
ÚJABB SZEBKEZETVIZSGÁLATOK AGYAGPALÁKON
A BÜKKHEGYSÉG DÉLI BÉSZÉN

MÉSZÁROS MIHÁLY*

Nemrégiben Szebényi L. ésPantóG. a bükkhegységi agyagpala-
osszletben a palásságtól eltér eredeti rétegességet ismertek fel. 1952 szén néhány
hetet töltöttem a Bükkhegységben és kzetszerkezeti megfigyeléseket végeztem
a települési viszonyok pontosabb megismerése céljából.

A megvizsgált terület zöme az eger— miskolci müút közvetlen környékére
esik a 29. km-ktl a répáshutai út torkolatáig. Rakottyás-kút—Lajposfert—
Táskás, valamint Imók—Lökbérc vonalai voltak a hosszanti gyjtési szelvé-

nyek. Harántirányban a Rakottyás-kúttól a mútig tartó és az attól É-ra húzódó
völgyben gyjtöttem mintákat.
X A már helyszínen is mérhet eredeti rétegdlés általában nagyon kevés.

Az eredeti rétegzdés többnyire csak megfelel elkészítés után kerülhet vizs-

gálatra. Minden begyjtött mintát az eredeti dlést jelz sávokra és palásságra
nagyjából merlegesen kell frészelni, majd a palásság síkjában felületét meg kell

csiszolni. Az eredeti dlés így két egymásra többé-kevésbbé merleges síkon
jól láthatóvá válik. Ez a dlés azonban laboratóriumban csak akkor mérhet,
ha a minták természetes helyzetét is fel tudjuk újítani. Ezért tájolt mintákat
gyjtöttem, melyek fels felületén a palásság csapás- és dlésirányát, valamint
dlésszögét még kibontásuk eltt megjelöltem. Külön feltüntettem, ha a palásság
csapása és dlése csak a minta alsó lapján volt mérhet. Az eredeti rétegzdés
a palásság síkján sötétebb és világosabb, fényl, vagy tompább fény csíkok
alakjában jelentkezik ; sokszor keresztrétegzdés is megállapítható.

A gyjtés folyamán nyilvánvalóvá vált, hogy a rétegességnek a palásságtól
eltér volta az egész palaterületen általános jelenség. Azonban az agyagpala
gyakran mállott, helyenként pedig ersen kihengerelt, rostosán, vagy morzsásan
szétes ; ennek következtében eredeti rétegzdése nem mindig ismerhet fel.

A laboratóriumi mérések els lépése a minták eredeti helyzetének fel-

újítása. Erre a célra az 1. ábrán bemutatott dlésbeállító készüléket szerkesz-
tettem. A mintákat 360°-ra beosztott, forgatható korongra szerelt, egyik éle
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• Eladta a M. Földtani Társulat 1953. február 25-i központi eladóülésén.



Földtani Közlöny LXXXIII. évf. 1953 10—12. sz.

Jelmagyarázat: Ferde vonalkázás: agyagpala
Vízszintes „ : kovapala
Függleges ,, : világos mészk



Mészáros M.: Üjabb szerkezetvizsgálatok agyagpalákon

3. ábra.

Jelmagyarázat: Ferde vonalkázás: agyagpala
Vízszintes

,, : kovapala
Függleges „ : világos mészk
Szaggatott vonal : rétegboltozat
Vékony ponttal
szaggatott vonal : rétegtekn



372 Földtani Közlöny LXXXIII. évf. 1953 10—12. sz.

körül 90°-ig emelhet és süllyeszthet, téglaalakú lemezre ragasztjuk fel plasztilin
segítségével. A mintán feltüntetett csapásvonalnak a lemez rövidebb, a dlés-
vonalnak pedig a lemez hosszabb élével kell párhuzamosnak lennie. A készülék
tengelyének É-i irányba való betájolása után a korongot a minta dlésének
irányába forgatjuk, a dlés szögét pedig a lap megfelel elhajlításával állítjuk
be. A készülék természetesen a földtan számos más ágában is alkalmazható,
ahol irányított minták vizsgálatára van szükség.

Minden egyes mintát megvizsgáltam abból a szempontból is, hogy átbuk-
tatott^ vagy szabályosan települ rétegekbl származik-e. A palásság síkjával
eg^'ez felületi csiszolat u. i. a különböz szögek alatt befutó rétegek metszetét
adja. Ezen a síkon jól megfigyelhet a rétegek szemcsenagyság-eloszlása, amibl
a fekv és fed oldalra lehet következtetni. S h r o c k szerint a fed homokos
mikrorétegek mindig éles határral következnek az alattuk lév agyagos, finom-
szemcséj mikrorétegekre. Fölfelé viszont a homokos rész fokozatosan fino- •

módik agyaggá. Erre az agyagos részre aztán ismét éles határral következnek
az új mikroréteg durvább homokszemcséi.

A rétegek fekvjét tehát aljukon az élesen elkülönül homokos részek, a
fedjét pedig a fokozatos finomodással kialakuló agyagos sávok jelzik. Más
szavakkal : a finomodás iránya egyenl a fiatalodás irányával.

Számos minta felületi csiszolatán sikerült megállapítanom, hogy a minta-
vételi hely agyagpala rétegei átbuktatottak. Ezeket a szabad szemmel is meg-
állapítható tényeket irányított vékonycsiszolatokon is ellenriztem.

^

A mérési eredményeket a mellékelt vázlatos térképek szemléltetik. A 2.

ábra a^ terepen mért palássági adatokat tünteti fel, a 3. ábra pedig az eredeti
rétegdléseket ábrázolja.

A palásság nagyjából egyöntet, É-i dlése a térképen is szembeötlik. Az
eredeti rétegdlés els rátekintésre rendszertelen eloszlásúnak látszik. Alaposabb
vizsgálat azonban érdekes felismerésre vezet. A dlések adataiból K—Ny-i csa-
pású, párhuzamos teknk és boltozatok vehetk ki. Az eg^dk boltozat a Kolos-
hegyen s a Lökbérc É-i csücskén át húzódik NyDNy—KÉK-i irányban. Tle
D-re a Lajposorom területe nagy teknnek felel meg, mely az elbbi boltozattal
párhuzamosan a Lökbérc felé folytatódik. A lajposoromi teknt egy újabb
K— Ny-i boltozat zárja le. Átbuktatott rétegek különösen az eger—miskolci út
egy szakaszán mutatkoznak. A mút feltárásain át készített vázlatos szelvény
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4. ábra.

Szelvény az eger —miskolci mút feltárásain át eredeti rétegdlésekbl szerkesztve.

az eredeti rétegezdés egyenl hajlású gyüredezettségét mutatja. (4. ábra.) Az apró
redk a térképen is jelölt kicsiny világos mészkrög keményebb kzetanyagán tor-

lódtak fel jellegzetes, átlagosan D-i irányú áthaj lássál. A terület rendszertelen

dlései a kaptafául szolgáló mészkrögön redzd agyagpalval mag^’^arázhatók.

A palássági diagrammokból (5. ábra) kitnik, hogy a palásság az átlagos

É-i dléstl gyakran jelentsen eltér. Ebbl arra következtethetünk, hogy a

palásodás után fiatalabb mozgások léphettek fel, amik a palásságban mutatkozó
különbséget okozták. Ezek a fiatalabb mozgások töréses jellegek lehettek,

amit a számos litoklázis, s a területet átszabdaló vetcskék bizonyítanak.

Az eredeti rétegesség is ennek megfelelen átrendezdve vette fel mai helyzetét.

Hogy a palásodás után, de a fiatalabb mozgások eltt milyen .volt az eredeti

rétegzdés, a következképpen igyekeztem kipuhatolni. Kiszámítva az agyag-
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palák átlagos palásságát, feltételeztem, hogy a töréses jelleg fiatal mozgások
eltt ez volt az általános palássági irány. A készülék segítségével minden mintát
a palásság átlagos értékének megfelelen forgattam át. Az így megállapított
eredeti dléseket az 6. ábrán ábrázoltam. Ebben az esetben is K—Ny-i irányú
boltozatok és rétegteknk adódtak, melyek helyzete azonban a 3. ábrán lát-

I

5. ábra.

hatókhoz képest jelentsen eltolódott. Az így kapott boltozatok és teknk lefu-

tása sokkal egyszerbb és egyértelmbb, mint a fiatalabb mozgásoktól igénybe-
vett jelenlegi helyzetben. A legészakibb boltozat a Kissomhegyen át húzódik,
teknje a Koloshegjmél található. Ettl D-re egy újabb boltozat a Lajposormon
át jelölhet ki, mig a Táskás területén szinklinális húzódik.

Ezek alapján a terület hegységszerkezeti fejldésmenetében a következ -

mozgási idszakok és mozgásmódok különböztethetk meg : Palásodás eltt
az eredeti anyag redzdött. S z e b é n y i-vel ellentétben, aki aránylag lapos

boltozatokat mutatott ki, srbb mintavétel segítségével megállapítható, hogy
a területen viszonylag meredek redszárnyakból álló izoklinális redzés alakult
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ki. Ezt palásodás és gyüredezés követte, aminek bizonyítéka a palaterületen
mindenfelé megtalálható számos apró, átbuktatott redcske. A palásodás és

gyüredezés után töréses jelleg mozgások léptek fel. Az els egyszer redket a
fiatalabb törésekben megnyilvánuló mozgások bonyolították és tagolták szét.

E mozgások idejére adataink nincsenek, csupán a mozgásmódok választ-

hatók szét. A terület kicsinysége miatt az egész Bükk-hegység szerkezetére vonat-
kozólag következtetéseket levonni nem lehet. Figyelemreméltó azonban, hogy
az agyagpalaösszletben kimutatható K— Ny-i csapású redk nagyjából párhuza-
mosak a Bükk északibb részein megállapított szerkezeti övék lefutásával. Fennáll
azonban annak a lehetsége, hogy az átlagos palássági iránytól való eltérést -

nem az említett, töréses jelleg mozgások okozták, hanem a palaterületen talál-

ható világos mészkrögök. Eszerint az eredeti rétegesség, szelvényen bemutatott
gyüredezettségéhez hasonlóan a könnyen gyrhet, mozgékony agyagpalák, az

átlagtól eltér irányban a mészktömböket körülvevleg palásodtak. Ezesetben
a töréses jelleg mozgási idszak nem volna bizonyított. Ha tehát jelenlegi vizs-

gálatokkal a kérdést nem is sikerült egyértelmen a terület kis terjedelme miatt
eldönteni, megoldást az egész Bükkhegység szerkezetének részleteiben való

kibogozásával párhuzamosan az egész palaterület összehasonlító szerkezeti

elemzésétl várhatunk.

-M. M e c a p 0 ui

:

HoBbie HCC.ieAOBaHHH Ha rjiHHHCTUX c.naHuax b rop. Eiokk

B ropax Biokk, b o-aacTu pacnpocTpaueHUbix r;inHHCTbix CJianueB, o6Hapy>KHBa-
nucb cneabi opuriinaabiiOH caoHCTOcxu OTK.non^iomeH nanpaBaeHHOCTu, b bhac ntc^iaHO-

TjiHHiiCTbix, ojree CBeT.ibix ii reMHbix no.ioc. Itpu JiaSopaTopHOM aHajiuse c noMOuibio
Heöo.ibuioro uucTpyMeiiTa öbi.na uSMepena ua copaHUbix opaauax, BOccTauoB.ieHHbix
B Hx nepBOuavaabHoe nonoweHiie, opHriinanbHaH BemiMUHa na'AeHiiH. Ilpii KaprorpaíjjH-

qetKO.M BOopawemiH naACHiiu noKasbiifeaHCb Kyno-Xbi u CK.iaAKii BB— 3-ro npocru-
pamia.

rioc.ne cnaHUeBaHiiB npoiicxoAU.Tn MOJiOAue Aun)KeHiiH rpemuHHOro xapaKxepa
B 3T0Ü oöaacTH, peByabTaTOAi KOTopbix BBaaioTCH, b oxAe.ibHbix cnyuaax, öoabuiHe
oxKiionenHH ox cpeAHePO HanpaB.xenuH c.xaHUeBaxocxu.

Ha AaHHbix opiininajXbHoro naACHua cnoeB, nBMepeHUbix Ha opasuax, noBepHy-
xbix pöpaxHO B opuriiiia.xbHOe noao>KeHue, o6Hapy>KuaiiCb xowe Kynoabi bocxomho-
aanaAHOro HanpaBaeHiia, ho ropaSAO npome, OAnosHaMHee.

Ha yKasamioü xeppuxopim Ha.\i yAaaocb o6Hapy>KHXb CjxeAyiomHe nepuoAbi u

I
ei-iAbi ABn>KeHHH : CK.xaAKOo6pa30BaHiie, npoHcxoAUBuiee H3 opnrnHaabHOH caoucxocxu

I

H noc.ieAOBanuieü nepiiOAOJvi CjaanueBanuH ii CK.iaAMaxocxH, b kohuc Koxoporo bch xeppn-
Topiui öbijia paaopBana MoaoAbi.uH, xpemuHHbiMH ABUjKeHuaMii.


