DR SCHRÉTER ZOLTÁN:

A BÜKK-HEGYSÉG GEOLÓGIÁJA
A borsod— hevesmegyei Bükk-hegység a Magyar Középhegysége
legészakkeletibb tagja. Tulajdonképpen szigethegység, mivel már
a felső kréta óta mint önálló tag szerepel a Kárpátok ívén belül.
A Bükk-hegység délnyugat felé irányuló félszigetszerű nyúlványát
látjuk a bátori félszigetben, majd ennek további délnyugati folyta
tását a Darnó-hegy tömegében és a siroki Várhegyekben. Ezeknek
a Tárnán túl lévő végső nyúlványai azután erősen összetöredezve
eltűnnek a Mátra kitörési kőzetei alatt. Észak felé, az Uppony és
Bántapolcsány közé eső hegyrészletben találjuk folytatását, amelyet
felső kréta és miocénkori lerakódásokkal jelzett tengerszoros választ
el a hegység főtömegétől. Ezt az utóbbit mint elkülönült kisebb szi
gethegységet Upponyi-sziget névvel illethetjük.
A Bükk-hegység palepzoós és mezozoós, nevezetesen triász-kép
ződményekből felépült, gyűrt, pikkelyekbe szedett és tört hegység,
amelyben egy helyütt a felső kréta lerakódásait is megtaláljuk. Az
ó- és fiatalharmadkor üledékes és részben kitörési képződményei
a paleozoós és mezozoós kőzetekből álló hegységnek részben a széleire
telepszenek, részben mint medenceüledékek azt körülveszik.
A Bükk-hegység délkeleti oldalán az ó- és újharmadkori üle
dékes és kitörési képződmények jelentősebb kiterjedésben a régi
hegység alacsonyabb előhegyeiként jelennek meg. Az utóbbiakkal
nem foglalkozom ; ez alkalommal csak a régibb, paleozoós és mezo
zoós képződményekből felépült tulajdonképpeni Bükk-hegység föld
tani viszonyait ismertetem összefoglalólag. Ki kell emelnem, hogy
úgy rétegtani és szerkezeti, valamint gyakorlati szempontból is
csak a legfontosabb adatok előadására szorítkozom. Számos részlet
adatot vagy a jelen esetben kisebb jelentőségű kérdés taglalását el
hagyom. így egyebek között nem szólok a hegységben jelentékeny
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szerepet játszó barlangokról s azok pleisztocénkon ősállati és ős
emberi maradványairól, a morfológiai viszonyokról és a hidrogeo
lógiai viszonyokról.
A Bükk-hegységet földtanilag első ízben S t a c h e
Guidó
é s B ö c k h J á n o s térképezték (1 és 2) a wieni földtani intézet
megbízásából 1866-ban.1 Vizsgálataik eredményeként a wieni föld
tani intézet kiadványaiban megjelentek a terület földtani leírása
és földtani térképe.
A M. Kir. Földtani Intézet igazgatósága 1912-ben engemet
bízott meg a Bükk-hegység újrafelvételével. (3.a—g.) Ez a munkálat
az első világháború, továbbá az erdőbirtokosok által alkalmilag
okozott akadályoztatások miatt több nehézségbe ütközött. Emellett
a Bükk egyes földtani képződményeinek kövületekben való rend
kívüli szegénysége s a képződményeknek erősen zavart volta rend
kívül megnehezítették a pontosabb térképezést.
S t a c h e-nak 1867-ben leírt megállapítása (1) a Bükk-hegységre vonatkozólag teljesen helytálló volt s többé-kevésbbé ma
is az : »Unklare Lagerungsverháltnisse, völliger Mangel an erkennbaren, organischen Resten, oft auch dichte Waldbedeckung machen
das Bükkgebirge zu einem dér schwierigsten und undankbarsten
Aufnahmsgebiete und die Entzifferung dér Schichtenfolge derselben
zu einen sehr schwer lösbaren geologischen Problem.« Amit a kiváló
és jeles ítélőképességű osztrák geológus 1867-ben leírt, részemről
ma is helyesnek kell elismernem.
Földtani térképezésem folyamán helyenkint mégis találtam
kövületnyomokat, amik tájékoztattak az egyes képződmények
geológiai korára vonatkozólag; ezeket jelentéseimben ismertettem.
Felkérésem folytán azokra a helyekre, ahol kövületnyomokat lel
tem, elment L e g á n y i F e r e n c egri lakos, a szorgalmas gyűjtő,,
aki jobb, használhatóbb kövületeket is tudott szerezni, sőt új lelő
helyeket is talált. Az ő gyűjtései nagyban hozzájárultak ahhoz,
hogy a hegység egyes rétegcsoportjainak földtani szintáját ponto
sabban megállapíthassam és így közvetve a szerkezetet is világosab
ban felismerhessem. A gyűjtött kövületek, nevezetesen a triászbeliek
meglehetősen tökéletlenek ugyan, de mégis valódi kincset jelentenek
1A Bükk-hegység geológiájának egyes részleteire vonatkozólag már
korábban és későbben is megjelentek kisebb értekezések, vagy némelyik
értekezés keretében hivatkozás történik a Bükk-hegységre is. Ezek felsoro
lását lásd a Bükk-hegység triász képződményei című értekezésemben. Föld
tani Közlöny, LXV. k. 1935.
4*
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hegységünk földtani felépítésének ismeretére vonatkozólag. Sajnos,
egyes rétegcsoportokban a kövületek után való kutatás teljesen
meddő munka m aradt; ezeknek földtani korára vonatkozólag
pontosat mondani nem tudok.
Több földtani problémát még ma sem tartok teljesen megoldott
nak s földtani vizsgálataimat emiatt nem tekinthetem lezártaknak.
A Bükk-hegységnek egy részét újból meg kell vizsgálnom, aminek
lehetőségét L ó c z y L a j o s dr. a M. Kir. Földtani Intézet igaz
gatója, igen előzékenyen, kilátásba helyezni szíveskedett.
A fentiek miatt ezidőszerint meg kell elégednem azzal, hogy
a Bükk-hegység földtani viszonyairól és felépítéséről csak rövid
összefoglaló vázlatban számoljak be.
A Bükk-hegység földtani viszonyait röviden az alábbiakban
ismertetem :

A ) RÉTEGTANI VISZONYOK.
Paleozoikum.
1. Porfiritoid, porfiroid, plagiofir és »zöldkőpala«.
A Bükk-hegység legrégibb képződményeinek tekinthetjük
a porfiritoid (préselt oligoklászporfirit) porfiroid, porfirit és »zöldkőpala« csoportot. Az előbbiek régi (paleozoós?) kitörési kőzetek
lávái és tufái, nagyobbrészt többé-kevésbbé préselve a hegygyűrődés
dinamikai behatása következtében. A zöldpalának pedig főleg régi,
bázikusabb, préselt vulkáni tufákat minősíthetjük.
A zöldpalának nevezhető kőzetek zöldes vagy zöldesszürke
színűek, vékonyrétegesek, palásak, selymesfényűek, szericitesek.
A zöldpalák közé a Szinva-fortás táján szürkésbarnás, vékony mész
kőrétegek is telepszenek. A porfiritoidokkal kapcsolatban helyenkint,
mint Lillafüred mellett s a Bálvány csúcsa közelében, barnásvörhenyes, vörhenyes és ibolyásszínű augitporfiritok ékelődnek, az
újhutai Bagolyhegyen pedig kvarcos porfirt is találunk. Mindezek
a kőzetek kisebb mértékben préselődtek és így többé-kevésbbé
megtartották tömeges jellegüket. Űgylátszik, a zöldpalák inkább
a fedő felé szerepelnek. A fentebb felsorolt kőzetféleségek térképbeli szétválasztása alig lehetséges s így a csatolt átnézetes térképen
egyféle jelzés alatt, összefoglalva szerepelnek.
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A többé vagy kevésbbé préselt kitörési kőzeteket vékony,
savanyú telérek : kvarcit-, földpátkvarcit-, gránitpegmatit- és aplittelérek is átjárják.
Ezekből a régi kitörési kőzetekből gyűjtött anyagomat a Föld
tani Intézet igazgatóságának hozzájárulásával átadtam S z e n t p é t e r y Z s i g m o n d dr. szegedi, jelenleg kolozsvári egyetemi
tanár úrnak, aki azt, kiegészítve a saját gyűjtéseivel, felkérésemre
kőzettanilag feldolgozni szíveskedett. Tudományos eredményeit
számos tanulmányban tette közzé (4).
A régi préselt és kevésbbé préselt kitörési kőzeteknek négy
vonulatát találjuk, amelyek nagyjából K — NY-i irányban húzódva,
híven követik a Bükk-hegység egyéb képződményeinek csapását.
A legészakibb vonulat Hámor keleti részénél kezdődik, majd
felhúzódik a Dolka-gerincre. Kisebb foltjait látjuk folytatásában
a Kovácskő, Nagymésztető és a Barátságkert táján. A második
vonulat a Gulicska-hegytől nyugatra áthúzódik a Fehérkőre, majd
a lillafüredi nagy szálloda tájára, ahonnét tovább követhetjük
NY-ra a Szent István-hegy, Savós-völgy, Szárdoka, Jávor-hegy és
Borovnyák-hegyek tájára. Nyugatabbra a Nagy István erőse és
Tamáskő hegyekben, a Bálvány-csúcs közelében találjuk meg a porfirit előfordulásait és végül Szilvásváradtól DK-re, a Máriabánya
nevű területen van még egy kis kibukkanása. A harmadik, legszé
lesebb vonulat a diósgyőri vasgyártól NY-ra, kb. 3 km szélesség
ben kezdődik s áthúzódik Óhutára és Lillafüred déli, felső része
tájára, amelytől kissé ÉNy-ra a külszínen megszakad. De a Bükk
fennsíkján, a Létrás és Feketesár nevű tisztások táján újból kibukkan
és a Jávorkút tájáig főleg selymesfényű szericites, agyagpalaszerű
kőzetek alakjában terjed tova. A legdélibb előfordulását a Miklósluga— Hidegpataka táján találjuk keskeny vonulatban. Mindezek
igen változatos kőzettani összetételűek; S z e n t p é t e r y meg
állapítása szerint ezek hatalmas sztrátovulkáni működés eredményei.
A fenti kőzetek földtani korára vonatkozólag biztosat mondani
nem lehet. Annyit látunk, hogy többnyire az alsó triász képződ
ményei telepszenek rájuk. Másutt a középső triászba sorolt világosszürke, sőt fehér mészkövek fekszenek rajtuk. Hogy azonban az
utóbbiak rendes rátelepülést jelentenének, azt vitatni lehet.
Mindenesetre feltűnő, hogy azokban a pikkelyekben, ahol
a szóbanforgó képződmények kibukkannak, az alantabb felsorolandó
devon?, karbon és perm képződmények nem szerepelnek. Ennek
magyarázatát egyelőre nem tudom adni. Az a lehetőség is fennforog,
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hogy a préselt kitörési kőzetek és a látszólag azonos dőléssel föléje
települő alsó triász képződmények tulajdonképpen tektonikai sík
mentén érintkeznek.
Az Északi-Kárpátok1 szepességi takarójában előforduló porfiroidok és zöldpalák korát általában paleozoósnak tartják, egyebek
között R o z l o z s n i k P á l is (5). Ennek mintájára — egyelőre
feltételesen — a bükkhegységi hasonló képződmények korát szintén
a paleozoikumba helyezhetjük, közelebbi kormeghatározás nélkül.
Tekintettel arra, hogy a szóbanforgó préselt eruptívumok az alsó triász
képződményekkel állanak összeköttetésben, felmerülhet az a gya
núnk is t. i., hogy vájjon nem alsó triász korúak e az itteni erup
tívumok is.
2. Világos és sötétszürke, félig kristályos mészkő.
Az üledékes kőzetek legrégibb képviselőjét az Upponyi-szigethegység legészakibb részében látjuk. Uppony község fölött meredek
sziklákban, egy nagyobb törés mentén DK-i, 60— 80°-os dőléssel
hirtelen felemelkednek a neogén medenceterületből világosszürke
és fehér, félig kristályos, szemcsés
mészkőrétegek, amelyek
DK felé sötétebb szürke, mészkőbe mennek át. Utóbbiak egy része
szintén félig kristályos. Egyébként normális mészkövek is vannak
a rétegsorban. Kövületeknek a rétegcsoportban nyoma sincsen.
Rétegtani helyzete és kissé kristályos volta folytán megegyezik
a Szendrő— Edelényi-szigeth^gységnek legalsó helyet elfoglaló kris
tályos mészkövével, valamint az egyes szerzők által a Rudabánya—
Szentandrási hegyvonulat, valamint a Gömöri-hegyvidékről említett
legrégibb mészkővel, amelyet általában karbonkorúnak írnak le
(6). A fenti mészköveket feltételesen az alsó karbonba tartozónak
tekinthetjük.
3. Alsó karbon (?) agyagpala és sötétszürke mészkő.
Az Upponyi-szigethegységben az előző mészkőrétegcsoport
fedőjében sötétszürke agyagpala és sötétszürke mészkőrétegek ismé
telt váltakozásából álló rétegcsoport következik, megegyező (konkordáns) dőléssel. Néha jól rétegzett világosszürke mészkövek is
közbetelepszenek. Ezek réteglapjai sokszor szericitesek. Dolomitpadok
is előfordulnak.
1 Egyesek szerint Északnyugati, mások szerint Középső Kárpátok
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A rétegcsoport kövületet nem tartalmaz s így korára vonatko
zólag semmiféle támaszpontunk nincsen. Feltételesen az alsó karbon
felső részébe helyezhetjük. Megjegyzendő, hogy kőzettani kifejlődés
dolgában igen hasonlít az alsó triásznak tekintett rétegcsoport egy
részéhez, úgyhogy attól megkülönböztetni nem lehet. Sajnos, a
kövülethiány itt különösen érezhető.
4. Felső karbon alsó része : agyagpala és homokkő rétegcsoport.
Az előző rétegcsoport fölött sötétszürke agyagpalából és alá
rendelten homokkőből álló rétegcsoport következik, amely tekin
télyes vastagságú, de emellett erősen, többszörösen gyűrődött,
izoklinális redőkbe szedődött. Ebben már csak igen alárendelten
találunk vékony mészkőbetelepüléseket ; továbbá ezenkívül helyenkint vékony, sötétszürke kovapalarétegeket is észlelünk a palák
között.
A rétegcsoportból kövület nem került elő. Mindössze Szarvaskő
től DK-re, kb. 2‘ 3 km-re, a Vaskapu nevű egykori kőbánya homok
kövében találtam használhatatlan növénynyomokat. A kovapala
vékony csiszolataiban se mutatkozott szerves maradvány. A rétegtani helyzetét tekintve, a felső karbon alsó részébe helyezhetjük
ezt a rétegcsoportot. Az előző rétegcsoporttól részben a fokozatos
átmenet, részben az erősebb gyűrődések miatt nem tudjuk élesen
elválasztani s a fölötte következő rétegcsoportba is észrevétlenül'
megy át.
Felemlítem, hogy ebben a rétegcsoportban fordulnak elő a
bükkhegységi mangános vasérclencsék, amelyeket régebben (1765—
1848) Nekézseny és Bántapolcsány határában jó eredménnyel fej
tettek s amelyeket a bántapolcsányi, szilvásvárad^ újmassai és hámori
egykori kis vasművekben feldolgoztak. Ezekből a kis vashámorokból
fejlődött ki idővel Diósgyőr mellett a mai hatalmas állami vas- és
acélgyár (3g). A könnyen hozzáférhető, elég jó minőségű érc lefej
tése után a vasércbányászat ezen a környéken megszűnt. Mangános
vasércnyomok számos helyen egyébütt is előfordulnak ebben a
rétegcsoportban a Bükk-hegység területén.
Egy helyütt, az említett Vaskapu kőbányájában feltárt homok
kőben vékony, néhány mm-es széncsíkokat is találtam (3 a, 131. old.).
Egyébként a Bükk-hegység egész területén sehol se akadtam kőszénnyomra. Tekintettel arra, hogy az erősen gyűrt •rétegcsoportot
az eléggé bemélyülő völgyek jól feltárják s a feltárt rétegcsoport-
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bán — elsősorban a homokkőben — kőszéntelepeknek semmi nyomá t
nem találtam, nem tartom valószínűnek, hogy a Bükk-hegységbe n
a karbon szén után való kutatás eredménnyel járjon.1
Az agyagpala egyes részei kitűnő fedőpalát szolgáltattak.
Nagyvisnyó, Felsőtárkány, Bükkzsérc és Kisgyőr határában fe j
tették egykoron. A kisgyőri szép anyaggal fedték a lillafüredi
Palota-szállodát is.
A rétegcsoport előfordul: az Upponyi szigethegység D K -i
részében, Nagyvisnyótól és Szilvásváradtól DK-re (»északi palavonulat« B ö c k h-nél), Szarvaskőtől ÉK-re, Felsőtárkánytól és
Bükkzsérctől ÉK-re, továbbá Kisgyőr környékén (»déli palavonulat«).
Meg kell jegyznem, hogy a palásság megegyezik a rétegesség
gel, miután az agyagpalák palássága párhuzamos a közbetelepülő
homokkő és mészkőrétegek rétegzésével. Nem beszélhetünk tehát
külön rétegességről és attól különböző irányú palásságról.
5. Felső karbon felső része : uralikum-stefanikum, agyagpala és
mészkő rétegcsoport.
Az előző agyagpala- és homokkőrétegcsoport felfelé fokozatosan
átmegy egy agyagpalából és közbetelepülő mészkőrétegekből álló
rétegcsoportba, amely már kövületeket is tartalmaz. Kövületeket
azonban csak egészen kivételesen, egyes helyeken találunk, tehát
azok mintegy lencseszerűen fordulnak elő.
B ö c k h J á n o s volt az első (2), aki a Dédes és Nagy
visnyó között lévő területről karbon- (esetleg perm-) kori kövüle
teket említ, nevezetesen poteriocrinus nyéltagokat és productusokat, amelyek B ö c k h J., szerint az alsó karbonra, a kulmra
utalnak.
V a d á s z E l e m é r dr. érdeme az, hogy a Bükk-hegységből nagyobb számú karbonkori kövületet megismertünk (7).
A nagyvisnyói vasúti állomástól kevéssel ÉNy-felé az egyik vasúti
bemetszés által feltárt márgás agyagpalában elég nagy számmal
talált kövületeket, amelyeket 1909-ben felsorolt s amelyek alapján
a bükkhegységi palacsoportot az alsó karbon felső részébe, a Productus giganteus szintjébe helyezte. Megjegyzem, hogy V a d á s z
1 Ezt azért is tartom szükségesnek felemlíteni, mert legújabban állami
érdekeltség is érdeklődött nálam a Bükk-hegységben esetleg várható szén
telepek iránt.
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dr.-nak sem a teljes szakirodalom, sem összehasonlító kövületanyag
nem állott rendelkezésére s ezért biztos kormeghatározást nem
eszközölhetett. V a d á s z alapján azután hosszabb ideig a fenti
rétegcsoportot az alsó karbon üledékének tartottuk (3a, b.).
1932-ben R a k u s z
Gyula
dr. részletesen feldolgozta
V a d á s z dr. anyagát (8), az újabb irodalom alapján és össze
hasonlító kövületanyag segélyével. Megállapította, hogy a fauna
s így a bezáró rétegösszlet nem az alsó, hanem a felső karbonba
(uralikum-stefanikum) tartozik.
R a k u s z a következő kövületeket sorolja fel, illetve írja
le az említett előfordulásból :
I. Anthozoa.
Amplexus

Ufimia n. sp.

II. Crinoidea.
maradványok.
III. Bryozoa.
Fenestella mimica U 1 r.
Fenestella cfr. veneris F i s c h.
Fenestella aff. plebeja M’C o y

Polypora sp. div.
Rhombocladia delicata R o g .

IV . Brachiopoda.
Enteletes sp.
Productus grünewaldti Krot.
Productus uralicus T s c h e r n.
Productus (Linoproductus) cfr. lineatus W a a g.
Productus (Linoproductus) canriniformis T s c h e r n .
Pustula (Echinoconchus) cfr. fasciata T s c h e r n .
Pustula (Juresania) juresanensis var. bükkiana R a k u s z
Camarophoria sanctispiritus var. septemplicata H e r i t s c h
Spirifer zitteli S c h e 11 w.
Munella fritschi S c h e 11 w.
Martinia cfr. triquetra G e m m .
V. Lamellibranchiata.
Parallelodon vadászi Ra k .
Parallelodon sp. ind.
Edmondia sp.
Solenomya sp.
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Schizodus wheleri Swa l l .
Astarte bükkiana Ra k . et var.
Pederi (.Pseudamussium) pusillus S c h l o t h .
Pederi (Pseudamussium) sfr. sericeus Y e r n .
Pederi (Pseudamussium) aff. ufaensis T s c h e r n .
Pederi (Pseudamussium) sp.
Synciclonema sp. n. ind.
Aviculopeden sp. n. ind.
Aviculopeden (Acanthopeden) aff. elegantulus S t u c k.
Lima kroiowi S t u c k .
Lima sp.
VI. Scaphopoda.
Laevidentalium cfr. priscum Mü n s t .
VII.

Gasteropoda.

Bucania aff. moravica K I eb.
Raphistoma aff. radians K o n .
Straparollus sp.
Capulus sp. n. ind.
Platyceras aff. compressus K o n .
Ezenkívül még páfránylevéllenyomat részletek is előkerültek.
A R a k u s z említette mészalgák és foraminiferák már a permi
képződményekből kerültek elő s ezekről a következőkben fogok
megemlékezni. V a d á s z és R a k u s z szerint példányszámra
nézve gyakoriak a bryozoák és a brachiopodák, viszont ezek fajokban
szegények. Ellenben a kayylófajok aránylag nagyobb számúak,
de ezeket viszont kisebb példányszám képviseli. A csigák és scaphopodák háttérbe szorulnak.
A tengeri eredetű állatvilág közelebbről a neritikum sekélyebb
övébe utalja a bezáró lerakódást.
Felemlítem, hogy ebben a rétegcsoportban egy helyütt, a nagyvisnyói vasúti kanyarulatban, az agyagpala kíséretében sötét
szürke, grafitos agyagpala is előfordul néhány méter szélességben.
A grafitos pala előfordulását egyebütt nem észleltem. Tekintettel
arra, hogy az említett előfordulás minősége se felel meg a gyakor
lati igényeknek s az előfordulás is jelentéktelen, jelentőséget nem
tulajdoníthatok neki.
A felső karbon felső részében sorolt rétegcsoport szorosan össze
függ a permi rétegcsoporttal. Ezidőszerint nincs kiindulópontom még
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arra nézve, hogy a két képződménycsoportot elválaszthassam egy
mástól s így a csatolt térképvázlaton a felső karbon felső részét
és a permet közös jelzéssel tűntetem fel.
6. Perm.
A Kárpátok gyűrűjében és középhegységeink egy részében a
perm szisztémát szárazföldi eredetű (terresztrikus) képződmények,
vörös és szürke homokkövek, kvarcithomokkövek, konglomerá
tumok (verrucano) és alárendelten vörhenyes és szürkeszínű agyag
palák képviselik. Csak a Keleti Kárpátokban vannak a felső permbe
sorolható tengeri eredetű, kövületmentes dolomitok.
Különösen figyelemreméltó tehát a Bükk-hegység, ahol kövü
letekkel igazolt tengeri eredetű perm képződmények fordulnak elő.
A szárazföldi eredetű permi lerakódások képződése kétség
kívül azzal áll összefüggésben, hogy a perm idején valószínűleg
a mai Kárpátok által övezett területen kristályos palából és grá
nitból álló, alacsonyan kiemelkedő hegyvidék terült el, amelynek
mai maradványai a mai Fazekasbodai gránithegység, a Velencei
hegység s a Balaton közelében lévő kis kristályos pala kibukkanások, stb. Ez volt az a régi hegytömeg, talán első körvonalaiban,
amelyről már id. L ó c z y L a j o s is megemlékezik; P r i n z
Gy. Tisiának, B ö c k h H. magyar közbenső tömegnek nevezi.
Ennek a szárazulatnak a törmelékanyagából, detritusából képződ
hettek nagyobbrészt a fentebb említett, kontinentális permi kép
ződmények, amelyeket azonban nagyobbrészt csak az alsó permbe
(alsó diaszba) sorolnak.
De a permi tengernek egy ága áthúzódhatott ezen a központi
tömegen, ezidőszerint még ismeretlen fekvésű csatornán, a mai
Keleti-Alpok (Karni-Alpok), vagy a mai nyugati Szerbia felől ÉK-re.
Ezt bizonyítja a Bükk-hegység tengeri eredetű perm rétegcsoportja.
Eleinte a permi rétegcsoportot is a karbonhoz soroltuk, amíg
a permre jellemző kövületek elő nem kerültek belőle.
A perm képződményei agyagpalák és főleg fekete mészkövek,
amelyek nem különböztethetők meg a felső karbon hasonló képződ
ményeitől s azokkal szorosan összefüggnek, megegyező (konkordáns) rétegdőlés mellett. Ezért, mint már fentebb is említettem,
a felső karbon és permi képződményeket sem a természetben, sem
térképileg egyelőre különválasztani nem tudom s a térképmellék
leten azonos jellel szerepelnek.
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Az alsó permet eddig kövületekkel kimutatni nem sikerüli,
csakis a felső permet. Fel kell azonban tételeznünk, hogy a felső
karbon és a kövületek alapján kimutatott felső permi rétegek között
megvannak az alsó permi rétegek is és idővel azok jelenlétét is
sikerül igazolni.
V a d á s z említi először (7), hogy a Bükk-hegység alsó karbohkorinak tartott mészköveiben mészalgák (Mizzia) előfordulnak.
1918-ban J a b l o n s z k y
J e n ő-től egy rövid előzetes
jelentés jelent meg (10), amelyben megállapítja, hogy a Bükkhegység fekete mészköveiben a Mizzia velebitana S c h u b. és a
Macroporella bellerophontis R o t h p 1. mészalgák előfordulnak, de
mellettük még két új faj is van. Szerinte ezek a Bükk-hegység
mészköveinek legalább egy részét a felső karbonba utalják.
P i a 1928-ban ismerteti J a b l o n s z k y előzetes jelentését
(11a.) s a neki kiküldött vizsgálati anyag alapján megerősíti
J a b l o n s z k y meghatározásait. Megjegyzi továbbá, hogy az
algaflora, nevezetesen a Gymnocodium bellerophontis R o t h p 1. ha
tározottan permi jellegű. Időközben bebizonyosodott az is, hogy
a Mizzia velebitana eredeti lelőhelyén is felső permkori. Ezzel meg
állapítást nyert a Bükk-hegységben a permi képződmények jelen
léte (10a és b).
1932-ben R a k u s z Gy. ír le néhány brachiopoda fajt a
Bükk-hegységből, amelyek a permre, közelebbről a felső permre
utalnak. Nevezetesen : az Athyris semiconcava W a a g., A. pectinifera S o w., A. cfr. capillata W a a g., A. aff. grossula W a a g.
fajokat (8).
1935-ben ismertettem a Lyttonia nobilis Waag. brachiopodafaj bükkhegységbeli előfordulását (9). Ez a nagyon jellemző
vezérlőkövület véglegesen igazolta a felső permnek itteni előfor
dulását. Értekezésem megjelenése után H e r i t s c h gráci egye
temi tanár azzal a kérdéssel fordult hozzám, hogy vannak-e permi
koralljaim ; amennyiben volnának, szívesen feldolgozná. A M.
Kir. Földtani Intézet igazgatóságának hozzájárulásával kiküldöttem
permi korallanyagomat H e r i t s c h -tanár úrnak, aki azokat
feldolgozni szíveskedett. Értekezése megjelenik a Földtani K öz
lönyben. H e r i t s c h tanár úr hét, más területekről leírt korallfajt, illetve közöttük egy varietást ismertet, közöttük a gyakori
Waagenophyllium indicum-ot, amelyet annak idején a Földtani
Intézet gyűjteményében mint Lonsdaleia indicat W a a g.-t he
lyeztem el.
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H e r i t s c h szerint a korallok is a felső permre utalnak.
A Bükk-hegység fekete mészköveiben ezenkívül még foraminiferák is előfordulnak. Az első, aki fusulina nyomokat, átmetszeteket gyűjtött, a Szelecsi kőről, K o c s i s J á n o s volt, akire
P a p p K á r o l y hivatkozik (12). Majd V a d á s z (7) és én
gyűjtöttünk a hegység különböző helyeiről kőzetdarabokat, ame
lyek csiszolataiban fusulina és egyéb foraminifera átmetszetek
mutatkoztak. Endothyra átmetszeteket említek a Kovácskő-hegyről,
továbbá fusulina átmetszeteket több lelőhelyről (3e, 332. old.).
R a k u s z G y. már nagyobbszámú foraminiferát sorol fel,
különböző lelőhelyekről, nevezetesen : Fusulina (Fusulinella) s p.,
F., (Schellwienia) s p ., Endothyra parva Mo l l . , Valvulina bulloides B f a d y, Bigenerina sp., Glomospira sp., Bradyina sp.,
Nodosaria sp., Lagena sp., Stacheia sp., Nodosinella sp., Hemidiscus
sp., Trochammina sp., Nodosaria radicula (L.,) B r a d y, Bigenerina
cfr. geyeri S c h e 11 w., Cribrostomum (?) sp., Archaediscus sp.,
Saccamina sp., Textularia sp.
A fenti foraminiferák valószínűleg permkoriak, miután azok
mind a fekete mészkő csiszolataiban észlelhetők, amelyeket nagyobb
részt permkoriaknak kell tartanom. Fusulinák a permben is elő
fordulnak, amiről egyebek között K o h 1 e r tanulmányai is tanús
kodnak (13 a és b). A Bükk-hegységben lévő Éleskővár hegyen
mészalgák kíséretében fusulinák fordulnak elő, a meredeken fel
állított márgás mészkő rétegeiben. Délkelet felé mindjárt a fedő
jében, az alsó triász képződmények következnek egyező dőléssel.
Ez az előfordulás tehát azt bizonyítja, hogy itt a fusulinák a permnek aránylag magas, sőt esetleg legmagasabb Szintájában is meg
vannak.1 A felső karbon— permi kövületes rétegcsoport előfordul
Nekézseny, Nagyvisnyó, Dédes és Mályinka környékén, majd egy
délkeletibb vonulatban, amely Bélapátfalvától EEK-re kezdő
dik, áthúzódik az Éleskővárra a Bálvány ENny-i oldalára,
a Nyárjuh-hegyre a Hetenierre és a Kovácskőre.
A Bükk délkeleti részében a szóbanforgó rétegcsoportot ki
mutatni nem tudtam. Feltételezhető, hogy részben a felső karbonba,
részben az alsó triászba sorolt képződmények egy része felel meg
neki.
1 A fusulinák jelenlétéből teliát — ha a donecvidéki geológiai viszo
nyokat tartjuk szem előtt — nem mernék biztosan következtetni karbon
széntelepek jelenlétére a Bükk-hegység területén. E megjegyzés V i t á l i s
tanár úrnak előadásomra tett egyik észrevételére vonatkozik.
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Mezozoikum.
I. Triász.
A felső permi lerakodások fölött egyező rétegdőléssel a triász
képződményei következnek, észrevehető hézag, rétegtani meg
szakadás nélkül. Sajnos, különösen a triász rétegek rendkívül sze
gények kövületekben, ami igen megnehezítette ezeknek a megfelelő
korokba, emeletekbe való beosztását. Mindamellett néhány szeren
csés — bár igen szegényes — kövületlelet a triász képződmények
egy részének földtani korát mégis rögzítette s így a triász üledékek
kifejlődéséről és elterjedéséről tudok, habár csak vázlatos képet
nyújtani.
Az alsó triászt »bunte Schiefer und Kaiké dér Triasformation« né
ven, kőzettani alapon már B ö c k h J á n o s kimutatta a Gerenna-vár
és a Szent Lélek-hegy tájáról (2, p. 225), de kövületet nem említ fel
belőlük. A Bükk-hegység főtömegét alkotó mészköveket a jurába
sorolja. Ezek vizsgálataim szerint túlnyomólag a középső triászba
tartoznak.
A Bükk-hegység triász képződményeiről már korábban egy
kimerítőbb értekezést tettem közzé 1935-ben (14). Ezért elegendőnek
tartom, ha a triászt ehelyütt csak vázlatosabban tárgyalom. A rész
letek említett munkámban megtalálhatók.
1. Alsó triász. Scytliiai emelet.
Az alpi és bakonyi alsó triász mindkét alemeletét, a seisi és campili rétegcsoportokat kövületekkel igazolva kimutathattam. A seisi
és campili rétegcsoport azonban egyelőre sem a természetben, sem
térképileg külön nem választható.

á)

A seisi rétegesoport.

A seisi rétegcsoportba világos és sötétebbszürke, jól rétegzett
mészkövek, oolitos szürke mészkövek, sötétebbszürke dolomitok,
szürke, zöldes és néha vörhenyes agyagpalák, továbbá alárendelten
homokkövek tartoznak. A kövületek főleg a mészkőben és oolitos
mészkőben, alárendeltebben a homokos márgapalában és homok
kőben fordulnak elő.

A BÜKK-HEGYSÉG GEOLÓGIÁJA

391

Ezek a következők :
Anodontophora fassaensis Wi s s m . sp.
»
canalensis C a t.
Pseudomonotis (Claraia) aurita H a u. sp.
»
»
clarai E m m r. sp.
»
»
cfr. intermedia B i 11 n.
»
»
orbicularis R i c h t h sp.
»,
(Eumorphotis) inaequicostata B e n .
»
»
cfr. asperata B i 11 n.
Gervilleia cfr. pannonica B i 11 n.
Myophoria laevigata Z i e t h. sp.
Myalinia vetusta Be n . , var. minor B i t t n .
Fontosabb előfordulási helyek : Mályinkától DK-re, a Bogdánytető, az Ablakoskő völgyének sziklái, a szilvásváradi Szalajka-völgyben a halastó felett lévő hegyoldal, a Bálvány-tető K-i oldala és
a Bánkút környéke.
b) A campili rétegcsoport.
A campili rétegcsoportba barnássárgás és szürke mészkövek,
alárendelten vörhenyes és zöldesszürkés agyagpalák tartoznak.
A legfontosabb kövületlelőhely Mályinkától DK-re, a Bogdánytetőn van, ahol előfordulnak :
Pseudomonotis (Eumorphotis) cfr. inaequicosta B e n .
sp. cfr. telten B i t t n .
Gervilleia cfr. meneghinii T 0 m m.
»
sp.
Myalina cfr. vetusta B e n . var. minor B i t t n .
Myophoria costata Z e n k.
»
»
var. elongata P h i 1.
Natiria subtilistriata F r e c h
»
costata M ü n s t.
Natica gregaria S c h 1.
Turbo rectecostatus H a u.
Tirolites cassianus Q u e n s t.
Dinarites cp., cfr. muchianus M 0 j s.
Rhizocoralliumok.
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Egyéb lelőhelyek : az Odvaskő és környéke, a Látókőtől ÉK-re,
a kocsiút mente, a szilvásváradi Szalajka-völgy halastava fölött
lévő hegyoldal, stb. Ezeken a lelőhelyeken szintén a fentebb fel
sorolt kövületek egyike-másika található.
Az alsó triász a fenti fejlődésben a Bükk-hegység északnyugati
részében fordul elő. Itt az északnyugatibb vonulat Mályinkától
DK-re és D-re, a Szalasznya-tető, Bogdány-tető, Kemesnye-tető,
Szilasfő és a dédesi Várhegy környékén terül el. A délibb vonulat
keleten Hámor táján főleg sötétszürke dolomitokkal és oolitos mész
kövekkel kezdődik, amelyekhez alárendelten zöldesszürke agyag
pala is társul. Ez hosszasan húzódik Ny felé Ómassa irányában,
majd tovább a Bálvány felé. A Bálványon túl DNy-ia, a dolomit
és mészkőpadok meredeken álló hatalmas sziklabordák alakjában
(ördögborda) merednek ki a palás rétegek közül. A Szalajka-völgyön
túl már a sötétszürke agyagpala uralkodik, amelybe a mészkövek
már csak kisebb lencsék alakjában telepszenek. Az utóbbi agyag
palákat hajlandók volnánk karbon-perm korúaknak tartani a kőzet
tani hasonlóság miatt, de mivel ezek az előbbi vonulatnak a közvetlen
folytatásába esnek és tektonikai határ ki nem mutatható közöttük,
az alsó triász mészkő — dolomitos fáciesű rétegcsopprtnak uralkodólag agyagpalás fáciesbe való átmenetét kell feltételeznünk.
Az utóbbiból — sajnos — kövület nem került elő. Hasonló kifejlő
désben találjuk a kövületmentes, de valószínűleg alsó triász korú
képződményeket a Mónosbéltől délre fekvő hegyvidéken, továbbá
a Felnémet vidékéről a Tarkő-hegy tájáig felhúzódó agyagpala és
sötétszínű mészkő rétegcsoportot, amely, sajnos, szintén teljesen
kövületmentes.
Kisebb előfordulásai vannak még ennek a rétegcsoportnak
Diósgyőrtől DNy-ra a Vár-tető táján, Lillafüred felső részén, a Miklósluga táján s végül Egertől ÉK-re, a Nagy-Eged—Várhegy vonula
tában.
c) Alsó triász kovapala.
Az alsó triásznak fentebb leírt kifejlődése a Bükk-hegységnek
főleg az északnyugati részére szorítkozik. A hegység a délkeleti
és délnyugati részét felépítő pikkelyekben részben más fácies uralkodik,
amely jóval kisebb vastagságú. Nevezetesen többnyire vörhenyes,
szürke vagy sárgásbarnas kovapalákat találunk itten, a felső karbon
permi agyagpalák és a középső triásznak tekintett mészkőrétegcsoport
között. A kovapalákhoz néhol vörhenyes — ibolyásszínű agyag
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palák és vékony, vörhenyes, rózsaszínű vagy sárgás, vékonyrétegzésű mészkő is csatlakozik.
A legnagyobb valószínűség szerint ezeket a képződményeket
alsó triászbelieknek tekinthetjük.
A kovapalák vékonycsiszolataiban többnyire nem látunk szerves
maradványokat. Egyes féleségek, különösen a vörös kovapalák
vékonycsiszolatai azonban tartalmaznak radiolária maradványokat.
A bükkhegységi kovapalák radioláriáit R ü s t írta le (15) mint
karbon-fajokat. A fentiek szerint ezeket alsó triászkoriaknak kell
tekintenünk.
R ü s t radiolária-fajai a következők :
Cenosphara carbonica R ü s t
Cennellipsis multiplex R ü s t
Druppula cornus R ü s t
»
angustiporata R ü s t
Penialastrum primitivum R ü s t
Hexalastrum infans R ü s t
Lithocampe tutata R ü s t
Stichocapsa bükkiana R ü s t
»
biceps R ü s t
A kovapalákat megtaláljuk a Bükk magas fennsíkjának
déli tövében, a Hegyeskőtől a Yöröshegy tájáig, a répáshutai
Ballabérc táján, az Ökrös és Odorvár táján, a felsőtárkányi Vár
hegytől ÉÉK-re, a Löki-völgyben, a kisgyőri palabánya völgyben
és Mónosbéltől DK-re. Nagyobb kiterjedésben és vastagságban
van meg azután a bátori félszigetben és a Darnói-hegyben. Sokszor
a karbon-perm agyagpala között lépnek fel, valószínűleg egy-egy
pikkelyes feltolódás mentén, de úgy látszik, hogy az agyagpaláknak
is vannak saját kovapala rétegeik is, úgyhogy néha nehéz helyzetben
vagyunk egyes kovapala-rétegek hovatartozandóságának meg
ítélésénél.
2. Középső triász.
A középső triászt a Bükk-hegységben egyfelől sötétszínű,
részben szaruköves mészkövek, másfelől világosszürke és fehér
mészkövek képviselik, amelyekben különböző emeleteket és fácieseket
találunk vagy feltételezhetünk. A kövületszegénység itt is nagy
nehézségeket okoz.
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a) Sötétszürke, részben szaruköves mészkő.
A középső triász egyik kövületekkel kimutatható tagját a Bükkhegység déli részén találjuk, sötétszürke, részben szaruköves mész
kövek alakjában. Helyenkint világosszürke és fehér dolomit is
csatlakozik hozzá. Ezt a rétegcsoportot megtaláljuk mindenekelőtt
aKis-Eged—felsőtárkányi Várhegy vonulatában. A Várhegyen kövü
letek is előfordulnak, nevezetesen: Posidonomya wengensis
W i s s m., Daonella cfr. moussoni Mé r . sp. Arcestes sp., cfr.,
Proarcestes subtridentinus M o j s., Trachyceras (Protrachyceras) cfr.
roderici M o j s.
Az itteni sötétszürke, szarukőgumókat tartalmazó mészkövek
hez Ny felé világosszürke és fehér dolomitok is csatlakoznak, illetve
úgylátszik, hogy a sötétszürke mészkő egyes rétegei mintegy bele
vannak települve a dolomitba. A rétegsor átbuktatott helyzetben van.
Keletre, látszólag a fedőjében a fentebb említett kovapalákat látjuk.
A fentebbi mészkövekhez hasonló, sötétebbszürke, szaruköves
mészkövek nagyobb kiterjedésben előfordulnak Cserépfalutól és
Kácstól északra. A Mohalma nevű hegy táján kövületek is előkerül
tek belőle, nevezetesen a Posidonomya wengensis W i s s m. sp.,
Daonella tyrolensis M o j s. s a D. cfr. pichleri M o j s. Ezt a réteg
csoportot a Daonella lommeli és Proarcestes subtridentinus szintájába
helyezhetjük, vagyis a wengeni rétegekkel párhuzamosíthatjuk.
A fedőjükben és fekvőjükben lévő kövületmentes mészkövekkel
és dolomitokkal együtt az anisusi és ladin emeleteket képviselik.

b) Fehér és világosszürke mészkő.
A fehér és világosszürke mészkövek előfordulnak egyfelől a Hór
völgyének legalsó része táján, másfelől a felsőtárkányi Berva-völgy
és Mész-völgy táján. A Hór völgyében a Cidaris alata Ag. egy bunkós
tüskéje került elő belőle, amely a ladin emelet felső részére utal.
A Mészvölgyben korállok, a Berva-völgyben és Berva-háton
nagyobb számban kerültek elő más kövületek, így egyebek k özött:
terebratula, rhynchonella és spiriferina sp-ek, Myoconcha cfr. lombardica H a u., Gonodus cfr. mellingi H a u., Neritaria cfr. candida
K i t t i , Fedaiella sp., Coelostylina cfr. scissa J. B., Naticella
cfr. acutecostata K l i p s t . , Heterocosmia cfr. grandis M. H o r n . ,
Loxonema és Omphaloptychia sp.-esek, stb.
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Ezek a mészkövek a déli alpi, csigákban dús esino és marmolata
mészköveknek felelnek meg, amelyeket a buchensteini és wengeni
szintekkel párhuzamosítanak, tehát a ladin emeletbe sorolnak.
Ugylátszik, hogy egyes pikkelyekben más-más kifejlődéssel van
dolgunk. Ezek a mészkövek többnyire nem rétegzettek, vagy csak
durva padozást látunk rajtok. Ellenben az erős dinamikai hatás
következtében erősen hasadozottak, repedezettek.
c) Világosszürke, jól rétegzett mészkő.
A Bükk-hegység középső és északi részében általában világosszürke és részben fehér mészkő szerepel, amely azonban kövületeket
nem tartalmaz. Néha durván padozott, de többnyire jól rétegzett,
sőt lemezes. A rétegcsoport alján néhol szaruköves mészkövek
szerepelnek, amik valószínűleg megfelelnek a fentebb említett wengeni
szaruköves mészkőnek (pl. a hámori malommal szemben, a Bükk
fennsíkján, a Bálványtól DK-re, stb.). Ebben a rétegcsoportban
eddig kövületet nem találtunk.
A szóbanforgó mészkőcsoportot, amely a legnagyobb kiterje
désű a Bükk-hegység területén, szintén a középső triászba helyez
hetjük, mint annak egyik fáciesét. Lehetséges azonban, hogy ebben
a nagykiterjedésű és nagyvastagságú, kövületmentes mészkőben
a felső triász, esetleg annak csak egy része szintén képviselve van.
Északon a Buzgókő, Örvénykő, Oszra-tető, és Nagygallya
fennsíkját építi fel a fehér és világosszürke mészkő, amelynek dél
keletfelé a Kecskelyuk szikláiban, a Szeleta-tetőn és a dolkahegyi
mészkőrögökben találjuk folytatását.
A délfelé következő vonulat keleten a diósgyőri Várhegy kis
rögével kezdődik és innét nyugatfelé nagyobb kiterjedésben át
húzódik Lillafüred felé. Innét a Szent István, hegyen át a Jávor-kút
tájáig terjed, ahol összefut a déli nagy mészkőfennsíkkal. Ez utóbbi
délnyugaton a Bélkőben kezdődik s Kék-re felhúzódik a nagy fenn
síkra, ahol nagy kiterjedésűvé válik.
A következő nagykiterjedésű mészkőterület Répáshuta táján
kezdődik és kelet felé Diósgyőr s a görömbölyi Tapolcafürdő tájáig
s dél felé Kisgyőr környékéig húzódik. Innét Ny-ra beleolvad az
előzőkben leírt sötétszürke, részben szaruköves mészkőterületbe.
Felemlítem végül, hogy Nekézseny és Bántapolcsány mellett
a világosszürke és fehér mészkő kisebb rögeit találjuk egy feltolódási
vonal mentén; ezekben a mészkőrögökben crinoidea nyéltagok
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vannak, amik már emlékeztetnek a Rudabányai-hegység és az Aggteleki-fennsik középső triász, recoaro szintbeli mészköveire. Ezek
nek a mészköveknek egy részét a diabázok áttörték.
3. Diabáz, gabbró és wehrlit.
A Bükk-hegység délnyugati részében jelentős elterjedésűek
a régi feltörési kőzetek, nevezetesen diabázok, gabbro és peridotit
kőzetek, pl. a wehrlit. Ezek leginkább a karbon-permkori agyag
pala- és homokkőcsoportba hatoltak bele s abban részben hatalmas
tömzsöket, részben vékonyabb-vastagabb telepteléreket alkotnak.
Helyenkint a kísérő kőzeteket kisebb mértékben átalakították (metamorfizálták) az érintkezési felületeken.
Begyűjtött kőzetanyagomat a M. Kir. Földt. Int. igazgatóságának
hozzájárulásával átadtam feldolgozás végett S z e n t p é t e r y Zs.
egyetemi tanár úrnak, aki azokat, a saját gyűjtéseivel való kiegé
szítés után kőzettanilag feldolgozni szíveskedett (16).
A régi feltörési kőzetek fő előfordulási helye Szarvaskő környékén
van, ahol a községtől ÉÉK felé egy nagy és vele párhuzamosan
több kisebb tömzs és telér húzódik DDNy— ÉÉK-i irányban. Dél
nyugatabbra a bátori szigethegységben és különösen a Darnó-hegyen
vannak még jelentősebb diabáz feltörések. Kisebb előfordulásait
megtaláljuk végül Lillafüred táján és az Upponyi-szigethegységben is.
A legutóbb felemlített diabázelőfordulások azért is érdekesek,
mert ezek a középső triászba sorolt mészköveket áttörték és azokat
kissé átalakították (3g) az érintkezésüknél. Ez által igazoltnak
vehetjük a szóbanforgó feltörési kőzeteknek középső triász utáni
korát.
A fő feltörési tömeget Szarvaskőmelletttaláljuk, amely a Keselyű
hegyen kezdődik; az Eger-folyó völgyén túl áthúzódik a szarvaskői
Várhegyre, onnét a Tardos-hegyre, az Ágazatbércre, majd a Holtember-tetőre s a Kerek-hegyre. Ezt a nagy tömeget sűrű, aprószemű,
szpilites diabáz alkotja. Egy helyen, a Tardos-hegy táján, már
effúziós jellegű diabázporfiritbe megy át.
A fő vonulattól kissé DK-re, a Major-tető és az Eger-folyó túlsó
oldalán lévő Malomhegy szintén szpilites diabázból áll. A főtömeget
ÉNy-on és DK-en kísérő teleptelérek ugyancsak szpilites diabázból
állanak. A főtömegtől ÉNy-ra, az Eger-folyó baloldalán, a tardosi
vasúti megállóhely mellett (a régi 7. számú őrház) van a kitörési
kőzetnek egy nagyobb tömzse, amelyet hatalmas kőbánya tár fel.
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Ez a tömeg S z e n t p é t e r y szerint (16) a szélein sűrűszpilites
diabázból áll, míg a belseje felé fokozatosan átmegy gabbrodiabázba,
sőt ez gabbroba is. Az előfordulás jellegzetesen hipabisszikus. Az elő
fordulás déli részén, a külszínen jellegzetes gömbös elválást látunk.
Délfelé, a Csehi-patak kitorkollásáig jelentkező eruptív elő
fordulások szintén gabbrodiabáz jellegűek; innét kezdve DK-nek
a teleptelérek anyaga szpilites diabáz.
A fő kitörési vonulattól délkeletebbre következő, főleg gabbroidális vonulatban leginkább mélységi, abisszikus kőzeteket találunk.
Ez a vonulat már az Almár-völgyben kezdődik, ahol gabbro kis
kibukkanását észlelhetjük. Északabbra, a vasút mellett lévő fel
tárásban, (a Vaskaputól kissé délre) látható feltörés szélein diabáz,
a belseje felé gabbrodiabáz és nagyszemű gabbro mutatkozik.
A Vaskapú nevű hely mellett lévő Kecskefark domb vagy
alacsony hegy oldalában van a híres peridotit féleségnek, a wehrlitnek az előfordulása. S z e n t p é t e r y szerint a gabbrotömeg egyik legbázisosabb széli kiválása ez, amely átmegy olivingabbroba, ez pedig gabbroba. A gabbroidális vonulatnak a szélein
egyébként, mint differenciáeiós termékek, változatos, ultrabázisos
eruptív kőzetek váltak ki, (16 h) így a peridotiton kívül piroxenit,
hornblendit, amelyek egymásba s a határoló gabbroba átmennek.
A wehrlit vas és titántartalma nagy és ezért több ízben meg
kísérelték a vasgyártásra való felhasználását. Régebben sikertelenül,
míg a legújabb kísérletek felhasználásának problémáját állítólag
megoldották. P á 1 f y szerint (17, 485. old.) kb. 5,182.350 tonna
titanvasat tartalmazó wehrlitre lehet számítani.
A gabbro-peridotit tömegnek a fő elterjedési területe az Egerfolyó baloldalán, az Ujhatár-völgyben és ennek környékén van,
ahol olivingabbro, gabbroperidotit és gabbro szerepelnek jelenté
kenyebb kiterjedésben ; ezekhez még egyéb kőzetek is csatlakoznak.
A gabbroidális kőzeteket elég sűrűn áthatják fiatalabb, savanyúbb
kőzettelérek, injectiók. Nevezetesen a nyugatibb előfordulásokban,
a tardosi megállóhely táján amfibolos dioritporfirit, kvarcdioritaplit és kvarctelérek, míg a keletibb, a Kecskefark—Ujhatár-völgy
vonulat gabroidális tömzseiben gabbropegmatit, plagiopegmatit,
gránit és dioritpegmatit, dioritporfirit, gabbroaplit, dioritaplit
teléreket észlelünk. Ezenkívül prehnit telérek is elég sűrűn mutat
koznak.
A szpilites diabázban gyéren mutatkoznak telérek.

39 R

DR. SCHRETER ZOLTÁN

4. Felső kréta, yosau fáciesű túron és szenon emelet.
A Bükk-hegység északnyugati részében, az úgynevezett Upponyi-sziget délkelet felé néző részén Nekézseny és Bántapolcsány
vidékén a karbon-perm és kis részben triász mészkőből álló alap
zatra eltérő rétegdőléssel a felső krétakori konglomerátum és
homokkő települ, amelyek rétegei között alárendelten barnaszínű
márgapalákat is találunk.
Elsőízben B ö c k h J á n o s állapította meg (2.) ennek a
rétegcsoportnak felső kréta korát, a benne lelt actaeonella példány
alapján. Később, 1914-ben több kövületet is sikerült a képződ
ménycsoportban találnom (3 c), amelyek teljesebb sorozatát 1941.
évi jelentésemben említem fel (3 g). Egyebek mellett a követke- .
ző k e t: Cyclolites sp., Hippurites sulcatus D e f r.,
H. cornuvaccinum B r o n n, Plagioptychus aiguilloni d’ O rb ., Actaeonella
gigantea S o w . , A. renauxiana d’O r b . , Glauconia cfr. kefersteini
M ü nst. G. ohvoluta S c h í o t h . Nerinea sp.
A felső kréta gosau fáciesű túron és szenon emeletét képviseli
a fenti rétegcsoport, de a rétegek nagyobb részét valószínűleg inkább
a szenonba helyezhetjük.
A felső kréta rétegcsoport a nekézseny— sátai vasúti állomá^ ^
tájékáról Nekézsenyen át, kis megszakítással a bántapolcsányi
fővölgyig húzódik s még azon túl is megvan kis darabon.
Kövületlelőhelyek: a Nekézsenytől Ny-ra lévő mellékárok,
a Nekézseny mellett lévő vasúti bemetszés és Bántapolcsánytól
kb. 600 m-re Ny-ra lévő feltárás.
B) A HEGYSZERKEZET (TEKTONIKA).
A Bükk-hegység erősen gyűrt, felpikkelyeződött és részben
tört hegység. A hegység mai területén kétségkívül szintén leját
szódott egy régi gyűrődési jolyamat, valószínűleg az intrakarbon
gyűrődési fázissal kapcsolatban. Feltételezhetjük, hogy a préselt
régi eruptivumok, porfiritoidok és porfiroidok első préselődése,
összegyűrődése ezzel a régi gyűrődési időszakkal függ össze
(variszkuszi gyűrődés).
Ennek a régi gyűrődésnek a nyomait azonban a Bükk-hegységben nem állapíthatjuk meg, mert az a későbbi gyűrődések folya
mán teljesen elmosódott. Ma a porfiritoidok stb. rétegessége,
palássága teljesen beillik a Bükk-hegység paleozói és mezozói réteg-
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csoportjainak nagyjából NyK-i irányú csapásába, rétegességének
irányába; a későbbi hegymozgás, préselődés következtében élő-;állott rétegessége ma a paleozói és' rtíezozói képződményék réteg'ződésével párhuzamos, vagyis ezekén a régibb képződményeken; ma csak a fiatalabb hegymozgás á lta l; létrehozott szerkezetet látjuk.
A Bükk-hegység, mint a rétegtam részben kifejtettem, a karbon,
perm és triász képződményeiből épült fel. Az Upponyi-szigetbeíi
fellépő legrégibb, félig kristályos mészkő kora kérdéses. Egyidőben
devonnak tartottam, ma karbon korúnak vélem ; az Északi- Vagy
Középső-Kárpátokban előforduló hasonló mészköveket
szintén
ilyen korúnak mondják (6.). E mészkő fedőjében fellépő sötét-;
színű mészkő és agyagpalarétégcsoport, valamint az ennék fedő
jében található felső karbon agyagpala és homokkő-rétegcsoport.
azonos rétegdőléssel (konkordánsan) következnek egymás fölött.
Ha az Upponyi-szigethegységtől délre eső Bükk-hegység főtömegét
tekintjük* azt tapasztaljuk, hogy a felső karbon agyagpalák fölött
szintén egyező dőlésseb a kövületes felső karbon és permi agyagpálák és fekete mészkövek következnek. Majd tovább felfelé az
alsó triász képződményei, továbbá a középső triász mészkövei-’
következnek; ha a települést megvizsgáljuk, arra a következte
tésre jutunk, hogy a triász rétegcsoportjai is általában megegyező
dőléssel telepszenek a megelőző karbon-perm üledékei fölé.
Az általános kép tehát az, hogy a karbon elejétől vagy köze
pétől kezdve az üledékképződés a Bükk-hegység térületén folya
matos volt és megszakítás nélkül tartott a felső triászig, esetleg
a triász1ivégéig. Az ejíyes képződmények fő elterjedési területén
általában észrevehető üledékmegszakadást és eltérő rétegdőlést
(diszkordanciát) tudniillik nem észleltem az egyes geológiai korok
üledékéi közölt.
Vv-.. A- Kivétel azonban van, mert a hegység egyes részeiben egyes
régibb csoportok fölött egyszerre sokkal fiatalabb képződményeket
találunk, a közbeeső rétegcsoporlok kimaradása mellett. Ez talán
részben tektonikai okokra vezethető vissza. így a Bükk észak
keleti részében, a régi porfiritoidok fölött, a karbon-perm képződ
ményeinek kimaradásával közvetlenül az alsó triász dolomitjai,
mészkövei és agyagpalái következnek. Sőt néhol, mint a Dolkahegyen, Szeleta-hegyen, Diósgyőrtől DK-re, a porfiritoidok fölött
közvetlenül a középső triászba sorolt mészkő rögei ülnek. Továbbá
a Bükk középső triász-korúnak tekintett mészkőfennsíkja déli
részében itt-ott megtaláljuk az alsó triászba sorolt kovapalákat,
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de ezek alatt közvetlenül, egyező rétegdőléssel a felső karbonba
sorolt kövületmentes agyagpalák következnek; közbül a perm
üledékei hiányoznak. Egy feltevés lehetséges; tudniillik, hogy a
perm itten a felső karbonhoz hasonló kövületmentes agyagpala
fáciesben fejlődött ki s a triász alatt közvetlenül következő agyagpalarétegcsoport voltaképpen permkori s csak a mélyebb rész
felső karbon. Térképileg azonban ezek különválasztását meg
kísérelni nem lehet.
A Bükk-hegység fent leírt rétegcsoportjai erősen összegyű
rődtek és ezzel kapcsolatban fel-felpikkelyeződtek. Az Upponyiszigetben a rétegdőlés uralkodólag DK-i és többnyire meredek,
a redők tehát kissé ÉNy-ra fekszenek. Az izoklinális rétegzés mel
lett ÉNy felé irányuló felpikkelyeződéseket is feltételezhetünk
itten.
A Bükk-hegység főtömegében az uralkodó rétegdőlés ellenkező,
tudniillik általában északi. Közelebbről a hegység nyugati és északnyugati részében uralkodólag északnyugati, a középső részén északi
és a keletibb részeken uralkodólag észak-északkeleti. A dőlések
többnyire itt is elég meredekek és itt is leginkább isoklinális réte
gességgel találkozunk.
A karbon—permkori agyagpalának és triász mészkőnek
nagy felszíni elterjedése arra utal, hogy izoklinális, DK felé kissé
fekvő redőket és részben — különösen a mészkőfennsík területén
— általában délfelé (DNy, D, illetve DDK-felé) irányuló felpik
kelyeződéseket feltételezzünk. Másképpen az egyforma agyag
paláknak és mészköveknek nagy felszíni elterjedését megmagya
rázni nem tudjuk.
Ezeknek a felpikkelyeződéseknek a lefutását az egyforma
kifejlődésű agyagpalák és mészkövek területén nem nyomozhatjuk
ki. Néhol azonban az egyes pikkelyekben eltérő kifejlődésű, régibb
képződmények is a külszínre bukkannak, ilyen helyeken jól fel
ismerhetők és mint feltolódási vonalak rövidebb-hosszabb távol
ságig követhetők. Ezekkel a felpikkelyeződésekkel magyarázhatjuk
azt a körülményt, hogy a Bükk-hegység északnyugati részében
lévő vastag és változatos kifejlődésű alsó triásszal szemben a hegy
ség déli és délnyugati részében részben vékonyabb és eltérő fáciesű
rétegcsoportot találunk.
A legészakibb K K D —NyNyÉ-i irányú feltolódási vonalat
látjuk a Garadna—Szinva völgyétől északra. Ez Hámor mellett
kezdődik s Ny-ra a Kovácskő tájáig nyomozhatjuk. Itten a Garadna
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menti alsó triász képződményekre s az átbuktatott helyzetben
lévő permi sötét mészkövekre és agyaspalákra, észak felől kis
mértékben feltolódott a legészakibb porfiritoid vonulat a fölötte
lévő triász képződményekkel együtt.
Délebbre egy második, NyK-i irányú hosszabb feltolódási
vonalat látunk, amely a Gulicska-hegy táján kezdődik és Lilla
füreden keresztül a Bálvány-hegy tájáig nyomozható. A középső
triász világosszürke mészkövekre észak felől e vonal mentén meredek
síkon feltolódtak a porfiritoidok s a velők kapcsolatban álló kevéssé
préselt porfiritek, továbbá az ezek fedőjében lévő alsó triász dolo
mitok, mészkövek és agyagpalák. Ennek a pikkelynek középső
triász mészköve alján kibukkan az alsó triász rétegcsoport és az
alatt újból a porfiritoid. Még délebbre, Répáshuta táján kezdődik
egy nagyobb feltolódási vonal, ahol a déli mészkőtömegre kissé
feltolódott az északi tömeg felső karbon agyagpalája. Ez a vonal
eleinte KÉK-i irányú, a Hollós erdőőri h ázig; innét valószínűleg
KDK-i irányban, a Kékmező felé halad tovább, de már tisztán
mészkő területen.
Délebbre kisebb feltolódásokat tételezhetünk fel Gyertyán
völgy táján, továbbá kisebb pikkelyeket látunk Kisgyőrtől NyÉNy-ra, amelyek K D K — NyÉNy-i irányúak.
,
A Miklósluga táján a porfiritoidok kibukkanása jelez egy
újabb K D K —NyÉNy-i irányú kisebb feltolódást.
Végül a Hór-völgynek alsó részével nagyjából párhuzamosan
látunk egy nagyobb, körülbelül észak-déli lefutású feltolódási vo
nalat. Ahol a Hór-vize kilép a hegységből, az aránylag mélyfekvésű
középső triászbeli esino-jellegű fehér mészkövet vágja át. Nyugat
nak felfelé haladva a meredek hegyoldalon, csakhamar rájutnak
a felső karbon agyagpalákra, amelyek kétségkívül kissé a mész
kövek fölé tolódtak, majd ezek alkotják nyugatabbra a magasabb
hegyek főtömegét.
Űgylátszik, kisebb pikkelyes fel tolódások vannak a Tarkőtől
DK-re, továbbá a Lök-völgy felső részén. Délebbre, a Lökvölgyben
és a felsőtárkányi tó mellett lévő mészkő előfordulás valószínűleg
rétegteknő csökevénye, miután az izoklinálison ÉNy-felé lejtő
középső triász fehér, repedezett mészkövet mindkét oldalán az
alsó triászkorinak vélt kovapala kíséri.
Ki kell emelnem, hogy a nagykiterjedésű mészkőfennsíkokon
számos, a leírt vonalakkal párhuzamos, kisebb-nagyobb felpikkelye-
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ződési — feltolódási vonal lefutását kell feltételeznünk. Ezeket
azonban az egyforma kőzetkifejlődés miatt kinyomozni nem lehet.
A meggyűrt karbon-perm agyagpala és homokkősorozat területén
helyenkint ki-kibukkan az alsó triászba sorolt kovapala egy-egv
sávja. Feltételezhetjük, hogy ezek a kisebb, valószínűleg néha
kihengerelt kovapalalencsék is egy-egy rejtett feltolódási vonal,
pikkely mentén kerülnek fel a külszínre.
Ha a redőzés általános irányát tekintjük, látjuk, hogy a
gyűrődés csapásiránya a hegység délnyugati és nyugati részében
délnyugat-északkeleti, a középső részében általában nyugatkeletivé
válik, míg a keleti részen északészaknyugat— déldélkeletibe megy át.
Míg a Bükk-hegység főtömegében a rétegdőlés iránya általában
északi (északnyugaton és nyugaton ÉNy-i, középen É-i, keleten
KÉK-i) és a redők általában izoklinálisan délfelé hajlók, továbbá
a felpikkelyeződés DK, D és DNy-felé irányul, addig a Bükkhegység északi nyúlványában ellenkező irányú szerkezetet látunk.
A rétegek és a gyűrődés csapása itt is DNy— ÉK-i ugyan, azonban
a rétegdőlés uralkodólag DK-i és az összegyűrt rétegcsoportok
meredek redői is általában ÉNy-ra dőlnek, illetve fekszenek. A fel
tételezhető felpikkelyeződés pedig ÉNy-ra irányul. Tehát a hegység
két — az egyik aránytalanul nagyobb és a másik aránytalanul
kisebb — részében ellenkező irányú mozgásokat kell feltételeznünk,
ami egyébként más hegységben is előfordul. A két ellenkező irányú
mozgás közé eső területen, nevezetesen Nagyvisnyó, Dédes és
Mályinka községek táján különböző irányú és kevésbbé meredek dőlé
seket mérhetünk, amelyek határozott rendszerbe nem foglalhatók.
A Nagyvisnyótől és Szilvásváradtól délkeletre elterülő felső
karbon— permkori agyagpalák meredeken álló redőkbe gyűrődtek
(1. a 2. szelvényt) és tulajdonképpen még szintén ebbe a közbeeső
tagba számítandók.
A fentiekből látjuk, hogy a Bükk-hegységet felépítő paleozói
és triász képződmények együttesen gyűrődtek és pikkelyeződtek.
Az tehát nyilvánvaló, hogy a Bükk felgyűrődése a triász után tör
tént. Júra üledékek nincsenek a Blikkben, ezekhez tehát nem
tudjuk viszonyítani a Bükk gyűrődésének idejét. Ellenben azt
látjuk, hogy a felső kréta gosau fáciesű lerakódások a Bükk északi
nyúlványának, az Upponyi-szigetnek a belső szegélyére települtek.
A gosau konglomerátum kavicsanyagának jó része a Bükk-hegység
kőzeteiből került ki. Tehát nyilvánvaló, hogy a Bükk paleozói
és triász képződményekből álló rétegcsoportja a felső kréta előtt
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gyűrődött fel s a felső kréta már a kiemelkedett és denudálódott
hegység oldalaira rakódott.
Miután a Kárpátok kialakulásában az egyik főgyűrődési fázis
az alsó és felső kréta közé esett, a Bükk-hegység felgyürődésének
idejét is a legnagyobb valószínűséggel az alsó és felső kréta közé
helyezhetjük.
De úgy látszik, hogy még a felső kréta után is volt kisebb mér
tékű hegymozgás. Ezt bizonyítja egyfelől az a körülmény, hogy
a felső kréta lerakódásai az Upponyi-sziget szegélyén meglehetős
meredek (20— 50°) dőlésűek. Bár parti, litorális lerakódásról van
szó, ahol a meredekebb lejtésű rétegzés várható és elfogadható,
ezt a nagyobb lejtőszögű rétegzést mégsem tekinthetjük eredeti
fekvésű lerakódásnak, hanem azt már kimozdított helyzetben
lévőnek kell vélnünk.
Másfelől bizonyítja az a kisebb mértékű feltolódás, amelyet
Nekézseny mellett látunk. Itt azt tapasztaljuk, hogy a karbon-—
perm és alsó triász képződményei a felső kréta lerakódásokra kissé
feltolódtak ÉNy felé. A tektonikai vonal DNy— ÉK-i irányú ;
legjobban látjuk ennek a mozgásnak bizonyítékát a Nekézsenytől
DK felé vezető út és vasút mentén, továbbá az egykori Bikfolyás
tanya mellett. A mozgási sík mentén fekete dörzsagyagot és dörzsbreccsát találunk. Ezek tehát amellett bizonyítanak, hogy a felső
kréta után is volt még csekély mozgás.
A diabáz gabbro és wehrlit feltörésének korára vonatkozólag
a következőket állapíthatjuk meg : A tömzsök és telérek főleg a
karbon— perm képződményei közé nyomulnak és azokat részben
áttörték. De ezenkívül néhány helyen a középső triász mészköveket
is áttörték és kissé metamofizálták. Lehetségesnek tarthatjuk,
hogy a gabbrók, diabázok stb. az alsó és felső kréta közé eső gyűrődési folyamattal kapcsolatban nyomultak fel. Figyelemreméltó,
hogy a gabbrók és diabázok, wehrlitek a préselődésnek semmi nyo
mát nem mutatják.
A Bükk-hegység a szélein hatalmas szegélytörésekkel végződik
a környező harmadkori medenceterületek felé. így a hegység északnyugati részében, az Upponyi-szigethegység ÉNy-i és DK-i oldala
törik le egy-egy nagyobb DNy— ÉK-i vetődéssel. A Bükk főtömege
Nagyvisnyó és Szilvásvárad táján szintén nagy DNy— ÉK-i irányú
vetődéssel határolódik. Hasonló irányú vetődések húzódnak a
Bátori-félsziget, a Darnó-hegy és a siroki Várhegyek szélein, sőt a
Bátori-félsziget belsejében is. A Bátori-félsziget DNy-i végződését, a
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Darnó-hegy és a siroki Várhegyek ÉK-i oldalát az előbbiekre merő
legesen haladó ÉNy— DK-i irányú vetődések nyesik le. A Darnóhegyet ÉNy-on határoló nagy törésvonal mentén (»Darnó-vonal«)
a hegység paleozói— mezozói képződményei s az azokat áttörő
diabázok rendkívül erősen szétzúzódott, tört állapotban vannak
s ilyen erősen diszlokált, széttördelt, zúzott minőségben tűnnek el
DNy felé a Mátra alsó miocén üledékes képződményei és hatalmas
vulkáni takarója alatt.
Keletebbre haladva a felsőtárkányi fiatal harmadkori öblöt ta
láljuk. Ennek ÉNy-i és DK-i oldalát egy-egy hatalmas DNy.—ÉK-i
törés, keleti oldalát pedig É— D-i irányú törés határolja. A KisEged-Várhegy vonulatának délkeleti oldalán is egy nagy DNy—
ÉK-i irányú törés húzódik.
A hegység déli oldala is NyDNy— K ÉK-i irányú vetődési
vonalak mentén törik le. Kács környékén a főhegytömegtől külön
vált kisebb hegyrögök szintén egy DNy— ÉK-i irányú vetődés
mentén végződnek a harmadkori medenceterület felé. Kisgyőr kör
nyékén az Előgallya NyÉNy-—K DK -i irányú vonal mentén vég
ződik dél felé. Tovább ÉK-re ilyen határozottan kimutatható nagyobb
törésvonalat nem látunk, de számos kisebb hegyrög arra utal, hogy
több kisebb vetődés húzódik itten. Ilyen vetődések kereszteződésén
bukkan fel a mélységből a görömböly-tapolcai hévforrás is.
A Bükk-hegység ÉK-i oldala nem egyenes vonal, hanem kiés beugró részletekkel szaggatott. De nagyban és egészében a tapolcai
hévforrástól a Varbói-völgy felső része tájáig ÉNy-i irányban egy
nagyobb törésvonalat húzhatunk. Ennek a törésvonalnak a mentén
— amely számos kisebb harántvetődéssel zavart — a hegység a
miocén szénterület felé tekintélyes mértékben lesüllyedt.
A szegélytörések kora nagyobb részben eocén előtti; ilyenek biz
tosan a hegység déli és északkeleti szegélyvetődései és talán a hegy
séget ÉNy-on határoló vetődések is. Kisebb részben miocén előttiek,
ilyenek a felsőtárkányi-öblöt kialakító vetődések.
*

A Bükk-hegységnek rétegtanilag néhány rokon vonása van a
Magyar Középhegység dunántúli részével. Az Urhida környékén
fellépő karbonkori selymesfényű (szericites) agyagp'alák igen hason
lítanak a Bükk karbon paláinak egyes féleségeire, továbbá a Polgárdi közelében kibukkanó fehér kristályos mészkő az Upponyi
hegység félig kristályos mészköveire. De a többi rétegcsoport már más

1# Harmadkori kép
ződmények*

2. Felső kréta konglo
merátum, homokkő és
palás anyag.

3. Fehér mészkő.

4. Világosszürke
mészkő.

Középső triász.

5. Kovapala.

6. Mészkő (néha oolitos), dolomit és agyag
pala Seisi és campili
csoport.
Alsó triász.

T Agyagpala és fekete
mészkő. Perm és a felső
karbon felső része.

8. Agyagpala ős homok
kő. Felső karbon alsó
része.

9. Agyagpala és mész
kő. Alsó (?) karbon.

10. Világos és sötét
szü rk e mészkő. Alsó
karbon vagy devon (?)

11. Porfiritoid és zö ld 
pala.
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kifejlődésű és a hegyszerkezet is más. Nevezetesen a Bakonyban
a perm szárazföldi kifejlődésű, míg a Bükkben tengeri; a felső
triász a Bakonyban vastag és jól tagolható, míg a Bükkben ezek
(pl. fődolomit, dachsteini mészkő) hiányzanak.'
Ezzel szemben a Bükk-hegység úgy rétegtani szempontból,
mint szerkezetileg inkább hasonlít az Északi- vagy Közép-Kárpátok
hoz tartozó Gömör-Szepesi Érchegység egy részéhez, ahhoz, amelyet
R o z l o z s n i k P á l (5) mint szepességi takarót ír le.
A hasonló vonások a következők: l . 'A z Északi Kárpátok sze
pességi takarójában nagy elterjedésűek a régi, préselt kitörési kőze
tek és tufák, a porfiroidok és az úgynevezett zöldpalák. Ezek meg
vannak a Bükk-hegységben is.
2. Az Északi vagy Közép-Kárpátokban diabázok és egyéb régi
kitörési kőzetek is vannak. A Bükk-hegységben kevéssé préselt
porfiritok és kvarcporfirok szerepelnek a porfiritoid csoporttal
kapcsolatban. Ezenkívül nagy elterjedésben vannak meg a dia
bázok, gabbrók stb., amelyek valószínűleg fiatalabb, talán kréta
kori feltörések ugyan, de hozzájárulnak a hasonlóság kidomborí
tásához.
3. A tengeri eredetű felső karbon lerakódásai megvannak a
szepességi takaróban és megvannak a Bükk-hegységben is.
4. A Bükk erősen gyűrt és felpikkelyeződött hegység. Ez a
tulajdonsága egyezik a szepességi takaró jellegeivel, míg a Bakony
enyhe gyűrődései és uralkodó vetődései nem hasonlítanak hegysé
günk szerkezeti viszonyaihoz.
Mindezek alapján arra az eredményre kell jutnunk, hogy a Bükkhegységet sokkal inkább az Északi- vagy Közép-Kárpátokhoz tartozó
tagnak kell tekintenünk, mint a Magyar-Középhegység egy részének.
Megjegyzendő azonban, hogy a Bükk-hegységnek önálló jellegei
vannak, amik más hegységektől megkülönböztetik. így mindenek
előtt ki kell emelnem, hogy a Bükk-hegységben a perm képződmé
nyei tengeri eredetűek, míg pl. a Bakonyban, Mecsekben, az Észak
nyugati és Északi Kárpátokban — egyebek között a szepességi
takaróban is — szárazföldi eredetű konglomerátum, homokkő és
vörös palás agyag szerepel. A triász képződményei is egészen külön
legesek, nem hasonlítanak rétegsorrend és kőzetkifejlődés tekinteté
ben a közelben lévő hegyvidék rétegsorrendjéhez és kifejlődéséhez.
Ezért a Bükk-hegységnek bizonyos önálló jellege is van az ÉszakiKárpátokkkal, de különösen a Magyar-Középhegység délnyugati
részével szemben.
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