé, a fedő felé még több helyütt 
települnek piros agyag- és kovapalarétegek. Sávjaik — anyaguk zúzottsága 
miatt — mélyedésekként jelentkeznek az ellenállóbb mészkőpadok «szirtjei» 
között. A kovapala és a világos mészkősávok váltakozását a Bányahegy 
világos mészkőtömege zárja le. Ennek területén már csak kimállott, piros 
kovatörmeléket találni; É-i vagy ÉÉNy-i dőlésű rétegeinek anyaga a Bükk- 
fennsík világos mészkövétől nem választható el.

A Bányahegy vonulatának D-i oldalán hasonló átmeneti és közbetele
pülő «vörös rétegek» mintegy 2,5 km csapáshosszúságban, de változó széles
ségben nyomozhatok. A kovapalával váltakozó világos mészkő-«szirtek» 
helyenként telepes korallmaradványokat tartalmaznak. A Bányahegy alatti 
(III, VI. és VII. sz.) lelőhelyek egyesített koralltársasága (K olosváry  G. 
szerint): Montlivaltzia sp., Montlivaltzia dubia K olosváry , Montlivaltzia 
obliqua (M ü n st e r ), Myriophyllia schréteriana K olosváry , Margarosmilia 
zietheni (K l ip s t e in ), Thecosmilia badiotica Voltz, Thecosmilia granulata 
(K l ip s t e in ).

Ez a kétségtelenül «felső))-ladini fauna megerősíti fekvőjének, a sötét agyag- 
palacsoportnak alsó-ladini koráról vallott nézetünket.

Hasonló «vörös rétegek» jellemzik azonban a Hosszúsom—Ballabérc — 
Kövesvárad—Vince Pál—Hársas-lapos világos mészkőtömegének a pala
csoporttal érintkező sávjait is. A piros kovapala és a világos mészkő váltako
zásai e vonulatnak különösen a D-i oldalán tanulmányozhatók, ezeket olykor 
pirosas vagy szürke, szaruköves mészkő helyettesíti (Nagypazsag-völgy, a
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Tebe-őrháztól K-re 1 km-re levő terület). É-i oldalán főleg piros-tarka agyag
levelekkel bevont, pirosfoltos, piros szaruköves, helyenként krinoideás 
mészkőlemezek képviselik a palacsoport és a mészkő átmenetét; a piros 
kovapala itt többnyire hiányzik, aminek hegységszerkezeti okai lehetnek. 
Piros kovapalával váltakozó, lemezes, gyakran szaruköves mészkőből állanak 
a Hosszúsom Ny-i folytatását alkotó s a Feketelen felé sorakozó mészkő
rögök is: ezek olykor erősen gyüredezett anyaga tökéletesen egyezik a Bánya
hegy alatti feltárások kőzeteivel.

A Kövesvárad—Ballabérc vonulat világos mészkövének zöme nem 
látszik szarukövesnek. A mészkő mélyedéseiben mégis helyenként nagy 
mennyiségben halmozódott fel kimállott piros vagy barna kova-, sőt olykor 
sárga márgapala-anyag is. Ez a törmelék a mészkőrétegek mohaleplével 
eltakart s emiatt többnyire észre nem vehető, kisebb kovás és márgás közbe
településekből, lencsékből származik. A kovakiválásokhoz itt-ott csatlakozó 
mangántartalom a mélyedésekben összegyűlt törmelékben helyenként, pl. 
a «Vince Pál» egykori «Vasbányá»-ja területén, másodlagosan annyira fel
dúsul, hogy összecementezi a kovatörmelék szemeit. — Hasonlóan képzelhető 
el a vonulat K-i folytatásában a Galuzsnyának és Lófő-tisztásnak még a múlt 
esztendőben vizsgált világos mészkőterületén mutatkozó kovatörmelék 
származása is. A ((ballabérci» típusú mészkő kissé szürkébb a Bükk-fennsík 
világos mészköveinél. Rétegei közt (ballavölgyi út) gyakoriak a legfeljebb 
mm-nyi, sárgás agyaglevelek. Általában réteges — pados; a Hosszúsom és 
a Feketelen közti kis rögök lemezesebb, palalevelekben gazdagabb, néha 
szaruköves mészkőből állanak. Padjai a gyertyán völgyi feltárásokban cső
szerű ősmaradványokkal zsúfoltak, ezek azonban meghatározhatatlanok. 
Korallmaradvány csak a Kövesváradon (VIII. sz. lelőhely: K olosváry  G. 
szerint Montlivaltzia sp.) és a Ballabércen (XI. sz. lelőhely: K olosváry  G. 
szerint Montlivaltzia legányii K olosváry) került elő belőle; ezek ladini 
korra utalnak. A mészkő—palahatáron itt-ott talált krinoideák nem korhatá
rozók ugyan, megjelenésük mégis igen jellemző a határrétegekre.

3. A biíkkfennsíki, ballabérci, sabalyuki világos mészkő, meg a Hollós
tetőtől a Bányahegy K-i környezetéig, továbbá a Nagyökröstől az Imolyig húzódó 
szaraköves szürke mészkő egymást helyettesítő, egykorú («felsö))-ladini) üledékek.

Az északi szaruköves, szürke (reiflingi típusú) mészkősáv Bükkszent- 
kereszt, Lustavölgy, Hollóstető környékéről húzódik át Répáshuta kör
nyékére. Anyaga tömött szövetű; sima, sokszor kagylós törésű; lemezes
réteges, fehér vagy barnás szarukőgumókkal. Uralkodóan É-i dőlésű összleté- 
nek többnyire sárgás-barnás, zúzott kovapala a közvetlen fekvője. Az egri 
műút 45. km-kövének szomszédságában a szaruköves szürke mészkőcsoport 
és az agyagpala határán barnás vagy piros, olykor szaruköves, agyagleveles 
mészkő települ. Valamivel Ny-abbra pedig — ennek az átmeneti mészkőnek a 
folytatásaképpen — a Bányahegy alatti, pirosfoltos, piros szaraköves és piros 
kovapalás, világos mészkőrétegek a reiflingi mészkő alá is áthúzódnak.

Az északi reiflingi mészkővonulat kövületmentes rétegei — szarukő- 
tartalm uk elvesztése után — fölfelé fokozatosan világos fennsíkmészkőbe 
mennek át. Az átmeneti övben világos és szürke padok váltakoznak, éppen 
úgy, mint a Lustavölgy É-i oldalán.
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Ezenkívül azonban oldalas átmenet is felismerhető a világos és szürke 
mészkő között. így a Sugaró tisztásától D-re levő Л 769,6 dombján a világos 
és sötét padok váltakozásából álló, szarukőmentes, átmeneti mészkő sávja 
nyelvszerűen benyúlik a reiflingi mészkő területére. Innen kezdve a reiflingi 
mészkősáv fokozatosan elkeskenyedik, s a Bányahegytől K-re fél km-re ki is 
ékelődik: világos mészkő lép a helyébe. A kiékelődő sáv határán a világos 
mészkő gyakran pirosfoltos, éppúgy, mint a Sugarótól D-re lévő, átmeneti 
típusú világos mészkő is.

A reiflingi mészkő — legalább is részben — a világos fennsík-mészkövet 
helyettesíti. Korát az utóbbiban talált «felső»-ladini kor allmar advány ok döntik el. 
A 25 000-es térkép «Zsércznagydél» felírásának «1» betűjétől DK-re levő 
dombon (II, V. sz. lelőhely), а Л 767,7-től K-re (I. és IX. sz. lelőhely), vala
mint a bányahegy—répáshutai úton jelzett -ф- 830-tól D-re (IV. sz. lelőhely) 
gyűjtött korallfauna K olosváry  G. szerint: Myriophyllia sp., Myriophyllia 
baloghi K o lo sváry , Montlivaltzia sp., Margarosmilia zietheni (K l ip s t e in ), 
Conophyllia cf. recondita (L a u b e ), Thecosmilia sp., Thecosmilia cf. sub- 
dichotoma (Mü n st e r ).

A korallokon kívül az V. lelőhelyről meghatározhatatlan daonella- vagy 
halobia-töredékek is előkerültek.

Az északiéhoz hasonló a D-i reiflingi vonulat helyzete is. A Kisökrös 
A 540,1 D-i oldalán közte és a fekvő agyagpala között épp oly vörös kovapala- 
rétegek vannak, mint a bányahegyi vagy a ballabérci világos mészkővonulat 
fekvőjében. Sőt: a piros kovapala egy sávja közéje is települ a reiflingi mész
kőnek.

A ballabérci világos mészkővonulat legmélyebb, szaruköves rétegei helyen
ként meglepően hasonlók a reiflingi kifejlődéshez. A Nagypazsagvölgy É-i 
oldalán, az innen Répáshuta Ny-i végéhez tartó utak kiágazásánál az itt 
pirosfoltos világos mészkő közvetlen fekvőjében jellegzetes reiflingi mészkő 
van, amely a Hosszúsom É-i oldalára is átterjedve, világosan kivehetően 
piros és barna kovapalára települ. K-ebbre és Ny-abbra viszont a kovapala 
fölött már közvetlenül világos mészkő települ. Minden amellett szól tehát, 
hogy a kovaközbetelepiiléses világos mészkövet itt egy szakaszon reiflingi mészkő 
helyettesíti.

Reiflingi mészkő lép föl a Tebe-őrháztól K-re 1 km-re levő völgyelága
zástól DK felé vezető völgyág É-i oldalán, a kovapalák és világos mészkövek 
átmenetét jelző szaruköves mészkőfoltban is.

Mindez megerősíti a szarukőmentes világos és a szaruköves reiflingi mészkő 
oldalas átmenetére, egykorú voltára vonatkozó korábbi megfigyeléseket. (Lilla
füred: Vesszős- és Lustavölgy, Kerekhegy; Hámor: Forrásvölgy; Bükkszent- 
kereszt K-i szomszédsága.) Mivel minden eddigi őslénytani meghatározás 
(Cidaris alata A g ., a K olo sváry  G. meghatározta korallok) emellett szól, 
a subalyuki világos mészkőtömeg is a szaruköves mészkővel egyenrangú, 
«felső»-ladini képződménynek tekinthető.

Lezárható Biikkszentkereszt D-i szomszédságának idáig nyílt földtani 
kérdése is. A Szarvaskő laposától a Hollóshegyen, a Vivrát-tetőn és a 
Galuzsnyán át húzódó s a «ballabérci»-vel egyező világos mészkőnek az É felöl 
szomszédos szaruköves mészkőbe való fokozatos átmenete nem réteg egymásután,
2 Földtan — 1/3 s
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hanem két egykorú kifejlődés átmenete. így értelmezhető a Somhegy táján 
DK felé, a világos mészkőtömeg közé hatoló szaruköves mészkőnyúlvány is

4. A reiflingi mészkő D-i vonulatában, a Hórvölgy, Hidegpataka, a Nagy- 
dali és a Derecskelápa mentén megfigyelhető zöld diabáztuf a foltok anyaga és 
helyzete mindenben megegyezik a lillafüredi Szárazvölgy s a bükkszentkereszti 
Lörinchegy mészkőlencsés ladini tufáival. Mivel e tufák, számos helyen meg- 
figyelhetően, rétegenként váltakoznak a felső-ladini szaruköves mészkővel, 
semmiesetre sem tekinthetők paleozóinak. Feltűnő azonban viszonylag 
csekélyebb mennyiségük. Közelükben — éppúgy, mint Lillafüreden, vagy 
Bükkszentkereszten — durvakristályos, szürke, vagy világosszínű dolomit 
is mutatkozik. — Bükkszentkereszttől Répáshutáig az É-i szaruköves mészkő- 
vonulatban nincsenek tufaközbetelepülések.

5. Répáshuta környékének rétegtani felépítése tehát, mint az alábbi táblázat 
mutatja, jól egyeztethető a lillafüred-diósgyöri rétegsorrenddel.

Répáshuta szomszédságában csupán a rétegsor fiatalabb tagjai vannak 
meg. Ezek és lillafüred—diósgyőri megfelelőik között nincs lényeges fácies- 
különbség, csupán a Déli-Blikk kovapalái jelentenek új színt az É-i terület
hez képest. Mit jelent megjelenésük üledékképződési tekintetben? Az észa
kibb területek viszonylagos mészgazdagságához és egyenletes kovatartalmá- 
hoz képest mészhiányt és időnkénti kovaföldúsulást.

A «ballabérci)) típusú mészkőnek Ny-i irányban csupán kisterjedelmű 
s a mélyebb szintek kifejlődésével egyező képű rögöcskékre bomlása csupán 
részben magyarázható hegységszerkezeti erők hatásával. Nyomatékkai 
vetődik fel itt az a kérdés, vájjon nem kell-e azzal számolnunk, hogy Ny felé 
e sötét agyagpalák részben a felső-ladin meszes kifejlődését is helyettesítik. 
Erre azonban csupán az agyagpalaterület egészének térképzése után adhatunk 
kielégítő választ.

6. Iiegységszerkezetileg Répáshuta környéke viszonylag egyszerű, fölépítésű. 
Az agyag- és kovapalasávok kétségkívül boltozatokat, a valamivel fiatalabb 
mészkővonulatok rétegteknőket jelentenek. Az uralkodóan egyirányú, É-i 
vagy ÉÉNy-i dőlések következtében két, D felé átbuktatott antiklinális között 
egy átbuktatott szinklinálist (ballabérci vonulat) állapíthatunk meg. A Bükk- 
fennsík D-i szegélye rendes helyzetű szinklinális-szárny. Az antiklinálisok 
É-i szárnya általában épebb, D-i szárnyaikat azonban feltolódási vonalak 
metszik el. Ennek megfelelően az É-i antiklinális-szárnyakban a pala-mészkő 
határvonal jóval egyenletesebb lefutású, mint a D-i szárnyakban; bennük 
a képződmények teljesebb sora figyelhető meg. Ezzel szemben a D-i redő- 
szárnyak rétegsora kevésbbé teljes; a mészkövek és a palacsoport érintkezése 
zeg-zugos. Már a D felé irányuló pikkelyeződés során is létrejöhetett ez a 
zeg-zugosság a «képlékenyebb)) agyagpala- és a ridegebb mészkőtömegek 
határán. Számolnunk kell azonban közel É —D-i, ÉÉN y— DDK-i, vagy 
É É K —DDNy-i irányú fiatalabb vetődésekkel is. A Ballavölgy nyugati oldalán 
és a Gyertyánvölgy mentén észlelhető agyag- és kovapalafelbukkanások való
színűleg a palacsoport «ejektív)), a mészkövet áttörő mozgásainak eredményei. 
A palacsoportnak a rétegződéstől eltérő palásságát az átbuktatott boltozato
kat létrehozó erőhatással magyarázhatjuk.

Az É-ibb agyagpalaboltozat tengelye Hollóstetőnél alámerül. K-i íolv-



19

Táblázat

2* — 1/10



20

tatásában, a mészkőterületen réteg'teknőt találunk. A D-i palaboltozat 
K felé Kisgyőrig követhető; Ny felé pedig, némi csapásváltozással, a Pazsag- 
őrház szomszédságában, a Ny-i nagy palatömeggel egyesül. Az utóbbiba 
belenyúló mészkősáv szétszabdaltsága, gyüredezettsége, a Feketelen mész
kőrétegeinek éles csapásváltozásai, nagyméretű megtorlódásról tanúskodnak. 
Ennek részletesebb elemzése azonban már további tanulmányok feladata.
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RECHERCHES GÉOLOGIQUES DANS LES ENVIRONS 
DE RÉPÁSHUTA

Par K. B alogh

Les examens détaillés des environs de Répáshuta avaient pour but de 
projeter de la lumiére sur les connexions compliquées entre les faciés contem- 
porains de la montagne Bükk. D’autre part, il tendaient á expliquer la relation 
d'áge entre la série de schiste argileux du Bükk meridional qui contient des 
lentilles de lydite foncée grise et brune, parfois des noeuds de mineral de 
manganése et entre les calcaires de faciés divers du triasique moyen.

On a réussi de constater que le groupe de schiste du Bükk meridional, 
de par sa position et sa vue d’ensemble, peut étre bien collationné avec les 
schistes argileux du Bükk oriental (Hámor, Diósgyőr) qui sont súrement 
ladiniens inférieurs. II n’y a qu’une seule différence: á l ’époque de la formation 
des schistes argileux, au territoire du Bükk méridional, la possibilité d’une 
sédimentation siliceuse sans chaux était de beaucoup plus grande que dans 
le Bükk orientál. Le groupe de schiste, aprés sa yléposition, a acquis une 
schistosité différente de sa stratification originelle. Mais au bord S du plateau 
du Bükk, l’inclinaison originelle des schistes tend sous les calcaires de tóit.

Le contact du groupe de schiste du Bükk méridional avec les calcaires 
triasiques moyens de divers faciés est marqué d’une maniére conséquente 
par les memes «couches rouges» caractéristiques qui consistent á l’alternance 
des schistes argileux et siliceux rouges, calcaire á cornéenne et des bancs 
inférieurs des calcaires de tóit. Les bancs de calcaire qui s’alternent avec la 
lydite contiennent une fauné de coralliaires caractéristique ladinienne moyenne 
et supérieure [Monüivaltzia sp. dubia K olosváry , M. obliqaa (Mü n st .), 
Myriophyllia schréteriana K olosváry , Margcirosmilia zietheni (K l ip s t e in ), 
Thecosmilia badioíica Voltz, Th. granulata (K l ip s t e in )]. A plusieurs endroits, 
on peut démontrer la transition directe entre le groupe de schiste foncé et


