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Olisztosztrómák és egyéb, vízalatti gravitációs 
tömegszállítással kapcsolatos üledékek az észak

magyarországi paleo-mezozóikumban, II. 

Dr. Kovács Sándor* 
(18 ábrával) 

Ö s s z e f o g l a l á s : A dolgozat második része az észak-magyarországi paleozóos és 
mezozóos képződményekben megismert példákat mutatja be. 

1. Upponyi-hegység 

Devon időszaki, törmelékfolyások által újra ülepített vulkáni-üledékes kő
zettársulások a magvasabb alsódevon vagy középsődevon Strázsahegyi For
mációban és a felsődevon Abodi Mészkő Formációban ismeretesek. Ezek kon
tinentális kéregbeli riftesedéshez kötődő bázisos vulkanizmushoz kapcsolód
nak (KOVÁCS S. —VETŐNÉ ÁKOS É. 1 9 8 3 ) . A törmelékfolyásokat nyilván a 
tengeralatti kitörések idézték elő, amelyek eredményeként a vulkáni anyag 
és az egyensúlyát vesztett, részben konszolidálatlan mésziszap a lejtőkön le
zúdult/lefolyt és közben összekeveredett. Láva- és hialoklasztit-folyások (vö. 
LONSDALE és BATIZA, 1 9 8 0 , 3 . ábra) szolgáltak a mészkő-olisztolitok mátrixául 
mozgás közben. A vulkánitok erősen kontaminálódtak a részben lágy mész
iszappal, ezért karbonát-tartalmuk magas (elemzési adatokat lásd in KOVÁCS 
S .—VETŐNÉ ÁKOS É . 1 9 8 3 ) . 

1.1. Strázsahegyi Formáció 

A formáció típusterületén, a nekézsenyi Strázsahegy Harkatetőnek nevezett 
Ny-i orrán régóta ismeretes „diabázok" és mészkövek együttes előfordulása. 
A hiányos feltártság miatt az irodalom ezeket a legutóbbi évekig egykorúnak, 
egymással váltakozónak tartotta (középsőtriász: SCHRÉTER Z. 1 9 4 3 , PANTÓ G. 
1 9 5 4 , BALOGH K . 1 9 6 4 — lásd in KOVÁCS S. 1 9 8 1 ; alsódevon: KOVÁCS S. 
1 9 8 1 ) . Csak az országos alapszelvényprogram keretében létesített mesterséges 
feltárások és azok részletes vizsgálata során derült ki, hogy itt olisztosztró-
máról van szó (KOVÁCS S.— PÉRÓ CS. 1 9 8 3 ) . 

A hegy Ny-i végén levő kőfejtőkben feltárt „diabáz-agglomerátum" ki
nézetű schalsteinre (ÁRKAI P . 1 9 8 2 meghatározása) egy kb. 3 0 m vastagságú 
olisztosztróma települ — legalábbis a jelenlegi tektonikai helyzetben az utóbbi 
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2. ábra. A fekűben levő schalstein (sötétebb, balra) és egy, az olisztosztróma-szint bázisán levő alsódevon krinoideás 
mészkő olisztolit (világosabb, jobbra) üledékes érintkezése. Jól látható, hogy a kontaktus nem tektonikai nyírófelület 
— amely a melanzsok egyik kritériuma — mentén jött létre. Nekézseny, Strázsahegy Ny-i orra, a hegygerincen levő 

legnyugatibb kutatóárok (felülnézet) 
Fig. 2. Depositional contact between an underlying schalstein (darker, left) and a Lower Devonian crinoidal limestone 
at the base of the olisthostrome horizon (lighter, right). I t can be seen quite clearly that the contact is controlled 
by phenomena other than a tectonic shear plane (one of the criteria of melanges). Nekézseny, W spur of the Strázsa-

hegy, westernmost exploratory trench on the mountain ridge (top view) 

van felül. Üledékes és nem tektonikus érintkezésüket a 2 . ábrán látható fel
tárás bizonyítja. A hegy D K - i oldalában azonban a kettő közé — becsúszott 
olisztotrimmaként — egy max. 2 0 m vastagságot elérő metaszomatikus dolo
mittest ékelődik, vulkáni „zárványokkal" és bombákkal. Az olisztosztróma-
jelleg a hegygerincen levő alapszelvényben látszik a legjobban ( 3 — 4 . ábra). 
A mátrixot világoszöld, részben zöldesszürke vagy zöldesbarna, meglehetősen 
mállékony, makroszkóposán ,,diabáztufa"-szerű vulkáni anyag alkotja. ÁR
KAI P . és LELKESNÉ FELVÁRI Gy. kőzettani vizsgálatai szerint (akiknek a vul
kánitok meghatározásában nyújtott segítségéért a szerző ehelyütt is köszö
netét fejezi ki) azonban itt elváltozott metabazalt-láváról és hólyagos (man
dulaköves) láváról van szó és csak alárendelten tufáról. A kőzetek gyakran 
vasas metaszomatózist szenvedtek. Az olisztolitokat kizárólag mészkövek al
kotják, melyek két fő típusba tartoznak (korukat a szerző Conodonta-vizs-
gálatai bizonyítják; KOVÁCS S.—PÉRÓ Cs. 1 9 8 3 és KOVÁCS S. megjelenés 
alatt) : 

a) Felsőszilur lilásvörös és zöld, pelágikus, mikrites mészkő, néha orthocon 
Nautiloideákkal és Brachiopodákkal. Conodontákban ez a típus nagyon gaz
dag. Nagyságuk ökölmérettől 1 — 2 m 3-ig terjed. 



104 Földtani Közlöny 117. kötet, 2. füzet 

3. ábra. Mészkő-olisztolitok vulkáni mátrixban a nekézsenyi Strázsahegy Ny-i gerincén levő alapszelvény feltárásá
ban a kép felső kétharmadában egy nagyobb méretű alsódevon krinoideás mészkő olisztolit látszik. A jobb oldalt 

bekeretezett rész a 4. ábrán látható kinagyítva 
Fig. 3. Limestone olistholithes in a volcanic matrix in a key section on the W ridge of the Strázsahegy at Nekézseny 
Note the rather large Lower Devonian crinoidal limestone olistholithe in the upper 2/3 of the picture. The framed, 

area is given enlarged in Fig. 4 

Ь) Legalsódevon (lochkovi) világosszürke, zátonylejtő-fáciesű, krinoideás 
mészkő, néha Brachiopodákkal és igen ritkán korall-töredékekkel. Ez a típus 
alkotja az olisztolitok túlnyomó részét. Nagyságuk kisebb házéig terjed. 

Hasonló korú, uralkodóan szürke színű, de mikrofáciesükben eltérő mész
kőblokkok nagyon ritkák. Néha ,,diabáz"—mészkő breccsa anyagú, kétszere
sen reszedimentált tömbök is előfordulnak. A mészkő-olisztolitok nem szen
vedtek kontakt metamorfózist, ellentétben a fekűben levő schalstein erősen 
megégetett, max. ökölnagyságú mészkőzárványaival. Ez nyilván a láva- és 
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4. :íhra. Ökölnagyságú mészkő-olisztolit elhelyezkedése vulkáni mátrixban. A világosabb árnyalatú olisztolitokat ,,M" 
betű is jelöli. (Kinagyított részlet a 3. ábrából) 

Fig. 4. Fist-sized limestone olitholithe in a volcanic matrix. The olitholithes of lighter shade are marked with the latter 
„M" as well (area enlarged from Fig. 3.) 

hialoklasztit-folyások alacsonyabb hőmérsékletével, gyorsabb kihűlésével és 
a lágy mésziszappal való keveredésével magyarázható. 

1.2. Abodi Mészkő Formáció 

A metatufitos, cippolino-jellegű abodi mészkő sávjának Ny-i részén, a Zsiny-
nye és a Kőrózsa-tető között ugyancsak fellépnek törmelékfolyás-üledékek. 
A vulkanizmus itt egyidejű volt a mésziszap-szedimentációval (lásd 5. ábra) 



1 0 6 Földtani Közlöny 117. hütet, 2. füzet 

és az itteni metabazaltokból vezethető le a metamorf mészkő cippolino-szei 
kezetét okozó tufitos hozzákeveredés is. A vulkáni anyag és a lágy mészisza 
összekeveredése már a lávának karbonátos üledékképződési térségbe vaí 
kiömlésével elkezdődött és a törmelékfolyások mozgása során vált teljessé, i 
teljes összevegyüléssel iszapfolyásba (mvd flow) való átmenet magyarázza 

5. ábra. Pilotaxitos szövetű bázisos lávabefolyás mésziszap-klasztok közé. A mező jobboldalán jól látszik a láva és í 
még nem teljesen konszolidált mésziszap Echinodermala-toïedèkeket is tartalmazó foszlányainak összekeveredése 
A karbonátüledék — elsősorban a hő hatására, mert irányított szövet nem alakult ki — átkristályosodott, az eredet 
szöveti elemek közül csak a nagyobb méretű Echinodermata-tőredékek őrződtek meg. Abodi Mészkő Formáció 

Upponyi-hegység, Zsinnye D-i oldala, Zsinnye l/A sz. minta. 35X- + N 
Fig. 5. Basic lava low of pilotaxitic texture penetrating between lime mud clasts. Note the mixing of the lava witl 
lumps of lime mud not completely consolidated and containing fragments of echinoderms as readily observable or 
the right side of the area. The carbonate sediment is recrystallized, phenomenon due primarily to heat action, as 
obvious from the lack of an oriented texture; from among the original textural elements only the larger echinoderrr 
fragments are preserved. Abod Limestone Formation, Uppony Mountains, S side of Zsinnye, sample Zsinnye 1/A 

35X. + N 

hogy a két hegy közötti árok feltárásaiban mészkő-olisztolitok vagy -kiasztok 
nem láthatók. A Zsinnye déli oldalában ugyanakkor — szürke mészkő réteg
sor közbetelepüléseiként — két, 1 m körüli vastagságú pad van feltárva, ame
lyekben a láva cm-es nagyságú mészkőklasztokkal keveredett. A padoknak 
breccsa-szerű szerkezete van, zöld vulkáni hálózattal. (Egyikük szöveti képét 
mutatja az 5 . ábra; u. a. padból frasni Conodonták kerültek elő, lásd in 
KOVÁCS S.— VETŐNÉ ÁKOS É . 1 9 8 3 . ) A feltárt mészkőrétegsor ÉK-felé egy 
metabazalt-testtel érintkezik; a kontaktus közelében a láva szögletes mészkő-
klasztokat tartalmaz. 
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6. ábra. À szendrői-hegységi középsőkarbon ősföldrajzi vázlata. J e l m a g y a r á z a t : 1. Rakacai Márvány (típu
sos, világos, durvábbkristályos változat), 2. Pelágikus hasadékkitöltések az alsó Rakacai Márvány tetején, 3. Rakacai 
Márvány, Verebeshegyi Tagozat (sötét kékesszürke, finomabbkristályos változat), 4. Szendrői Fillit, metahomokkő 

betelepülésekkel és mészkő olisztosztróma szintekkel 
Fig. в. Middle Carboniferous paleogeography of the Szendrő Mountains area. E x p l a n a t i o n : 1. Rakaca Marble 
(typical, light, coarser-crystalline variety), 2. Pelagic fissure-fills at the top of the lower Rakaca Marble, 3. Rakaca 
Marble, Verebeshegy Member (dark bluish-grey, finer-crystalline variety), 4. Szendrő Phyllite with metasandstone 

intercalations and limestone olisthostrome horizons 

2. Szendrői-hegység 

A Szendrői-hegységben a Szendrői Fillit Formáció alsó, a Felső Rakacai 
Márvánnyal egyidős része tartalmaz mészkő-olisztosztrómákat, -olisztotrim-
mákat és allodapikus mészköveket. A két képződmény heteropikus jellege 
Rakaca és Rakacaszend között látható a legjobban. Az agyagpala—homok
kőpala rétegsorba települő, max. dm-es nagyságrendű, szögletes mészkőklasz-
tokból álló, grain supported szövetű exotikus betelepülésekre az olisztosztróma 
minősítést az olisztoszinagma ellenében ugyanolyan okok alapján látjuk indo
koltnak, mint a rudabányai-hegységi Telekes-oldal képződményei esetében 
(lásd később). I t t is feltételezhető, hogy a reszedimentáció idején a mészkő
kiasztok egy része még konszolidálatlan mésziszap-állapotban volt és mátrixul 
szolgálhatott a törmelékfolyás során. Ugyanakkor helyenként megfigyelhető, 
hogy alárendelt mennyiségben homokos—agyagos anyag is előfordul mátrix 
jelleggel a mészkőkiasztok között. Az olisztosztróma-szintek vastagsága álta
lában néhány méteres (0,5—1 és néhány 10 m között ingadozik), a mm-es 
nagyságrendű klasztokból felépülő allodapikus mészköveké 0,1—2 m. Az 
olisztotrimmák átmérője 0,5—1 m-től több 10 m-ig terjedhet. 

Az újraülepedett képződmények eredete, ill. a Szendrői-hegység középső
karbon ősföldrajzi vázlata — a részletes Cowotfowía-biosztratigráfiai vizsgá
latok koradatainak felhasználásával (lásd in KOVÁCS, megjelenés alatt) — a 
6. ábra szerint magyarázható. Az alsó Rakacai Márvány karbonátplatformja 
a felsődevon—alsókarbon idején állott fenn. Rajta azonban a frasni után a 
sekély tengeri üledékképződés — a lesüllyedés vagy eusztatikus vízszintemel
kedés miatt — megszűnt. Sőt, a famenni—középsővizéi periódus üledékeiről 
is csak a pelágikus hasadékkitöltések kevert Ccwodowia-faunái — amelyek
ben a közben eltelt idő majd minden zónája képviselve van — tanúskodnak; 
az üledékcsapdaként működő hasadékok kivételével a plató felszínéről áram-
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7. ábra. Rakacai Márvány olisztotriraraák Szendröi Fillitben. Alapszelvény feltárás a Uakaca—Rakacaszend közti 
műút mentén 

Fig. 7. Uakaca Marble olisthotrimmes in the Szendrö Phyllite. Key section exposure by the highway between Kakaca 
and Rakacaszend 

lások söpörhették el a lerakódott mésziszapot. A felsővizéiben ez az egységes 
platform blokkszerűen feltöredezett és differenciáltan süllyedni kezdett. Egy 
rövid, általánosan elterjedt törmelékes esemény után — amely a márvány 
„köztes palája" formájában áll előttünk — a sekélytengeri karbonátszedi-
mentáció felújult ( = Felső Rakacai Márvány) a magasabb helyzetben ma
radt blokkokon, és foltzátonyok épültek a f első vizei—szerpuho vi—alsóbaskír 
során, melyek medence-irányban sötét, mikrites mészkövekkel fogazódtak 
össze. Ugyanakkor a lesüllyedt blokkokon agyagos-homokos, flisoid típusú 
üledékképződés folyt, homokos zagyáramokkal, mészkő-törmelékfolyásokkal, 
karbonát-zagyáramokkal, lecsúszott mészkőtömegekkel. Az olisztosztrómák és 
az allodapikus mészkövek klasztjai, valamint az olisztotrimmák túlnyomó 
részt az egyidejű foltzátonyokról és az azokat körülvevő mikrites mészkövek
ből származnak, de a Conodonták szerint középsődevon—alsókarbon elemek 
szintén hozzákeveredtek (a középsőkarbon, metamorfózis előtti állapotban 
mikrites mészkövekhez hasonló litológiájú, kékesszürke mészkövek formá
jában). 

A felsővizéiben a korábbi karbonát-platform széttöredezése, differenciált 
süllyedése és a flisoid üledékképződés megindulása a szudétai tektonofázis 
itteni gyenge megnyilvánulását jelentik. A baskír alsó része után a karbonát-
szedimentáció az addig magasabb helyzetben levő blokkokon is megszűnt, a 
további üledékképződést monoton sötétszürke agyagpala-összlet képviseli, rit
kán homokkő-turbiditek vékony betelepüléseivel. 
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9. ábra. Kinagyított részlet a 8. ábráról. A mészkő-olisztoiitok egy részét bekeretezéssei kiemeltük 
Fig. 9. Area enlarged from Fig. 8. Some of the limestone olistohlithes framed on the preceding figure are shown here 

enlarged 

8. ábra. Típusos olisztosztrőma a Bükk hegység jura palaôsszletéhen a Szarvaskő—Monosbél közti műút mentén, 
a tardosi kőbányától Е-га kb. 0,5 km-re 

Fig. 8. Typical olisthostrome in the Jurassicschist sequence of the Bükk Mountains by the highway between Szarvaskő 
and Mónosbél, at about 0,5 km from the quarry of Tardos 
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3. Bükk hegység 

A DNy-bükki egység jura agyagpala-összlete tartalmazza a legtípusosabb 
olisztosztrómákat és legnagyobb olisztotrimmákat Észak-Magyarországon. Az 
olisztosztrómák vastagsága néhány métertől (esetleg dm-től) legalább néhány 
tíz méterig terjed, de nincs kizárva, hogy akár százméteres nagyságrendű is 
lehet. Mátrixuk mindig sötétszürke agyagpala. Az ökölnagyságtól a fejnagy
ságig terjedő olisztolitokat medencefáciesű, uralkodóan szürke színű mészkö
vek alkotják. Koruk akár triász (amelyet Conodonták is alátámasztanak), 
akár idősebb jura is lehet. Egy részük finom, gradált laminációt mutat, amely 
kétszeres reszedimentációról tanúskodik: először allodapikus mészkövekként, 
majd olisztolitokként az olisztosztrómában. Néha az is megállapítható, hogy 
a második reszedimentáció még félig konszolidált állapotban történt, mivel 
egyes blokkok plasztikus (hajlításos) deformációt mutatnak. A legszebb olisz-
tosztróma-feltárásák a Szarvaskő—Mónosbél közötti műút és vasút mentén, 
a tardosi kőbányától É-ra láthatók. Kelet felé a palák metamorf foka növek
szik, itt a mészkő-olisztolitok is metamorf alakváltozást szenvedtek és len-
cseszerűen ellapultak a klivázs síkjában. (Ez utóbbi legszebben az Oldal-völgy 
feltárásaiban látható, amelyek bemutatásáért és számos bükki probléma meg
vitatásáért a szerző e helyütt is köszönetét fejezi ki PELIKÁN Pálnak.) 

Az olisztotrimmák nagysága néhány dm-től a km-es nagyságrendig terjed
het (szerző véleménye szerint becsúszott tömegeket képviselnek a palaterü
leten fellépő nagykiterjedésű mészkőrögök is). Anyaguk főleg triász zátony -
és zátonylaguna-fáciesű mészkő, szürke, mikrites mészkő, vékonyrétegezett, 
lilás, medencefáciesű mészkő („répáshutai" típus) és jura (lásd in BÉRCZINÉ 
MAKK A.—PELIKÁN P. 1 9 8 4 ) ooidos mészkő. Néha azonban más, ismeretlen 
korú kőzetek is előfordulnak — pl. a 1 0 — 1 1 . ábrán látható 2 — 3 m 3-es kvarc
konglomerátum olisztotrimma a szarvaskő — mónosbéli műút mentén. A nagy
méretű mészkőrögök mintájára olisztotrimmának tartjuk a vaskapui növény-
maradványos, szenes agyag betelepüléses homokkövet is. 

Mészkő-olisztotrimmák a vörös radiolaritokban is előfordulnak. A legszebb 
példa a bánya-hegyi alapszelvényben látható, amely a gravitációs üledékmoz
gások több típusát is feltárja ( 1 2 — 1 4 . ábra): 

A szelvény (részletes leírását lásd in PELIKÁN P. 1 9 8 5 ) jobb oldalán 5 — 1 5 
cm vastag allodapikus mészkő betelepülések láthatók barnászöld radiolarit-
ban, szinszediment gyűrődésekkel. Ezután vörös, jól rétegzett radiolarit kö
vetkezik, amely olisztotrimmaként fehér triász zátonymészkő, legfelsőtriász — 
?alsóliász, lilásvörös allodapikus mészkő (ez a leggyakoribb) és mészkőbreccsa 
tömbjeit tartalmazza (a 2 . és a 3 . típus kétszer is reszedimentálódott !). Át
mérőjük 1 m alatt van, de nem kevesebb, mint 1 0 — 2 0 cm. A szelvény eddigi 
része — az allodapikus mészkövek gradációja alapján — átbuktatott. A szel
vény bal oldala lilásvörös, allodapikus krinoideás mészkő rétegsort tár fel, 
amely tektonikusán érintkezik a radiolarittal. Ebben fehér triász zátony
mészkő kisebb ( 1 0 — 3 0 cm-es) — valamint a feltárás legszélén egy kb. 1 m-es 
is — tömbjei láthatók olisztotrimmaként. Magán a Bányahegyen, az útmenti 
feltárás felett a fehét zátonymészkő néhány tíz—néhány száz méteres nagy
ságú sziklái állanak ki környezetükből, amelyet vörös radiolarit és lilásvörös 
krinoideás mészkő törmeléke borít. Valószínűleg ezek is a mélytengeri kör
nyezetbe becsúszott nagyobb olisztotrimmákat képviselnek. 
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10. ábra. Kvarckonglomerátum-olisztotrimma a bükki jura palában, ugyanott , mint a 8. és 9. ábra 
Fig. 10. Quartz-conglomerate olisthotrimma in the Jurassic schist of Bükk. Area enlarged similarly to the case of 

Fias 8 and 9 

11. ábra. Részlet a 10. ábráról: konglomerátum olisztrotrimma kiékelödése és az alatta, ill. felette lévő agyagpala 
Fig. 11. Detail from Fig. 10: a conglomerate olisthotrimma pinching out and the shale under-and overlying it 

2* 
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72. ohm.A banyahegyjalapszelveny a Bukk hegységben (PELIKÁN P . 1 9 8 5 . nyomán). J e l m a g y a r á z a t : 1 . Barnászöld radiolarit, allodapikus 
mészkő betelepülésekkel, 2 . Vörös radiolant, meszko olisztotnmmákkal, 3 . Lilásvörös, allodapikus, krinoideás mészkő, 4 . Fehér zátonymészkő 5 TaLii 
Jng. 12. Key section of Bányahegy in the Bükk Mountains (courtesy of P. PELIKÁN 1 9 8 5 ) . E x p l a n a t i o n : 1. Brownish-»reen radiolar'ite with 
allodapic limestone intercalations, 2 . Red radiolarite with limestone olisthotrimmes, 3 . Purple-red, allodapic, crinoidal limestone"! 4 . White reefal lime

stone, 5 . Soil 
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13. ábra. Mészkő-olisztotrimmák vörös radiolaritban a bányahegyi alap szelvényben 
Fig. 13. Limestone olisthotrimmes in red radiolarite in the key section of Bányahegy 

14. ábra. Zátonybreccsa-olisztotrimma (a kalapács feje alatt balra) vörös radiolaritban a bányahegyi alapszelvényber. 
A tömb anyaga kétszer is áthalmozódott 

Fig. 14. Heefal breccia-olisthotrimma (left, above the hammer) in red radiolarite in the key section of Bányahegy. 
The material of the block was redeposited even twice 
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A radiolarit fekete és zöld változatai helyenként intraformáeiós breccsákal 
tartalmaznak. Ezekben mind a grain supported szövetet alkotó, néhány cm-es 
szögletes kiasztok, mind a mátrix ugyanolyan színűek, a bezáró kőzettel meg 
egyeznek. 

4. Rudabányai-hegység 

Az aggteleki- és a rudabányai-hegységi triász medencefáciesekben igen gya
koriak a különböző, túlnyomó részt azonban intraformáeiós reszedimentációs 
jelenségek (intraformáeiós konglomerátumok és breccsák, allodapikus mész
kövek). Különösen jellemzők a szőlősardói lejtőiáciesü kifejlődési területre 
(lásd in BALOGH K.—KOVÁCS S. 1 9 8 1 ) . Ezekkel részletesen most nem fog
lalkozunk. 

Jellegzetes extraformációs, valódi olisztosztromatikus képződmények váltak 
ismertté azonban a telekesoldali jura sötét paláiban — a legkorábban itt a fel
sorolt példák közül (BALOGH K.—KOVÁCS S. 1 9 7 7 ) . A Szalonna—Perkupa 
közti műút mentén ezek 1 0 — 2 0 cm-től 5 m-ig terjedő vastagságú „konglome
rátum" betelepülésekként jelentkeznek a monoton, sötét palaösszletben, amely 
helyenként mélytengeri környezetre jellemző Chondrites nyomfossziliákat tartal
maz. Szürke, mikrites mészkő (mikrofácies: radioláriás—filamentumos biomikrit; 
mudstone—wackestone) és zöldesfehér—zöld riolit klasztokból épülnek fel, me
lyeket gyakran vékony, kloritos agyagfilm borít. Mindkét fajta klaszt meg
lehetősen szabálytalan körvonalú és általában néhány cm-es nagyságú. A vas
tagabb padokban ökölnagyságúak is lehetnek, sőt a legvastagabb betelepülés
ben 0 ,5 m átmérőt is elérő riolittömbök is láthatók. Rajtuk kívül 0 ,5 — 2 cm 
átmérőjű, barna, szögletes, megégett pala vagy márga és vörös jáspis (mely 
egészen közönséges kiválás ezekben a riolitokban) kiasztok is előfordulnak. 
A riolitok szabadszemmel is felismerhető, mm-es nagyságú kvarc és szanidin 
fenokristályokat tartalmaznak. (Korábban ezeket a vulkánitokat kvarc-
porfirnak írták le — JUHÁSZ A. 1 9 6 4 — és mi is „mészkő—kvarcporfir olisz-
tosztrómákról" beszéltünk — KOVÁCS S. 1 9 7 9 és 1 9 8 3 , p. 8 4 —, SZABÓ Cs. vé-
konycsiszolati meghatározása szerint azonban „alkáli-földpát riolitról" van szó.) 
A mészkövekből alsóladintól felsőnóriig terjedő korú kevert Oowcxíowta-fauna 
került ki, amely a reszedimentáeió felsőnórinál idősebb korát kizárja. 

Az olisztosztrómák mellett ritkán néhány cm-es vastagságú szürke, alloda
pikus krinoideás mészkő betelepülések is előfordulnak. 

Sajátos típust képviselnek ezek a képződmények, amely megkérdőjelezi az 
„olisztosztróma" elnevezés itteni használatát. A mészkő és riolit klasztoknak 
ugyanis — néhány vékonyabb szint kivételével — nincs különálló mátrixa. 
Közelebbi vizsgálatnál — különösen felületi csiszolaton — azonban kiderül, 
hogy a mészkő kiasztok között vannak határozottabb körvonalúak, kevésbé 
szabálytalan alakúak, és vannak elmosódott körvonalú, nagyon szabályta
lan alakúak, melyek kitöltik az előbbi típus és a riolit kiasztok közötti teret. 
Ebből arra lehet következtetni, hogy a mészkő kiasztok első típusa már többé-
kevésbé konszolidált volt a reszedimentáeió során, míg a második típus még 
lágy mésziszap állapotban volt („plasztiklaszt" FLÜGEL, E. 1 9 7 8 . osztályo
zása szerint).* 

* Mélytengeri körülmények között a karbonát-Utifikáció esetleges, ezért adott szedimentációs térségben a lerakó
dott üledék szelvényében a litifikált és nem littfika.lt szintek váltakozása teljesen közönséges jelenség; vö. SCHOLLE 
et al., 1983. 

http://littfika.lt
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15. ábra. A telekesoldali alapszelvény feltárás (B.udabányai-hegység) vázlatos földtani szelvénye. J e l m a g y a r á z a t : 1. Mátrix nélküli olísztosztróma, 2. Mátrixszal rendelkező 
(„mud supported") olísztosztróma, 3. Agyagpala 

Шд. 15. Schematical geological profile of the key section exposure of Telekesoldal (Uudabánya Mountains). E x p l a n a t i o n : 1. OHsthostrome without matrix, 2. Olisthostrome 
with matrix („mud supported")) 3. Shale 
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le. ábra. A legvastagabb (~ 5 m) olisztosztróma szint (az álló alak mögött) a telekesoldali alapszelvény feltárásijai 
Fig. 16. The thickest (~ 5 m) olisthostrome horizon (behind the standing person) in the exposure of Telekesolda 

key section 

A reszedimentáció folyamata a következőképpen magyarázható. Az alkál: 
riolit kitörések, ill. a velük együttjáró földrengések a litifikált és még n e i x 
litifikált rétegekből álló középső—felsőtriász szürke, pelágikus mészkő-mész
iszap összlet egyensúlyi állapotának megbomlását, valamint a szétesett kar
bonátanyagból és a kitörésből származó vulkáni anyagból álló lavináknak аг 
anoxikus, agyagos üledékképződéssel jellemzett medencébe való lezúdulásál 
idézték elő. A forrásterületen (áramlások által söpört seamount?) nem folyt 
ilyen szedimentáció, mivel agyag — amely mátrixul szolgálhatott volna — 
nem került bele a lavinákba (kivéve a ritkán fellépő, szögletes, megégett agyag-
pala-klasztokat). Ugyanakkor a mélyebb medencerészeket nem érintették a 
vulkáni kitörések, mivel a normális üledéket képvfeelő sötét palák semmiféle 
eruptív anyagot nem tartalmaznak. A kitörések elsősorban durva törmelék
szórásban nyilvánultak meg (lapillik, bombák), hiszen a riolit kiasztok már a 
reszedimentáció előtt megszilárdultak. Emellett szól, hogy környezetükbe! 
semmiféle termális kontaktus nem mutatkozik és szövetük — nagy fenokris-
tályaikkal — megegyezik a Telekes-völgyben feltárt, a sötét palaösszletbe 
nyomult szubvulkáni riolittömegekével. Az itt tárgyalt, különálló mátrix nél
küli reszedimentált szintek — bár kifejezetten extraforraációsak — megfelel
nek a H A D D i N G - f é l e (in HOKDEMAKEE 1 9 7 3 ) „csúszott konglomerátumok
nak" (slide conglomerate, vagyis olisztoszinagma a jelen osztályozásban). Ennek 
ellenére alkalmazható rájuk az olisztosztróma elnevezés, annak egy különle
ges változataként értelmezhetők, mivel HOEDEMAKER 1 9 7 3 , p. 6 1 szerint „ha 
kimutatható, hogy a kalcilutitok breccsásodása és lecsúszása a (teljes) litifi-



17. ábra. jMtoM-rioUt oiisztosztróma felületi csiszolat! képe a telekesoldali feltárásbóL П я М . h o g y D t a M . Ш о п mátrix, a sötétebb mészkö-klasztok 
• hó»Tcrmpntp4pn kitöltik a télies teret. A világosabb foltok alkáli rmntklasztok 

m П Щ Ш section of a U m ^ t o n ^ ^ Ä t h o s t a o m t Ä h e exposure 3Telekesoldal. Note the absence of a separate matrrx - the darker limestone 
clasts are filling whole space completely, leaving no gap m between 
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káció előtt történt, a keletkező üledék olisztosztómának nevezhető". Az újra 
ülepedés mechanizmusa nagy sűrűségű törmelékfolyás (debris flow) volt. 
amelyben a még litifikálatlan mésziszap-klasztok mátrixul is szolgáltak. 

A Szendrői-hegységi karbon olisztosztrómák modellje — a mészkő és az 
agyagpala egyidejű, heteropikus fáciesként való lerakódása — nem alkalmaz
ható itt, még akkor sem, ha a jura biosztratigráfiai adatok (KOZUE, megjele
nés alatt) nem a gravitációs üledékfolyásokat tartalmazó rétegtani szintből 
származnak. Ez ellentmondásban lenne azzal a ténnyel, hogy a rudabányai 
monoton sötét palaösszlet nem egy turbidites, flisoid fáciest képvisel, hanem 
nyugodt, stagnáló környezetben rakódott le, ahol a mészkő-riolit lavinák meg
állapodtak. Az eltérő kort támasztják alá a telekesvölgyi riolitok radiometri
kus koradatai is (átlagban 154 ± 3 8 millió év, KOVÁCH Á. , levélbeli közlés). 

A Telekes-oldalban, magasabban a műút felett, és a Telekes-tetőn a sötét 
palaösszlet szürke, mikrites mészkő (koruk és típusuk ugyanaz, mint az olisz-
tosztrómáké) és homokkő olisztotrimmákat tartalmaz. Az előbbiek nagyob
bak, háznagyságot is elérnek, míg az utóbbiak kisebbek, átmérőjük 5 — 10 cm 
és 1 — 2 m között van. Együttesen nem fordulnak elő és GRILL j . térképezése 
szerint (szóbeli közlés) különálló rétegtani szintekhez kapcsolódnak. 

18. ábra. Homokkô-olisztotrimma jura agyagpalában a telekesvölgyi alapszelvény feltárásában (Rudabányai-hegység) 
Fig. 18. Sandstone olisthotrimme in Jurassic shale in the key section of Telekesvölgy (Kudabánya Mountains) 
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