
A BÜKKHEGYSÉGI KISFEXNSI К \ FÖLDTANI 
ÚJRA VIZSGÁLATA

(X.. XI .  sz. melléklettel) 
í r ta :  J ámbor Á ron

A Bükkhegység újravizsgálatának keretében 1956 tavaszán a Kis- 
íennsík térképezését kaptam feladatul. Az itt megoldandó kérdések 
részint rétegtaniak, részint hegységszerkezetiek. A terület korábban 
készített földtani térképei (6, 7, 8, 9) ui. nem részletezték kellőképpen 
a képződményeket, másfelől pedig ugyanazon képződmények rétegtani 
értékelése tekintetében is ellentmondottak egymásnak. Ily módon a 
hegységszerkezeti kiértékelés sem volt teljesen végiggondolt.

R É T E G T A N IF E L É P ÍT É S  

Perm
1. A terület rétegsora sötétszürke alapszínű, de szürkésbarnára málló 

agijagpaláual kezdődik, amelyet felső-karbon—alsó-permbe lehet beso
rolni (3). A kőzet vékonyrétegű és ezen belül vékonysávos. Nagyon apró, 
csillámszerű ásványokból és vékony, századmilliméter nagyságú, porfiros 
beágyazású kvarcszemcsékből van felépítve. Ez a kőzet a Garadnavölgy É-i 
oldalában, a Háromkúti-völgytől Kovácskőig húzódik. Vastagsága a 
fekü ismeretének hiányában nem adható meg.

2. A sötétszürke agyagpala fölött változó, de 50 m-t sehol meg nem 
haladó vastagságú, sötét, kékesszürke, jól rétegzett mészkő települ. Sötét 
színét a 0,5% körüli mennyiségű fekete szerves anyag okozza. Rétegeinek 
vastagsága 1—2 cm, vagy 5—40 cm között változik. Felépítésében, főleg 
vegyi kiválású CaC03, meghatározhatatlan „algák” (?) és helyenként 
Chaetetes-telepek vesznek részt. Szabad szemmel és mikroszkóp alatt is 
jól észlelhető tulajdonsága a nem párhuzamos sávozottság.

3. A mészkő fölött 50—80 m vastag nagyon változatos kifejlődésű 
rétegcsoport következik. Felépítésében közepes szemcsenagyságú, szürke 
homokkő (II. tábla 1.), fekete, helyenként pedig lila, zöld agyagpala, alá
rendelten húsvörös és szürke dolomit szerepel. Az agyagpala szövete 
— színétől függetlenül — a permo-karbon paláéhoz hasonló. A homokkő 
jól osztályozott, 0.1—1 mm-es, szögletes kvarcszemekből áll, amelyek
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hullámosán oltanak ki. Előfordul egy-egy savanyú földpát, cirkon és 
muszkovit is. A kőzet kötőanyaga kovás—szericites. A homokkő kvarc- 
szemcséinek hossztengelyei a rétegzéssel és egymással közel párhuzamosak. 
A homokkő általában e rétegcsoport alsó részében uralkodik, de feljebb, a 
tarka agyagpalákban is vannak hasonló, általában finomabb szemcséjű 
betelepülések.

Mivel e rétegcsoport bármely harántszelvényében más és más rétegsort 
kapunk, nyilvánvalóan általános a rétegek lencsés települése.

4. E rétegek felett általában egy 0—25 m vastag lemezes mészkő- 
betelepülés van, amely az előbbi mészkőnél vékonyabb rétegű (1—2 cm-es 
rétegek), de színben és szövetben hasonló ahhoz.

Ebben a második mészkőrétegben csak krinoidea-nyéltagok és megr 
határozhatatlan, algaszerű ősmaradványok találhatók.

5. A második mészkőbetelepülés felett ismét egy törmelékes réteg
csoport következik, amely ott, ahol a második mészkősáv kiékelődik, a 
nagy hasonlóság miatt térképen nem választható el az alatta levő összlettől. 
A két törmelékes összlet között a különbség csak annyi, hogy a felsőben 
kevesebb a homokkő és több a zöld, vörös agyagpala, a közételepülő 
dolomit pedig sárgásfehér. E felső törmelékes összlet vastagsága mint
egy 50 m.

6. E változatos rétegek fölött következik az első, ősmaradványai 
alapján már eddig is biztosan megállapított korú kőzet: a felső-perm 
mészalgákkal, koraitokkal, csigákkal, krinoidea nyéltag-maradványokkal, 
brachiopodákkal és foraminiferákkal jellemzett kékes-fekete mészköve. 
Benne a mészalgák s helyenként a korallok kőzetalkotó mennyiségűek. 
Rétegeinek vastagsága 2—50 cm között van. Alsó részében, ahol az algák 
kőzetalkotók, kisebb a rétegvastagság, feljebb vastagabbak a rétegek. 
Általános jellemzője a vastagabb rétegeknek, hogy a rétegközökben 
0,1 —15 mm vastagságú lila márgabevonat van, amely sok kiiszapolható 
tengerisün-törmeléket, foraminiferát és ostracodát zár magába. A kőzetet 
0,5% körüli mennyiségű szerves anyag festi feketére, ill. sötétszürkére.

A felső-perm rétegek K-en, Újmassától É-ra barnásszürke, durva
kristályos, algás dolomittal (II. tábla 2.) kezdődnek. Ny felé ez a dolomit 
Kovácskő alatt kiékelődik. A rétegsorban általánosan megfigyelhetők 
sötétszürke, cukorszövetű dolomitrétegek, amelyek a Tekenősvölgyben 
a perm legfelső rétegei alatt jelentősen megvastagodnak.

A permi üledékképződés valószínűleg megszakítás nélkül folytatódott 
az alsó-triászban. Erre utal, hogy a Deménypatak völgyének aljában a 
fekete felső-perm rétegeket 0,5 cm vastag világos- és sötétszürke sávokból 
álló jól rétegzett mészkő váltja fel. A világos sávok anyaga az alsó-triász 
mészkő anyagával, a sötét sávok pedig a felső-permiével egyezik meg. 
Ez a sávos átmeneti mészkő mintegy 20 m vastag és legfelső rétegei közé 
néhány 20—40 cm vastag sárga mészpalaréteg települ. A Garadnavölgy 
esetleg ezzel ellentétesen értelmezhető feltárásaiban viszont az érintkezés 
tektonikus, amit az alsó-triász rétegek néhány m-re való kivékonyodása, 
majd eltűnése bizonyít.
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Triász

7. Werfeni rétegek. A Bükkhegységben a többi magyarországi 
kifejlődéstől eltérően a triász nem törmelékes üledékekkel, hanem mint
egy 50 m vastag, világosszürke, réteges mészkővel kezdődik (1 , 2, 3, 4). 
Az egyes rétegek vastagsága 5—30 cm. Az egyes rétegeket limonitos 
bevonatú sztilolitos felületek választják el egymástól. A mészkő homogén 
szövetű, sávozottság nem figyelhető meg rajta (II. tábla 3.). Gyakori 
azonban az oolitos szövet. Az oolitok valószínűleg szerves eredetűek, 
amit a velük kapcsolatos apró piritkristálykák is alátámasztanak. E mészkő 
fölött következik az alsó-triász törmelékes része, amely zöld agyagpalából, 
sárga leveles márgapalából és vékonyréteges tarka mészkövekből áll. 
Ezt az összletet azonban még többször szakítják meg oolitos, vastagabb 
réteges mészkőbetelepülések. A törmelékes összlet mintegy 200 m vastag 
lehet. Felette néhány m vastag, sötétszürke mészkő zárja le az alsó-triász 
rétegsort. Az alsó-triász ossz vastagsága tehát itt  260 m körül lehet.

8. Az alsó-triászra az alsó-anizuszi dolomit rétegváltakozásos átmenet
tel következik, miként az újmassai felső kőfejtő K-i sarkában jól meg
figyelhető. A dolomit sötét, mállottan világosszürke, apró szemcséjű, 
homogén szövetű (II. tábla 4.). Rétegzettsége többnyire nem állapítható 
meg, még jó feltárási viszonyok esetén sem. Gyakori a dolomitban a világos- 
szürke, szivacsos szövetű kovakiválás. Ezek a kiválások főleg ott figyel
hetők meg, ahol a dolomitban szerves nyomok vannak. Egyes, leginkább 
algákhoz hasonlító nyomokon kívül néhány csigát és foraminiferát talál
tunk benne. A dolomit többnyire közvetlenül érintkezik a felette települő 
porfiritekkel. Helyenként azonban egy néhány m vastag barnásfekete 
mészkővel kezdődő, néhol 50—60 m vastagságot is elérő, sárga dolomit
foltos, szürke mészkő zárja le a dolomitképződést. A fekete mészkőben 
rossz megtartású brachiopodák és kagylók, a dolomitos mészkőben fora- 
miniferák (III. tábla 1.) (olykor kőzetalkotó mennyiségben is), továbbá 
korallok és csigák vannak.

9. Az alsó-anizuszi dolomitra 200 m vastag, porfirittufából és porfirit- 
ből álló vulkáni összlet települ, amelyre nagyon jellemző a lila és helyenként 
a zöld szín. A vulkáni összlet és a dolomit között dolomitdarabokat ta r
talmazó agglomerátumos tufa figyelhető meg. Kontakt elváltozások nem 
észlelhetők sem a dolomit, sem a fedő anizuszi mészkő határán. A dőlések 
a dolomitban az eruptív összletben és a felette települő anizuszi mészkő
ben is közel azonosak. Mindezek figyelembevételével az eruptivum középső- 
anizuszinak nyilvánítható.

10. A felső-anizuszi mészkő általában közvetlenül települ az eruptí- 
vumra. A Szardókán azonban a határon vörösesszürke, porózus tűzkő, 
sőt fehér cukorszövetű dolomit figyelhető meg. A mészkő fehér, sávos, 
néha halványszürke vagy rózsaszín árnyalatú. Jól rétegzett (5—20 cm-es 
rétegek), sávos, aprókristályos. Aprókristályos volta teszi lehetővé a 
lényegesen apróbb szemcsenagyságú ladini „fennsík’'-mészkőtől való 
megkülönböztetését (III. tábla 2, 3.).
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11. Tardonától DK-re a miocén fedőhegység laza üledékei alól D-i 
dőléssel bukkan ki a ladini agyagpala-összlet, amely a haricai kisvasút 
bevágásában figyelhető meg jól. Szürke agyagpalával és vele váltakozó 
barnásszürke, sávos, kovás mészkővel kezdődik, majd zöld, zöldesszürke, 
50—60 m vastag, pados homokkőbetelepüléssel folytatódik. A homokkő 
között gyakoriak a szürke agyagpala-betelepülések. Feljebb azonban úgy 
alakul a rétegsor, hogy benne kb. egyenlő mennyiségben szerepel az 
agyagpala és a szürke szaruköves mészkő, a homokkő ellenben egészen 
elenyésző mennyiségűvé válik. Az összlet legfelső 50 m-ében gyakorivá 
válnak a 3—10 cm vastag, fekete tűzkőrétegek, amelyek mindig egy-egy 
mészkőréteg közepébe vannak beágyazva. Nyilván olyan üledékképződés
ről van szó, amelyeknek az agyagpala és homokkő a parthoz legközelebb 
eső, sekélyebb, a tűzkő pedig a parttól legtávolabbi keletkezésű fáciese.

Mikroszkóp alatt a sötétszürke agyagpala, a makroszkópos hasonlósá
gok ellenére, anyagában és szövetében is nagyon különbözik a permo- 
karbon agyagpalától. A ladini agyagpala nagyon aprószemcséjű homok
kőnek tekinthető. A karbon agyagpala sávos és csillámszerű ásványokból 
áll, a ladini agyagpalát ellenben főleg finom kvarcszemcsék építik fel, s 
így mintegy a zöldesszürke homokkő elfinomodott változatának minősít
hető. A zöldesszürke homokkövek anyaga két fő frakcióra különíthető el: 
a nagyobbik 0,3—0,6 mm-ig terjedő nagyságú, főleg szögletes, gyengén 
hullámos kioltású kvarcból, mikrokristályos kvarcból és közepesen bázisos 
plagioklászokból, a kisebb frakció néhány század mm-es kvarcszemcsékből 
és szericitből áll. A homokkő kötőanyaga kalcedonos, kloritos. A rétegzés 
hosszúkás szemcsék elhelyezkedése alapján megállapítható, bár nem 
nagyon szembetűnő.

A ladini agyagpalával váltakozó mészkő aprószemcséjű. Kovatar
talma mindig van, amely apró szemcsék alakjában egyenlőtlenül oszlik el 
a mészkő anyagában. A mészkő kovatartalmát a helyenként megjelenő 
radioláriák még fokozzák.

Gyakoriak a mészkőben a sajátalakú, az alapanyagnál lényegesen 
nagyobb ankeritkristályok. Az agyagpala—mészkőösszlet feletti talaj 
kicsapódási szintjében fellépő limonitgumók e mészkövek mállásából 
származhatnak.

A ladini agyagpalaösszlet vastagsága a fekü hiányában itt  meg nem 
állapítható, a feltárt vastagság 200 m felett van.

12. A ladini agyagpalaösszlet felett vékonylemezes, világosszürke, 
sávos, szaruköves mészkő települ, amelyben Kovácskő környékén szürke 
dolomitbetelepülések is vannak. A mészkő jellemző tulajdonsága, hogy 
réteglapjait sárga agyagos, vasas bevonat borítja. A mészkő rétegvastag
sága 1—50 cm, általában 2 cm körüli. Párhuzamos sávozottsága mikroszkóp 
a la tt jól látszik. Ez az egyes sávok különböző szemcsenagyságából és a 
sávok közötti vékony kovarétegekből adódik.

A szaruköves mészkő elterjedését nemcsak szerkezeti viszonyai, 
hanem a fennsíkmészkővel való kapcsolata is befolyásolja. így Ny-on, a 
kisfennsíki szinklinális É-i és D-i szárnyában keskeny sávot alkot; K-en
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ellenben, mivel a fölötte következő fennsíkmészkő nagy részét helyettesíti, 
s nagy hasonlósága m iatt ez utóbbitól alig választható el, Ny-on mintegy 
250 m-nek adódó összvastagsága K-en lényegesen nagyobb lehet.

13. A szaruköves mészkő felett Ny-on éles határral, K-en fokozatos 
átmenettel fehér, esetleg halványszürke vastag rétegű, kerekded mállási 
formákat mutató ún. „fennsíkmészkő” települ; ez egyöntetű kőzettani 
kifejlődése ellenére is két részre osztható, amelyeket egy diabáztufa- 
közbetelepülés választ szét.

A diabáztufa feletti részben eléggé gyakoriak a nagyon rossz meg
tartású csiga- és nagy Megalodus-szerű átmetszetek. Ezek a diabáztufa 
alatti rétegekben nem figyelhetők meg; viszont itt néhány m vastag 
tarka mészkőbetelepülés található, mely a felső részből hiányzik. A fenn
síkmészkő minden jellegében a Budai-hegység dachsteini mészkövéhez 
hasonlít, amit a szerkezet nélküli ,,oolit”-ok mindkét helyen való tömeges 
megjelenése még szembetűnőbbé tesz. A fennsíkmészkő alsó részét lilla
füredi analógiára a ladinibe, a tufa fölött települő részét ellenben a benne 
talált nagy Megalodus-szerű átmetszet alapján a felső-triászba sorolhatjuk. 
A fennsíkmészkő néhány vékonycsiszolata mészalga-, foraminifera- és 
radiolária-vázat tartalmaz.

14. Ladini eruptívumok. A szaruköves mészkő legfelső rétegei kö
zött néhány m vastag zöld vagy lila, hólyagos diabáztufa-betelepülés van 
(Magoskőtől É-ra és Ny-ra, Barátságkertnél, az Oszra É-i oldalán, a 
Kovácskőtől É-ra).

A fennsíkmészkövet két részre tagoló diabáztufa lila színű, helyenként 
tufás és kristályos mészkövekkel váltakozik. A tufával való érintkezésen a 
mészkő porózus vagy változatlan szövetű, de finomszemcséjű tufaanyaggal 
vörösre vagy sárgára színezett. A betelepülés vastagsága mintegy 20 m. 
Előfordul a Köpüskő alatt a Nagysom és az Oszra oldalában, valamint a 
Nyilász Ny-i és D-i szélén.

A kisfennsíki eruptívumok helyzete tehát a bükkszentkeresztiekéhez 
hasonló. A diabáztufák valószínűleg a bükkszentkereszti nagy kitörési 
központból ju tottak el a mai Kisfennsík területére is (5). A két terület 
eruptívumainak különböző kifejlődését a két terület közötti, s a kitörések 
idején a mainál lényegesen nagyobb távolság indokolja.

Miocén
15. A perm—triász képződményekre közvetlenül miocén települ. 

A miocén transzgressziót a Kisfennsík É-i és K-i szegélyén tűzkő- és 
fúrókagylós mészkő kavicsa bizonyítja. Találhatók azonban miocén 
üledékfoszlányok a Kisfennsík különböző tszf. magasságú részein is: 
450 m-en feltűnik a Kaszás miocén tűzkőkavicsa; 500 m-en a Csókás, 
Kőlyuk, Nagymésztető K-i oldalának kavicsa; 550 m-en a válintkereszti 
kavics és foraminiferás mészkő. Ezekhez a miocén üledékfoszlányokkal 
jellemzett szintekhez néhány olyan, ezekkel egymagasságú térszínrész 
csatolható, amelyen miocén üledék ma már nem található. így a 450 m-es
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szinthez tartozik még a Gallyatető, Vendelbikk és Verestóbérc; az 550 m-es 
szinthez tartozik az Oszra K-i oldalán néhány régi felszínrészlet és a 
Sólyomkút környéke; végül 680 m-en ma már csak csupasz térszínrészletek 
találhatók (Köpüskő, Hetemér, Magoskő, Barátságkert). Hogy a felsorolt 
térszínrészletek az egykor fokozatos tengerelőnyomulás abráziós lépcsői-e, 
avagy egy ugyanazon abráziós térszín utólag tektonikusán feldarabolódott 
részletei, ma még nem dönthető el.

Pleisztocén
16. Pleisztocénnek minősítettük a források mésztufáját, a patakok 

teraszkavicsát, a barlangi agyagot és a felszíni vörösagyagot.

H EG Y SÉG SZER K EZETI VÁZLAT

A térképezett terület szerkezete két részre különül. Délen a Garadna- 
völgy hosszában a Balogh K. által kimutatott lillafüredi átbuktatott 
antiklinális Ny felé emelkedő tengellyel folytatódik. Erre az antiklinálisra 
ÉÉK-ről DDNy-i irányba a tulajdonképpeni Kisfennsík szinklinálisa rá 
van tolva (X. sz. melléklet). Ez a rátolódási vonal elmetszi az antiklinális 
É-i szárnyának felszíni folytatódását, amelyből így csak néhány roncs 
maradt meg a felszínen Köpüskő alatt alsó-perm mészkő és homokkő, 
Magoskő alatt felső-perm mészkő alakjában (XI. sz. melléklet). Az antikli
nális D-i szárnyában teljes a rétegsor, bár a térképezés csak a felső-anizusziig 
terjed. A Kisfennsík szinklinális D-i szárnyában viszont csak az alsó-ladini 
szaruköves mészkő és fennsíkmészkő van meg, míg É-i szárnyában az alsó- 
ladini agyagpala is felszínre bukkan.

A meggyűrt és meredekre állított perm—triász rétegek a vázolt szer
kezetnek megfelelően általában К —Ny irányú vonulatokat alkotnak. 
Ezeken belül azonban a kőzetek mozgékonyságától függően igen bonyolult 
kisformák jöttek létre. E kisformákat az agyagpala-területeken csak jó 
feltárásokban láthatjuk, a kevésbé málló mészköveken azonban jobban 
észlelhetők. Az egyes rétegcsoportok lefelé csökkenő mértékű mozgé
konysági sorrendje a következő:

1. alsó-triász agyagpala, mészkőcsoport
2 . alsó—középső-perm agyagpala, homokkőcsoport
3 . ladini agyagpala, homokkő, mészkőcsoport
4 . ladini szaruköves mészkő; alsó-permi mészkőcsoport
5 . felső-permi mészkőcsoport
6 . anizuszi és ladini eruptívum ok csoportja
7 . felső-anizuszi mészkőcsoport
8 . fennsíkmészkő-csoport
9 . középső-anizuszi és felső-permi dolomitcsoport.

Az alsó-triász agyagpala—mészkő és az alsó—középső-perm agyag
pala—homokkő csoportban a garadnavölgyi országút bevágásaiban látha
tunk igen változatos formákat. Gyakoriak a réteglapmenti kiékelődések és a 
10—20 cm magasságú kisredők, amelyeknek nagyon hegyes az áthajtásuk. 
E kőzetekben minden mozgékonyságuk ellenére is gyakoriak a litoklázisok,
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amelyek mellett helyenként néhány cm-es elmozdulások és apró flekszúrák 
láthatók.

A ladini agyagpala—mészkő—homokkő sorozatban, mint a harica- 
völgyi kisvasút mellett látható, nagyon gyakori a réteglapokon történő 
elmozdulás, és ezzel kapcsolatban az egyes rétegek kihengerlődése. Jel
lemzők erre a csoportra a néhány m magasságú redőformák is.

Az alsó-permi mészkövek mindig sziklabordák alakjában állanak ki 
agyagpala környezetükből és sávos, vékonyréteges kifejlődésük m iatt a 
legkisebb elmozdulást is jól érzékeltetik. E mészkővonulatokban (Ko
vácskő, Illéskő, Látókő) jellemző formaelem a csapással közel-párhuza
mos tengelyű, legfeljebb 5 m magasságú álló vagy fekvő redőforma.

Nagymértékben gyüredezett a ladini szaruköves mészkő is. Jó fel
tárásai az Oszra ÉNy-i oldalában, a haricai kisvasút felett vannak. A gyüre- 
dezettség 20—30 cm magasságú álló vagy kissé megdöntött redőkben 
jelentkezik, amelyek tengelyének csapása nem egyezik meg a redőszárnyak 
rétegeinek csapásával. így keresztpalássághoz hasonló jelenség lép fel.

A felső-permi mészkő, az anizuszi eruptívum, a íelső-anizuszi mészkő 
és a ,,fennsík”-mészkő szerkezeti jellemzői a réteg közötti mozgások, az 
ezzel kapcsolatos elvékonyodás és a gyenge préseltségi fok. Ezek a kőzetek 
merevségük miatx csak a nagysugarú gyűrt formák kialakulásakor hajlot
tak  meg. Későbbi erőhatásokra azonban már törésekkel reagáltak.

A terület legmerevebb kőzetei a dolomitok. Nagyobb tömegekben 
csak a felső-perm rétegek alján és tetején, és elsősorban az alsó-anizuszi 
rétegekben jelennek meg. Ezek a kőzetek a bennük levő ősmaradványok 
megtartása és mikroszkópi képük alapján a hatalmas nyomóerő ellenére, 
eredeti térfogatukat megtartották, a gyüredezésben nem vettek részt, s a 
nagysugarú főgyűrődés közben is csak töréses alakváltozást (breccsásodást) 
szenvedtek. Merevségük következtében a dolomithatárokon lépnek fel a 
legnagyobb tektonikus kivékonyodások, sőt kiékelődések. Ilyen a Nyava
lyás-oldalban az egész alsó-triász összlet teljes kiékelődése a felső-perm 
és az alsó-anizuszi dolomit között, valamint a Kovácskőtől DK-re levő 
gerincen a középső-permi tarka sorozat majdnem teljes kiékelődése a 
felső-permi dolomiton.

A dolomitok a későbbi mozgásokra is csak törésekkel reagáltak, s 
miként az a szomorúvölgyi kőfejtőben jól megfigyelhető, ÉNy—DK-i 
irányú törésrendszer alakult ki bennük. A törésekbe később belemosott 
vörös, kaolinites agyagon horizontális irányú fiatalabb mozgás nyomai 
ismerhetők fel.

ANYAGVIZSGÁLATOK

Az anyagvizsgálatok elsősorban a szabad szemmel nehezen meg
különböztethető kőzetek mechanikus módszerekkel való elkülönítését 
célozták. A mikroszkópi vizsgálatok eredményei:

1. A karbon—alsó-perm, valamint az alsó-triász és ladini agyagpalák 
szövetük alapján biztosan megkülönböztethetők (lásd III. tábla 4. és
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IV. tábla 1_4.). A ladini agyagpala kivételével ui. az összes többi fajta
erősen vékonysávos. Ugyanez a különbség a homokkövek között is. 
Az alsó-triász és a permi agyagpalák mikroszkópi megkülönböztetését közös, 
sávos tulajdonságuk ellenére az teszi lehetővé, hogy az alsó-triász agyagpala 
kloritos; sok kalcitbetelepülést tartalmaz, és gyakoriak benne a muszkovit- 
lemezkék. E tulajdonságok a többi agyagpaláknál hiányoznak.

2. A mészkövek mikroszkópi vizsgálata révén biztosan meg lehet 
különböztetni az alsó-permi és a ladini szaruköves mészkövet (I. tábla 
1, 2.), mert az előző nem párhuzamos, az utóbbi pedig párhuzamos 
sávozottságú. Másrészt a fennsíkmészkő és a felső-anizuszi mészkő mikrosz
kópi szövetében sikerült éles különbséget találni (III. tábla 2,3.). A fennsík
mészkő mikrokristályos, az anizuszi mészkő ellenben aprókristályos.

Oldhatatlan maradék-vizsgálatokat csak mennyiségi szempontból
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Az anyagvizsgálat keretében néhány agyagpala kémiai elemzését is- 
elkészítette So ha  I.-né gyors módszerekkel:

Oxidációs fok: —— —
FeO

I t t  is a ladini agyagpala válik ki élesen a többi közül, nagy FeO- és 
Fe„03-, valamint kevés Si02- és Al20 3-tartalmával. Feltűnő, hogy a 
felszíni gyűjtés ellenére a sötétszínű idősebb palák oxidációs foka alacsony. 
A ladini agyagpala oxidációs foka ezekhez képest viszonylag nagyobb.

A T E R Ü L E T  FE JL Ő D ÉSTÖ R TÉN ETE

A felső-karbontól kezdve egészen a triász végéig folyamatos üledék
képződéssel számolhatunk. Az alsó- és középső-perm nagy fáciesvaltoze- 
konyságú, törmelékes anyagú, jellegzetes sekélytengeri képződmény.
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A felső-permben és a triász legalján a tenger előnyomulása miatt a 
terrigén anyag erősen csökken. A nagyon jellemző mészalga-flóra és a 
mészkövek bitumentartalma rosszul szellőzött sekélytengeri üledék- 
képződésre utal. Az alsó-triász üledékképződés törmelékanyaga a száraz
földi anyagszállítás megújulását mutatja, bár a mészkő-közbetelepülések 
szerint ez a f ácies a partoktól távolabb keletkezett. Az alsó-anizuszi dolomit 
keletkezése közben nagyon lassú, parttól távoli, de még mindig sekély
tengeri üledékképződés folyhatott. Az anizuszi eruptívumokról rétegszerü 
településük és tengeri üledékek közé zártságuk m iatt feltételezhetjük, 
hogy tengeralatti kitörésből származnak.

A ladini emelet a Bükkben partközeli törmelékes üledékekkel kezdődik. 
Az üledékképződés iránya a partoktól való távolodásban, de nem az 
üledékgyűjtő kimélyülésében mutatkozik. A szürke agyagpala és homokkő, 
szaruköves mészkő és dachsteini típusú mészkő keletkezése a partoktól 
egyre nagyobb távolságban történhetett. A szarukő keletkezése azzal 
magyarázható, hogy a kovaanyag lúgos közegben oldódik, savanyú 
közegben pedig kicsapódik. A triász tengernek nyilván a partoktól leg
távolabbi része volt a leglúgosabb. I tt  a kovaanyag oldatban maradt. 
A parthoz közelebb eső közbülső övben is lúgos volt a tenger vize, de 
nagyobb tömegű, szárazföldi, tehát többnyire savanyú víztömeg bekerü
lése időnként csökkentette a pH értéket annyira, hogy a kovaanyag 
egy része kicsapódott. A legtöbb kovakiválás a partokhoz legközelebbi 
részeken történt. Ezért keletkezett itt szaruköves mészkő, valamint 
az agyagpala és homokkő kovás kötőanyaga.

Végeredményben az üledékösszletet négy ciklusra lehet bontani. 
Az első, a felső-karbon—alsó-perm szürke palával kezdődik, és az alsó
permi szürke mészkővel fejeződik be. A második a permi tarka palákkal 
kezdődik, és az alsó-triász elején zárul. A harmadik az alsó-triász törmelé
kes összletével kezdődik, és a felső-anizuszi mészkővel ér véget. A negyedik 
a ladini törmelékes összlettel indul, és a szaruköves mészkövön keresztül 
a fennsíkmészkő fáciesébe torkollik (3).
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L Tábla — Planche I — Таблица í.

1. Alsó-permi pirites mészkő a Látókőről. || Nik. 36 x . — Calcaire pyriteux permien 
inférieur de Látókő. Nie. ||, 36 X . — Нижне-пермский пиритовый известняк
горы Латокё. Параллельные николи, х36.

2. Szürke, szaruköves ladini mészkő a Magoskőről. || Nik. 36 x . — Calcaire gris 
a cornéenne, ladinien, du Magoskő. Nie. ||, 36 x . — Серый ладинский рого- 
виковый известняк горы Магошкё. Параллельные николи. х36.

Foto: Pellérdyné
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II. Tábla — Planche И — Таблица И.

1. Alsó-permi szürke homokkő aSzentléleki mezőről. || Nik. 36 x . — Gresgris permien 
inf ér ieur du champ de Szentlélek. Nie. ||, 36 x — Нижне-пермский серый песчаник 
из поля Сентлелек. Параллельные николи, х 36.

2. Felső-permi algás dolomit Lencséstől Ny-ra. || Nik. 36 x . — Dolomie ä alguesy 
permienne supérieure, á VW  de Lencsés. Nie. ||, 36 X . — Верхне-пермский водо
рослевый доломит на запад от Ленчеш. Параллельные николи, х 36.

3. Alsó-triász muszkovitos mészkő Ómassa É-i részéről. J | Nik. 36 x . — Calcaire 
á muscovite, triasique inférieur de la partié du N  d'Ömassa. Nie. ||, 36 x . — 
Нижне-триасовый мусковитовый известняк из северной части с. Омашша. Парал
лельные николи, х36.

4. Alsó-anizuszi algás (?) dolomit Nyavalyás-oldalból. ||. Nik. 36 x . — Dolomie 
ä algues (?), anisienne inférieure de Nyavalyás-oldal. Nie. ||, 36 x . — Нижне-
анизийский водорослевый (?) доломит из Ньавальашолдал. Параллельные николи, 
х36.
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III. Tábla — Planche III — Таблица III.

1. Alsó-anizuszi foraminiferás dolomitos mészkő a Szárdóka É-i oldaláról. Sötét=
dolomit, világos =  mészkő. || Nik. 36 x . — Calcaire dolomitique a foraminiferes, 
anisien inférieur du flánc du N  du Szárdóka. Foncé=dolomie, clair= calcaire. Nie. j  j ,  
36 x . — Нижне-анизийский фораминиферовый доломитовый известняк из
северной стороны Сардока. Томное=доломит, светлое= извести як. Параллельные 
николи, х36.

2. Alsó-anizuszi mészkő Szárdókáról. || Nik. 36 x . — Calcaire anisien inférieur 
du Szárdóka. Nie. ||, 36 x . — Нижне-анизийский известняк горы Сардока. 
Параллельные николи, х36.

3. Felső-triász fennsíkmészkő a Nagysomról. || N ik. 36 x . — Calcaire Iriasique m -  
périeur du Nagysom. Nie ||, 3 6 x . — Верхне-триасовый известняк горы Надьшом. 
Параллельные николи, х36.

4. Alsó-permi fekete agyagpala (Garadnavölgy — H árskúti-völgy találkozása). 
II Nik. 36 X . — Schiste argileux noir (jonction des vallées de Garadna et Hárs
kút). Nie. И, 36 x . — Нижне-пермский черный глинистый сланец (у встречи 
долин Гарадна и Харшкути). Параллельные николи, хЗб.
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IV. Tábla — Planche IV — Таблица IV.

1. Felső-karbon —alsó-permi szürke agyagpala (H árskúti forrástól). || Nik. 72 x . — 
Schiste argileux gr is carbonifére supérieur— permien in f ériem (de la source de 
Hárskút.) Nie. И, 72 X . — Верхне-карбоновый—нижне-пермский серый глинистый 
сланец (от источника Харшкут). Параллельные николи, х72.

2. Alsó-permi zöld agyagpala Szentléleki-völgy aljából. || Nik. 36 x . — Schiste 
argileux vert permien inférieur de fond de la vallée de Szentlélek. Nie. ||, 36 x. —
Нижне-пермский зеленый глинистый сланец из дна долины Сентлелек. Параллель
ные николи, х36.

3. Alsó-triász zöld kalcitos agyagpala (Lencsés-forrás). || Nik. 36 x . — Schiste
argileux ä calcite, vert, triasique inférieur (source de Lencsés). Nie. ||, 36 x . —
Нижне-триасовый зеленый кальцитовый глинистый сланец (источник Ленчеш). Па
раллельные николи, х36.

4. Ladini agyagpala Oszra K-i oldalából. || Nik. 36 x. — Schiste argileux ladinien 
du flaue de VE de VOszra. Nie. ||, 36 X . — Ладинский глинистый сланец из 
восточного склона горы Осра. Параллельные николи, х36.
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