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A Bükkhegységben 30 év alatt létesült új feltárások indokolják a hegy
ség újratanulmányozását. Ma már jól járható mű-,kocsi-és turistautak hálóz
zák be a hegységet. Mindez számos új megfigyelésre nyújt alkalmat. Szilvás
váradtól ÉK-re, K-re és DK-re van a hegység egyik legbonyolultabb része, 
amely az egyes földtani képződmények kifejlődéseinek felismerésére, a hegy
ségszerkezeti mozgások megítélésére fontos adatokat nyújt.

1. Felsö-кагЪоп agyagpala. A Szilvásváradtól ÉK-re és DK-re eső terü
letet felső-karbon agyagpala építi fel, amelybe helyenként homokkőrétegek 
és kisebb fekete mészkőlencsék települnek. Az agyagpala zöme kövület
mentes, de DK-i legfelső, legfiatalabb rétegeiben, a Nagyberenáslápa permi 
fekete mészkövének fekvőjében feltárt homokkőben és agyagpalában Pro- 
ducius cora d’Orb. és P. cfr. semireticulatas Mart., továbbá Spirifer sp. 
kőbelei és lenyomatai találhatók, amelyek a felső-karbonban és a perm- 
ben egyaránt otthonosak. Az agyagpala felső része (stéphanien) tehát 
átnyúlhatik a permbe is.

Az agyagpala általában jól palásodott és mivel a beléje települt homokkő
rétegek és mészkőlencsék a palássággal párhuzamosak, valószínű, hogy a leg
több esetben a palásság azonos a rétegzéssel. Kétségkívül erősen gyűrődött 
és helyenként pikkelyeződött.

2. Permi fekete mészkő a felső-karbon agyagpala-homokkő rétegsor 
fedőjében következik, ami a Nagyberenáslápában jól látható, azonban ez 
az első mészkőelőfordulás nem alkot összefüggő vonulatot, hanem kisebb- 
nagyobb lencsékben kíséri végig az agyagpala-csoport szegélyét, ami helyi 
zátonyszerű kifejlődésre utal. Ilyen kisebb mészkőzátonyokat találunk a 
Tarófő táján, ahol fusulinák és korallok mutatkoznak, kissé DNy-abbra a 
Nagyberenáslápában, majd az Ablakoskő jobboldalán. Az utóbbi zátonyok
ból kerültek elő a legszebb korallok, amelyeket Heritsch és Kolosváry 
részletesen leírtak. Ebből a mészkőből előkerültek még: a Dielesma plica 
Кит.; productusók és spiriferek, kagyló- és csigamaradványok, köztük a 
Macrochilina cfr. avellanoides Kon. kőbele.

A nagyberenáslápai mészkőzátony részben — kivételesen — szaru
köves kifejlődésű; így a korallok váza is néha elkovásodott, ezért jobban 
tanulmányozhatók, mint a többiek. Szarukőgumós permi mészkő előfordul 
még Málvinka határában, az Alsó- és Felsőszőlőköve közt lévő legelőterüle
ten is.
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Nagy a valószínűsége annak, hogy az Ölyvesvölgy és Eszteafő táján 
húzódó széles második (alább leírásra kerülő) permi mészkővonulat ÉÉNv-i 
oldalán ugyanennek az első permi mészkővonulatnak a folytatása van jelen, 
de összeolvadva a másodikkal. Ezt azért gondolhatjuk, mert az említett 
helyeken ugyanazokat a korall okát találtam meg, amelyek a Nagyberenás- 
lápában is előfordulnak. (Kolosváry meghatározása szerint Siphonophyllia 
sophiae H eritsch, Waagenophyllum colambicum H. Smith.) Talán ennek 
a vonulatnak a legdélnyugatibb folytatása az a kis fekete mészkőlencse, 
amely a kövületmentes agyagpalák között, a Rónabükk DNy-i oldalán húzódó 
vasúti bevágásban látható.

A második, sokkal tekintélyesebb permi mészkővonulat DDK-ebbre, 
az első permi mészkővonulat fölötti 120—250 m széles permi homokkővonu
latra következik. A Bálvány ÉNy-i oldaláról húzódik az Ablakoskő- és 
Ölyvesvölgyön át a Leányvölgyig s itt kiékelődik. Ezt a vonulatot a Mizzia 
velebitana Schub. mészalga jellemzi. DNy-i folytatásában jelentéktelen nyo
mát találjuk a Gerennavár ÉNy-i oldalán. Másik két, keskeny perm mészkő- 
vonulatot látunk tovább DNy-ra. Az egyik a Rónabükkről az Éleskővár 
gerincére húzódik, ahol fusulinákat találunk benne, a második a Tótfalusi
völgy felső részén kezdődik s a Rónabükkön át DDNy-ra húzódik. Az ipar
vasút mellett ebbe kőfejtés mélyül. Viszont legdélnyugatabbra a hegység 
szegélyére eső Piszkóhegyen lévő jelentősebb kiterjedésű fekete mészkőben 
újból Mizzia velebitanat találunk, ami arra utal, hogy ebben a fentebb emlí
te tt második vonulat folytatását lássuk.

3. Permi szárazföldi homokkő és homokos agyag pala. Az első korall- 
zátonyos mészkővonulat, illetve lencsesor megjelenése után, szárazföldi ere
detű homokkő és homokos, palás agyag következik. Jellemző a homokkő 
fehér, fehéresszürke és vöröses színe. A homokos-palás agyagok színe 
halványvörös, néha ibolyásba játszó, máskor sötétszürke. Szerves marad
vány nem található bennük. Ritkán kemény kvarckonglomerátum is van 
a rétegsorban. Eddig ezeket a rétegeket a seisi rétegcsoportba soroltam, 
bár meglehetősen bonyolult hegységszerkezeti viszonyokat kellett feltéte
leznem e besorolás igazolására. Az újabb vizsgálat alapján úgy látom, hogy 
az első biztos permi mészkőzátony megjelenése után a szóbanforgó száraz
földi eredetű homokkő és palás agyag, majd megint tengeri eredetű, de most 
már nagyobb vastagságú mészkő lerakódása következett. Ezek szerint tehát 
a Bükkhegység permi képződményei nem tisztán tengeri üledékek, hanem azok 
sorába szárazföldi lerakódások is közbeiktatódnak. Mivel a Bakonyban és 
Mecsekben szárazföldi eredetű permi lerakódások ismeretesek, természetesnek 
látszik, hogy azok a Bükkben is bizonyos mértékig képviselve legyenek.

A szóbanforgó rétegcsoportot megtaláljuk az Ablakoskő-völgyben s a 
Nagyberenáslápában; innen áthúzódik a Bánvölgy legfelső részébe, majd 
továbbterjed az Ördögoldal, Kapubérc és Csikorgó felé. Másfelől DNy-ra a 
Szalajkavölgv és a Bácsóvölgy táján találjuk jelentősebb elterjedését. Legdél
nyugatibb jó kibukkanása a Piszkóhegytől DK-re van egy erdei út bevágásá
ban. Másik vonulatát a dédesi Várhegytől ÉNy-ra találjuk meg s kisebb fol
tokban Nagyvisnyó környékén is jelentkezik.

Figyelemreméltó, hogy a rétegsorban kemény kvarckonglomerátum is
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jelentkezik, de csak kisebb-nagyobb lencsék alakjában. Nagy tömbjeit a 
Nagyberenáslápában többhelyütt megtaláljuk, a Tarófő táján  pedig kb. 
100 m hosszúságon át nagy sziklákban mered fel. Folytatása megvan a Bán
völgy legfelső részének baloldalán is. Ez verrukánó-jellegű.

A homokkő-agyagpala rétegcsoportba azonban keskeny mészkővonu
latok is települnek, amelyek a már leírt permi mészkövektől eltérőleg, világos- 
szürke, sőt fehér színűek. Kövületet nem tartalmaznak, de mindenesetre 
egy-egy rövidebb tengeri elárasztást jeleznek. Ilyen mészkővonulatokat vagy 
-lencséket találunk a Csertó és Bácsóvölgy táján (1200 és 400 m hosszúság
ban), továbbá a Tarófőn 200 m hosszú meredek, sziklás előfordulásban.

4. Seisi rétegcsoport. Alsó részében szürke, részben oolitos mészkő ural
kodik, felső részében vöröses-ibolyás és zöldesszínű homokos agyagpala 
és homokkő szerepel. Utóbbiban hosszabb-rövidebb mészkővonulatokat vagy 
-lencséket is találunk. A legfontosabb seisi képződményvonulat a Bálvány 
D-i részéről az Ablakoskő völgyön, Eszteafőn és Gerennaváron át a Róna- 
bükkre húzódik. Itt azt észleljük, hogy a meredekállású permi mészkő fölé 
egyező rétegdőléssel 200—500 m szélességben a seisi mészkő rétegei követ
keznek és ezekre telepszik a vöröses és zöldes homokos palás agyag. Ebben 
előfordul az Anodontophora fassaénsis Wissm., Myophoria cfr. laevigata 
Zieth. sp. (Ablakoskővölgy) s az A. canalensis Cat. (Leányvölgy). Majd 
erre települ tovább DK-re a campili mészkő kisebb vastagságban. Ezt a 
rétegsort jól láthatjuk a Bálvány táján, az Ablakoskő völgyben és a Leány
völgyben.

A Gerennavár és a Rónabükk táján a seisi mészkőbe már számos nyel
vet, nyúlványt bocsát a seisi tarka agyagpala, mint egyidejű fáciesképződ- 
mény; de nem valószínűtlen, hogy a mészkő és az agyagpala többszörös válta
kozása részben hegységszerkezeti eredetű. Az Ablakoskővölgy tájától az 
Eszteafőig a seisi agyagpalába majdnem 1 km hosszúságban mintegy 100 m 
széles mészkővonulat települ. Az agyagpala közé települt, meredeken álló 
mészkőrétegek a völgyek oldalain feltűnő sziklabordákban jelennek meg. 
(Leányvölgy, Tótfalusi-völgy két ága, Hollókő.)

5. A campili szürke mészkő területünkön alárendelt szerepű. Keskeny 
sávban követhető az Ablakoskővölgy felső részétől a Leányvölgy felső 
részébe, ahol jelentékenyebben kiszélesedik, majd innét Ny-ra lassanként 
kiékelődik. A seisi agyagpala és homokkő fedőjében következik s fölötte az 
anisusi dolomit települ. A Leányvölgy felső részében Legányi F. a Natiria 
costata Münst. sp. kőbeleit találta. DNy felé a szalajkavölgyi alsó szikla
forrás táján bukkan ki megint a folytatása, szintén natiridkksl (lásd régibb 
leírásaimat), végül a Csertó felé húzódik tovább.

6. A campili mészkő fedőjében középső-triász fehér és szürke dolomit
vonulat következiK. Az Ablakoskővölgyben kb. 100 m a szélessége. DNy felé 
haladva, a Nagy István erősétől DNy-ra egészen elkeskenyedik. Tovább 
DNy-ra, a Gerennavártól DK-re eső gerincen újból megtaláljuk, s itt az új 
műút mellett kőfejtő mélyül beléje. Szélessége itt alig 30 m. Innen áthúzódik 
a Rónabükk gerincére, majd az Éleskővár A 695,1 É-i oldalára, innen még 
egy darabig DNy felé továbbtart, majd kiékelődik. A dolomitot régebben az
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alsó-triászhoz soroltam s nem választottam külön. Kora vitatható; vagy az 
anisusi emeletbeli (guttensteini) dolomitok közé tartozik, vagy a szaruköves 
ladini mészkőhöz másutt is kapcsolódó fiatalabb dolomitokhoz. Kövület 
nincs benne. DNy-ra, a Csertó táján fehér mészkőfáciesben folytatódik.

7. Alsó-ladini szaruköves mészkő. Az idetartozó szürke mészkő számos 
szarukőgumót és lencsét tartalmaz, néha azonban a szarukő teljesen hiány
zik belőle. A bejárt területen nem került elő belőle kövület, mégis — a Bükk- 
hegység más helyein lelt kövületek alapján — a ladini emeletbe helyezhet
jük. A «Nagy István erőse» D-i oldalán 200—300 m szélességben látjuk azo
kat a külszínen, DNy felé szélesedik s a Rónabükk táján már 900 m-t is elér 
a szélessége. Tovább DNy felé, a Szalajkavölgy táján a ladini agyagpala éke
lődik beléje, aminek következtében két főágra oszlik, amelyek DNy felé 
csakhamar kiékelődnek a velük egykorú agyagpalák javára. A DNy-abbra 
következő jelentős kiterjedésű agyagpala közé több helyütt szaruköves 
mészkőrétegek és lencsék települnek. így a Horotnavölgy jobboldala fölött, 
a Kelemenszéke táján, a Nagyperesznye és Őztörő-csúcs táján. Néha oly 
vékonyak, hogy nem térképezhetők. Kb. 1 km hosszú, keskeny, É K —DNy-i 
irányú sávban jelentkezik továbbá a szaruköves mészkő Bélapátfalvától 
K-re, a Barátok kútja tájától a kőedénygyári forráson át a Tóharaszt D-i 
végéig, ahol a külszínen végződik. Valószínűleg ennek a folytatása D-ebbre 
a Jánoshegy és Hárstető kovapala-szaruköves mészkő-agyagpala tömege. 
Utóbbi viszont KÉK felé elágazik s a Bélkő DK-i oldalán, mint keskeny 
szaruköves mészkőszalag húzódik tova. Keskeny csíkja egyébként a Bélkő 
ÉNy-i oldalán, a nagy mészkőfejtések alatt is megvan. A Bélkő merőleges 
állású fehér-világosszürke felső-ladini mészköve tehát, mint teknő magja 
illeszkedik e két szárny közé.

8. Alsó-ladini szürke agyagpala. Ez a szaruköves mészkővel egykorú, 
annak egyidejű iszapos fáciese. A szürke agyagpala a mészkő felé egyes nyúl
ványok bocsátásával végződik. Egyébként igen hasonló a felső-karbon és 
permi agyagpalához. Kövület nincs benne. Igen ritkán egyes rétegei mangán- 
tartalm úak, mint pl. a Kelemenszékétől DK-ге, a Bükk-fennsíkra felvezető 
kocsiút mellett, a Bélkő mögött, a «Kőút» alatt, s a Gilitka-kápolna környé
kén. Szaruköves mészkőlencsék is települnek közéje s egy helyütt, a Horotna
völgy legfelső szakaszának jobboldalán fehér kvarcit-sziklavonulat is van 
kb. 150 m hosszúságban. Az agyagpala jelentős elterjedési! a Horotnavölgy 
két oldalán, a Kelemenszéken s a Nagyperesznye—Őztörő csúcs táján, majd 
Monosbéltől DK-re. Valószínű, hogy a Bélkő ÉNy-i alján, harmad- és negyed
időszaki képződményekkel elfedve, szintén ez az agyagpala van a mélyben.

9. Felső-ladini fehér-világosszürke fennsíkmészkő. Helyenként a szaru
köves mészkő, másutt a ladini agyagpala fölött következik. Ez alkotja a 
Bükk fennsíkját nagy egyformaságban.

10. Porfirit. Valószínűleg középső-triászkori, barnásvöröses kitörési 
kőzet: a ladini képződményekkel lehet egyidejű. A Nagy István erősén és 
a tőle DNy-ra lévő hegykúpon az anisusi dolomit és a ladini szaruköves 
mészkő határán találjuk jelentősebb tömzsét. DNy felé kisebb előfordulása 
van a Gerennavár gerincén, kis kibukkanását találjuk továbbá a Horotna
völgy legfelső szakaszának jobboldalán, a ladini agyagpala területén. Ebbe


