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Összefoglalás

A Bükki szerkezeti egységet a Bükki-paraautochton, a fölötte elhelyezkedő, üledékes közetekből álló Mónosbéli-takaró, és a sziliciklasztos
üledékekbe nyomult magmás kőzetekből felépülő Szarvaskői-takaró építi fel. Ez a Bükkben megfigyelt felépítés folytatódik nyugat felé a darnói
területen, illetve a Mátra prekainozoos aljzatában is, bár ott a Mónosbéli-egység fölött, az ugyancsak jórészt magmás kőzetekből álló, Darnói-
takaró található. A Bükkben a Mónosbéli-egységet bajoci–kimmeridgei mélytengeri finom sziliciklasztos, karbonátos és kovaüledékek alkotják,
amelyekben lejtőn gravitációs tömegmozgással beszállított rendkívül vegyes összetételű, és különböző méretű klasztok találhatók. Az olisz-
tosztrómapadokban található bázisos, savanyú és intermedier magmatittörmelék, a fillit, az aleuritpala, a homokkőpala, a pelágikus karbonát és
a radiolarit anyagú kőzettörmelék mellett, gyakoriak az átülepített platform eredetű karbonátszemcsékből álló „bükkzsérci típusú” mészkőlitok-
lasztok. A nagyméretű olisztolitok, olisztoplakák is jórészt ebből a bajoci–bath korú kőzetből állnak. A darnói területen, illetve a recski érckutató
fúrásokban is feltárták a Mónosbéli-egység gravitációs tömegmozgással keletkezett összletét. A Kékes közelében mélyült Recsk Rm–109 fúrásban
karbonátplatformról átülepített szemcsékből álló, jelentős vastagságú kora-bajoci mészkövet tártak fel. Tekintettel arra, hogy a tágabb régióban
legkésőbb a kora-jura folyamán a Dinári- karbonátplatform kivételével minden karbonátplatform megfulladt, a „bükkzsérci típusú” mészkőfajtákat
alkotó átülepített szemcsék innen származhatnak. Az üledéklerakódás a platformelőtéri lejtőn, illetve a lejtő lábánál kialakult üledékpaláston
történt. Részben ezzel egy időben, részben közvetlenül ezt követően jöttek létre a Mónosbéli-egység gravitációs tömegmozgásos eredetű, jelentős
részben „bükkzsérci típusú” mészkő litoklasztokat, olisztolitokat, olisztoplakákat tartalmazó polimikt üledékei, amelyeknek üledékföldtani jel-
legei már intenzív hegységképző tektonikai mozgásokra utalnak. Ezek az üledékek az összetorlódás során kialakuló takarók előterében létrejövő
mélytengeri medencében tektonikai mozgásokhoz kapcsolódóan halmozódhattak fel.
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Abstract

The Bükk Structural Unit is made up of the Bükk Paraautochton and overlying nappes, namely the Mónosbél Nappe consisting of sedimen-
tary formations and the Szarvaskő Nappe containing magmatic rocks intruded into siliciclastics. This structural setting observed in the Bükk Mts
continues westward in the Darnó area and in the pre-Cainozoic basement of the Mátra Mts, although in that area the Mónosbél Nappe is overlain
by the Darnó Nappe consisting also mainly of igneous rocks. In the Bükk Mts, the Mónosbél Unit is made up by Bajocian to Kimmeridgean deep
marine siliciclastics, carbonates and siliceous sediments, in which very heterogeneous clasts of various size occur that were transported via gravi-
ty mass movements into the basin.

In the olistostrome beds, along with fragments of acidic and intermediate igneous rocks, phyllites, metasiltsones, metasandstones, and pelag-
ic carbonates and radiolarites, lithoclasts of re-deposited carbonates containing grains of shallow platform origin are common. Also the large olis-
toliths and olistoplakae are made up mostly of this “Bükkzsérc-type” limestone of Bajocian to Bathonian age. Gravity deposits of the Mónosbél
Unit are also exposed in the Darnó area and in the ore exploratory wells at Recsk, respectively. In Borehole Recsk Rm–109 drilled near to Peak
Kékes, Mátra Mts, platform derived re-deposited carbonates were encountered in a remarkable thickness. Taking into consideration that prior to
the end of the Early Jurassic all carbonate platform were drowned in the wider region except the Dinaridic Carbonate Platform, the platform
derived re-deposited carbonates (“Bükkzsérc-type” limestones) must be originated from there. The sediment deposition took place on the slope



Bevezetés

A Bükk hegységben csak az 1980-as évek elején igazolták
a jura képződmények előfordulását (Bércziné Makk, Pelikán
1984), majd a Bükk térképezése során számos helyen, a fel-
színen és fúrásokban is, regisztrálták a jura magmás és
üledékes  képződményeket (CSONTOS et al. 1991a, b; PELIKÁN,
DOSZTÁLY 2000). Ezek tér- és időbeli kapcsolatainak
értelmezése ma is vita tárgyát képezi (PELIKÁN 2005). Ezt
követően a Darnó-hegyen és Sirok környékén továbbá a recs-
ki mélyszinti ércesedést kutató fúrásokban is kimutattak a
jurába sorolható magmás és üledékes képződményeket
(DOSZTÁLY, JÓZSA 1992; JÓZSA et al. 1996), amelyek a bükki
képződményekkel rokon kifejlődésűek. 

A bükk–darnói terület jura összlete és a Belső-Dinaridák
valamint a Boszniai- flisöv ősföldrajzi kapcsolatának gondo-
latát PAMIĆ (1997, 2003) vetette fel, ráirányítva a figyelmet e
kérdés behatóbb vizsgálatára. Az elmúlt években meg-
kezdtük a korábban végzett terepi észlelések, vizsgálatok kie-
gészítését, egyes fontosabb fúrások újrafeldolgozását (HAAS

et al. 2006), hogy pontosabb képet kapjunk a magmás és az
üledékes képződmények koráról és litológiai jellegeiről. Ezek
a vizsgálatok olyan eredményekre vezettek, amelyek pontosí-
tották a képződmények keletkezési körülményeire, ősföldraj-
zi helyzetére vonatkozó értelmezést. E cikk célja, a korábbi és
az új vizsgálatok során nyert adatok értelmezése alapján, a
bükk–darnói terület jura időszaki ősföldrajzi helyzetére
vonatkozó ismeretek összefoglalása.

A jura képződmények szerkezeti és rétegtani

helyzete, alapvető litológiai jellegeik

A térképezési eredményekre épülő, jelenleg általánosan
elfogadott szerkezetföldtani értelmezés szerint, a Bükk hegy-
ség takarókból épül fel: a Bükki-paraautochton fölött a
Mónosbéli-egység, majd a Szarvaskői-egység következik
(BALLA 1983, 1984, 1987b; BALOGH et al. 1984; CSONTOS

1988; JÓZSA et al. 1996; DOSZTÁLY et al. 1998, 2002). A darnói
terület is hasonló felépítésű (BALLA 1983; CSONTOS 1988,
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or at the toe-of-slope. Partly coeval with this, partly directly subsequent to this formed the polymict gravity deposits of the Mónosbél Unit contain-
ing large amount of “Bükkzsérc-type” limestone lithoclasts, olistoliths and olitstoplakae. Sedimentary characteristics of these deposits refer to
intense orogenic movements. Sediments of the Mónosbél Unit may have been accumulated in the foreland basin of the nappe thrust-belt via tec-
tonically controlled sedimentary processes.

1. ábra. A Bükki-egység és azon belül a vizsgált terület helyzete az alp–kárpáti–dinári régióban. A keret a vizs-
gált területet mutatja 

1 — az alpi lemeztektonikai ciklus kezdetén a Neotethys európai pereméhez tartozó egységek, 2 — a Neotethys ofiolitos komp-
lexuma, 3 — a Pennini-egység és a Külső-Dacidák ofiolitos komplexuma, 4 — Pieniny-szirtöv, 5 — az alpi ciklus flisövei, 6 — a
Neotethys adriai (apuliai) peremének egységei, 7 — Drina–Ivanjicai-egység , D = Darnói-egység, ZKD = Zagorje–Közép-

Dunántúli-egység

Figure 1. Setting of the Bükk unit in the Alpine–Carpathian–Dinaric region. The frame shows location of the
study area

1 — units belonged to the European margin of the Neotethys at the beginning of the Alpine plate tectonic cycle, 2 — Neotethyan
ophiolite complex, 3 — Penninic – Outer Dacidic ophiolite complex, 4 — Pieniny Klippen Belt, 5 — Alpine flysch zones, 6 —
units related to the Adriatic (Apulian) Neotethys margin, 7 — Drina–Ivanjica unit, D = Darnó unit, ZKD = Zagorje–Mid-

Transdanubian unit



1999) és a recski fúrások szerint valószínű, hogy ez a
szerkezeti felépítés a Mátra kainozoos üledékes-vulkáni kom-
plexuma alatt is folytatódik (HAAS, KOVÁCS S. 2001) (1. ábra).

A Bükki-paraautochton rétegsorában a tengeri alsó-paleo-
zoos képződmények fölött sekélytengeri triász kép-
ződmények következnek. A középső-triász tektonikai folya-
matok során platformok és medencék alakultak ki, plat-
formkarbonát-összletek, illetve medence fáciesű tűzköves
mészkő (Felsőtárkányi Mészkő) képződésével, több sza-
kaszban vulkanizmussal kísérve. A késő-triász során a plat-
formok megfulladtak, a medencékben a tűzköves mészkő
képződése folytatódott. A késő-triász–kora-jura idején a plat-
formok eróziós lejtőjének előterében breccsa halmozódott
fel. A kora-jura idején a medencékben is csak epizodikus,
kondenzált üledékképződés folyt, melynek során legfeljebb
kis vastagságú pelágikus üledékek keletkeztek, vagy tenger
alatti üledéhhézag alakult ki. A platform és a medence fáciesű
képződményekre egyaránt callovi–oxfordi (CSONTOS et al.
1991b; PELIKÁN 2005) radiolarit (Bányahegyi Radiolarit)
települ. Erre kisfokú metamorfózist szenvedett sötétszürke
sziliciklasztos turbiditsorozat települ (Lökvölgyi Formáció),
amelynek korára nincs közvetlen adat, rétegtani helyzete
alapján a késő-jurában képződhetett.

Néhány recski fúrás a Bükki-paraautochton Felsőtárká-
nyi Mészkövéhez hasonló, medence fáciesű, a Conodonta-
vizsgálatok szerint karni–rhaeti korú szürke tűzköves mész-
követ tárt fel több száz méter vastagságban (pl.: Recsk
Rm–79 fúrás). A számos fúrásban feltárt kékesszürke, feke-
te palaösszlet esetében ma még nem dönthető el egyértel-
műen, hogy a Bükki-paraautochtonhoz, vagy a Mónosbéli-
egységhez tartozik. Ennek kiderítését nehezíti, hogy a fúrá-
sokban az elkülöníthető litológiai egységek közötti határ
többnyire tektonikusnak látszik.

A Mónosbéli-egység rendkívül vegyes litológiai össze-
tételű. Uralkodóan sötétszürke, fekete aleurolitból áll,
amely gyakran szürke tűzköves mészkőrétegekkel váltako-
zik (Oldalvölgyi Formáció). Medence fáciesű képződ-
mény, amelyből korjelző ősmaradvány nem került elő. A
palába betelepülő sötétszürke radiolaritból (Csipkéstetői
Radiolarit) a Bükk hegység néhány pontjáról késő-bajo-
ci–oxfordi (CSONTOS et al. 1991b), míg a Bükkzsérc,
Bzs–11 fúrásból bath–callovi (HAAS et al. 2006) Radiola-
ria-fauna került elő. 

A palában olisztosztrómapadok is megjelennek, ame-
lyekben néhány centimétert, helyenként néhány decimétert is
elérő, vegyes összetételű törmelék található. A bázisos és sa-
vanyú magmatit, a fillit, az anchimetamorf homokkő, az aleu-
rolit és a radiolarit anyagú törmelék mellett a mészkőtör-
melék is többnyire jelentős hányadot képvisel. Különösen
gyakoriak az ooidos („bükkzsérci típusú”) mészkőlitoklasz-
tok, de szivacstűs, radioláriás és egyéb pelágikus mészkőfaj-
ták is megjelennek. A litoklasztok között egyedi bioklaszt-
szemcsék (főként durva Crinoidea-töredék) és ooidszemcsék
is megfigyelhetők. Ilyen kőzetfajták találhatók az Odvas-
bükk-tető keleti oldalán, az itt mélyített Bükkzsérc Bzs–10,
–10/a és –11 fúrás rétegsorának felső részén, a Mákszem ger-
incén, továbbá a Meredek-lápa orr területén (2. ábra). 

Az Oldalvölgyi és a Csipkéstetői Radiolarit közötti
helyzetben néhány méter nagyságú, bazaltból és felső-karni
Hallstatti Mészkőből álló összetett olisztolit ismert a
Csipkés-tető déli lejtőjén az erdészeti út bevágásában
(PELIKÁN 2005).

Bátor környékén a sötétszürke pala, kovásodott mészkő,
radiolarit közé debritpadok iktatódnak be. A kovásodott
agyagkőmátrixban változó méretű, 20–40 cm-t is elérő
litoklasztok találhatók. Ezek jelentős része ooidos mészkő,
de peloidos wackestone és packstone, szivacstűs wacke-
stone, átkovásodott radioláriás wackestone és radiolarit is
megfigyelhető vékonycsiszolatban (3. ábra). 
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2. ábra. Polimikt olisztosztrómapad mikroszkópi képe 
A kép bal oldalán fillittörmelék, a mikritmátrixban részben kioldott ooidszem-

csék és Crinoidea-vázelemek. Meredeklápa, Ny-Bükk

Figure 2. Microscopic image of a polymictic olistostrome bed
Phyllite detritus is visible on the left, partially dissolved ooid grains and crinoid

ossicles occur in the micritic matrix. Meredeklápa, W Bükk Mts

3. ábra. Olisztosztrómapad mikroszkópi képe
Ooidos packstone szövetű litoklaszt látható a kép közepén.

Bátor-D, Ny-Bükk

Figure 3. Microscopic image of an olistrostrome bed
Oolitic packstone lithoclast is visible in the middle of the pic-

ture. Bátor S, W Bükk Mts

1mm



A karbonát-litoklasztokban található ősmaradványok,
továbbá a klasztok petrográfiai jellegeinek részletes vizs-
gálata folyamatban van.

A Mónosbéli-egység sajátos és jellemző képződménye a
Bükkzsérci Mészkő. Típusszelvénye a bükkzsérci kőfej-
tőben van. A kőfejtőben feltárt rétegsort kiegészíti a kőfej-
tőben mélyült Bzs–5 fúrás (PELIKÁN, DOSZTÁLY 2000). A
fúrás a Bükkzsérci Mészkő alatt sötétszürke palát tárt fel, de
határuk maghiány miatt nem figyelhető meg, valószínűleg

tektonikus. A fúrásban a Bükkzsérci Mészkő alsó részén
ooidos grainstone, valamint ooidos–litoklasztos grainstone
a leggyakoribb szövettípus, közepes–durva arenit méretű
szemcsékkel (4. ábra) (HAAS et al. 2006). A bioklasztok közt
a Crinoidea- és a Mollusca-töredék a leggyakoribb, de a
kalcimikroba-maradványok („Porostromata”) is gyakoriak.
A rétegsor felsőbb részén az ooidos grainstone szövet
ugyancsak gyakori, de a szemcseméret lecsökken. A peloi-
dos, filamentumos wackestone–packstone- és a „filamentu-
mos” mudstone-szövet ugyancsak előfordul. A kőzet
szelektíven kovásodott, főként az ooidszemcsék. A kőfej-
tőben feltárt Bükkzsérci Mészkő következő mikrofácies-
típusait különítették el (HAAS et al. 2006): peloidos, ooidos
„filamentumos” grainstone, peloidos, ooidos grainstone, pe-
loidos grainstone, peloidos, „filamentumos” wackestone,
radioláriás wackestone és packstone. Az utóbbi két típus a
kőfejtő rétegsorának felső részén jelenik meg. Ezek a
szövettípusok azt jelzik, hogy olyan átülepített mészkőről
van szó, amelynek szemcséi jórészt trópusi karbonátplat-
formról származnak és a platformelőtéri lejtőn való szállítás
után a lejtő lábánál, nyíltvízi, mélytengeri környezetben hal-
mozódhattak fel. Az ooidok néhány méteres vízmélységben
képződnek többnyire a külső platformon. A kőzetben talált
Foraminiferák nagyobb része a platformon, annak külső
illetve belső övében élt (HAAS et al. 2006). A cyanobaktéri-
umok (kalcimikrobák) is a platformon, vagy az előtéri lejtő
felső, átvilágított részén tenyészhettek. A nagy mennyiségű
Crinoidea-vázelemet, valószínűleg az előtéri lejtő felsőbb
részét benépesítő Crinoideák szolgáltatták. A „filamen-
tumok”, azaz a vékonyhéjú kagylók váztöredékei, továbbá

egyes Foraminiferák (kisméretű agglutinált alakok:
Verneuilinoides-, Siphovalvulina- és Haplophragmoides-
félék valamint a Callobris minor) élőhelye a lejtőláb, illetve
a mélyebb nyílt self lehetett (HAAS et al. 2006). A gyakori
grainstone-szövet áramlásos lerakódási környezetre utal,
jóllehet a kalciturbiditekre jellemző osztályozott rétegzett-
ség (gradáció) ritka. A radiolariás wackstone- és packstone-
szövet pelágikus medence környezetet jelez.

Görög Á. Foraminifera-vizsgálatai alapján a kőzet kora
a kora-bajoci–bath korszakra tehető (Haas et al. 2006). A
fúrásban a rétegsor alja a Foraminifera-vizsgálatok szerint
kora-bajoci, sőt esetleg aaleni. A mészkő alatt lévő pala
legfelső részén feltárt üledékes eredetű radiolaritbreccsából
késő-bajoci–kora-bath Radiolaria-fauna került elő (PELIKÁN,
DOSZTÁLY 2000; HAAS et al. 2006), ami azt jelenti, hogy a
breccsaszemcsék lerakódási kora ennél csak fiatalabb lehet,
és mindenképpen fiatalabb, mint a mészkőtest alja. Ez
megerősíti azt, hogy a pala és a Bükkzsérci Mészkő határa
tektonikus, vagy esetleg a Bükkzsérci Mészkő nagyméretű
becsúszott blokként (olisztoplaka) van jelen a palában.

Az Eger–Szilvásvárad közötti országút mellett, Tardos-
nál a Méh-patak melletti völgyben található Bagókőnek
nevezett szikla „bükkzsérci típusú” ooidos mészkőből áll és
mintegy 100 m hosszan követhető. Az Oldalvölgyi Formá-
ció palaösszletébe ágyazott olisztolitként értelmezhető. A
Bagókő közelében, az országút bevágásában, számos ki-
sebb méretű mészkőklaszt mellett, egy mintegy 4 m-es kavi-
csoshomokkő-olisztolit is található a palában.

A tardosi vasút menti mészkőbánya meredek dőléssel
világosszürke radiolaritot és kovásodott mészkövet tár fel.
Fölötte olisztosztrómaréteg figyelhető meg centiméteres–
deciméteres mészkőlitoklasztokkal sárgás agyagos mátrix-
ban. E fölött méteres részben átkovásodott mészkőoliszto-
litok találhatók (5., 5a ábra), majd ooidos, litoklasztos mész-
kőtömbök következnek, több 10–30 cm vastag olisztosztró-
maréteggel tagolva. A feltárt rétegsort tűzköves mészkő,
radiolarit és agyagpala zárja.

Ezek a megfigyelések tovább erősítik azt az értelmezési
lehetőséget, hogy a Bükkzsérci Mészkő legnagyobb felszíni
előfordulása a Patkó-sziklák környékén, (benne a bükkzsér-
ci kőfejtővel), nagy becsúszott kőzettestként, olisztoplaka-
ként értelmezhető, és a kisebb kiterjedésű előfordulások is
hasonló eredetűek lehetnek.

A fentieket úgy összegezhetjük, hogy a Bükkben a Mó-
nosbéli-egységet mélytengeri finom sziliciklasztos, kar-
bonátos és kovaüledékek alkotják, amelyekben lejtőn gravi-
tációs tömegmozgással beszállított rendkívül vegyes össze-
tételű, és méretű klasztok találhatók. Az olisztosztóma-
padokban található bázisos, savanyú és intermedier mag-
matit, fillit, aleuritpala, homokkőpala, pelágikus karbonát
és radiolarit törmeléke mellett gyakoriak az átülepített plat-
form eredetű karbonátszemcsékből álló litoklasztok. A
nagyméretű olisztolitok, olisztoplakák is jórészt ebből a
„bükkzsérci típusú” kőzetből állnak.

A Darnó-hegy környéki fúrásokban (Recsk Rm–131,
–135, –136) a jórészt magmás kőzetekből álló Darnói-
egység alatt feltárt uralkodóan üledékes képződményekből
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4. ábra. Ooidos grainstone szövetű mészkő. Bükkzsérci kőfejtő

Figure 4. Oolitic grainstone. Bükkzsérc quarry

1mm



felépülő összlet sorolható a Mónosbéli-egységbe (DOSZ-
TÁLY et al. 2002, KOVÁCS S. et al. 2005). E rétegsorokban is
jellemző a sötétszürke, kékeszürke pala, illetve kovásodott
pala, valamint a szürke agyagos mikrites mészkő (Oldal-
völgyi Formáció). Vékony márgarétegekkel váltakozó vilá-
gosszürke, vékonyréteges, peloidos– bioklasztos (crino-
ideás) grainstone-szövetű mészkő is megjelenik. Ez a kőzet-
fajta disztális turbiditként értelmezhető (6. ábra). Gyakori
az üledékcsuszamlásos eredetű szerkezet és a debrit (olisz-
tosztróma)-betelepülés. A korábban lerakódott üledék akár
többször is átülepedhetett. A debrit padokban uralkodóan
cm nagyságú csillámoshomokkő-klasztok találhatók (7.
ábra), amelyekben jelentős mennyiségű gránit-, valamint

dacit–riolit- és andezit-kőzettörmelék figyelhető meg (B.
ÁRGYELÁN, GULÁCSI 1997).

Fontos új eredményekre vezetett a többi recski érckutató
fúrástól nyugatra, a Kékes közelében mélyített Recsk
Rm–109 fúrás újravizsgálata. Ebben sötét kékesszürke
kovásodott pala- és radiolaritösszlet alatt, tektonikus kon-
taktussal világosszürke részlegesen dolomitosodott
mészkövet harántoltak 125 m vastagságban. A kontaktus
fölött 50 m-el a radiolaritból bath–kora-callovi Radiolaria-
együttes került elő (HAAS et al. 2006). A mikrofácies-vizs-
gálatok szerint a kőzet uralkodóan grainstone szövetű, pack-
stone–wackestone szövetű betelepülésekkel. Peloidos, bio-
klasztos grainstone a leggyakoribb szövettípus, amely nagy
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5. ábra. Meredeken álló vékonyréteges kovakőzet (kovásodott mészkő, radiolarit = R), olisztosztróma (osz) és „bükkzsérci típusú” mészkőolisz-
tolitok (ol) a tardosi vasút menti mészkőbányában. a) „bükkzsérci típusú” mészkőolisztolit.

Figure 5. Steeply dipping thin-bedded siliceous rocks (silicified limestone, radiolarite = R), olistrostrome (osz) and “Bükkzsérc-type” limestone
olistoliths (ol) in a quarry along the railway at Tardos. a) “Bükkzsérc-type” limestone olistolith.

6. ábra. Agyagpala és mészkő vékony rétegeinek váltakozása (disztális
turbidit). Recsk Rm–131 fúrás

Figure 6. Alternation of thin shale and limestone layers (distal tur-
bidite). Core of Borehole Recsk Rm–131

7. ábra. Debrit. Agyagpalamátrixban homokkő- és mészkőtörmelék. 
Recsk Rm–131 fúrás

Figure 7. Debrite; sandstone and limestone clasts in shale matrix. Core
of Borehole Recsk Rm–131



mennyiségben tartalmaz közepes–durva arenit méretű kal-
cimikroba-törmeléket (8. ábra). Karbonátplatformról szár-
mazó Foraminiferák, valamit Crinoidea-vázelemek ugyan-
csak gyakoriak. Ritkábban ooidos, onkoidos és intraklasz-
tos grainstone is előfordul. A kőzetkomponensek alapján a
felhalmozódás karbonátplatform előtéri lejtőjén, illetve a
lejtő lábánál történhetett. Görög Á. Foraminifera-vizs-
gálatai szerint a rétegsor az aaleni(?)–kora-bajoci interval-
lumban képződhetett (HAAS et al. 2006).

A Bükkben a Mónosbéli-egység fölött a Szarvaskői-
egység található, amely agyagpala, aleurolitpala és homok-
kőpala mellett, az azokon áttört, illetve azokba benyomult,
uralkodóan bázisos magmás kőzetekből, főként párnaláva
eredetű bazaltból (BALLA 1983; BALLA, DOBRETSOV 1984),
valamint intruzív kőzetekből, (gabbró- és ultrabázittestek-
ből) áll. Az effuzív bazalt alatti olisztrosztómarétegből
ladin–karni vörös és callovi–oxfordi szürke radiolarittör-
melék került elő (DOSZTÁLY, JÓZSA 1992). 

A darnói területen a Mónosbéli-egység fölött a Darnói-
egység található, amely uralkodóan bázisos magmás kőze-
tekből (bazalt, gabbró–mikrogabbró) áll, alárendelten mély-
tengeri üledékzárványokkal és -betelepülésekkel. A tömeges,
vagy párna szerkezetű bazaltok két jellegzetes típusa különít-
hető el: a) zöldes, vöröses mandulaköves típus, amelyben
gyakoriak a mudstone szövetű vörös mészkőzárványok és b) a
szarvaskőihez hasonló zöldeszürke, mandulakőmentes. Az
előbbi valószínűleg középső-triász, az utóbbi középső-jura
korú. A magmás kőzetek közé települő radiolaritok egy része
ladin–karni, más részük bath–callovi Radiolariákat tartalmaz
(JÓZSA et al. 1996, DOSZTÁLY et al. 1998).

A képződési környezet és az ősföldrajzi 

helyzet értelmezése

A fentiek alapján megerősíthetjük az a korábban többek
által felvetett nézetet, hogy a Bükki-egység (Bükkium) foly-

tatódik a Bükk hegységtől nyugat felé a darnói területen,
illetve a Mátra pre-kainozoos aljzatában is, jóllehet az utób-
bi területen a mezozoos magmás komplexumot nem tárták
fel. A régió szerkezetfejlődését értelmező munkák (BALLA

1984, 1987a; KÁZMÉR, KOVÁCS S. 1985; HAAS et al. 1995;
CSONTOS, NAGYMAROSY 1998; KOVÁCS S. et al. 2000; CSON-
TOS, VÖRÖS 2004) szerint a Pannon-medence aljzatát képező
tektonikai egységek (terrénumok), így a Bükkium is, csak a
kainozoikumban végbement tektonikai mozgások során
kerültek jelenlegi helyzetükbe. A Bükki-egység jelentős
elmozdulása, jobbos nyírásos tektonikai mozgással, jórészt
a késő-paleogénben ment végbe, miközben a törési öve-
zetben intenzív magmás működés folyt (KOVÁCS I. et al.
2007). A Bükkium takarós szerkezete már ezt megelőzően a
késő-mezozoikumban létrejött (BALLA 1987b, CSONTOS

2000). A Bükki-egységet felépítő szerkezeti elemek, azaz a
Bükki-paraautochton, a Mónosbéli-, valamint a Darnói- és
Szarvaskői-egység kifejlődése jelentősen különbözik.
Összetorlódásuk előtti helyzetük meghatározása érdekében
fejlődéstörténetüket külön-külön kell elemeznünk.

A Bükki-paraautochton fejlődéstörténete a késő-paleo-
zoikum–késő-jura szakaszra vonatkozóan megfelelően re-
konstruálható. A középső-triászig kevéssé differenciált se-
kélytengeri kontinensperemi környezetben folyt az üledék-
felhalmozódás. A középső-triászban a Neotethys terjeszke-
déséhez kapcsolódó riftesedés tagolt aljzatot eredménye-
zett, platformokkal és platformközi medencékkel. A késő-
triász–kora-jura során a kontinentális perem kivékonyodott,
a terület mélytengeri üledékgyűjtővé vált. Üledékhiány
után, a bath–callovi idején itt pelágikus kovaüledék, majd
disztális sziliciklasztos turbiditrétegsor képződött. 

Az egység ősföldrajzi helyzetére a képződmények kifej-
lődési rokonsága utal. A Bükki-paraautochton késő-paleozo-
os–triász rétegsora a Karni-Alpok–Déli-Karavankák (EBNER et
al. 1991), a Júliai-Alpok, a Zagorje–Közép-dunántúli-
egység és a Dinaridák Sana–Unai- és Jadari-egységének
rétegsorával mutat feltűnő hasonlóságot (PEŠIĆ et al. 1986,
PROTIĆ et al. 2000, FILIPOVIĆ et al. 2003). 

A Szarvaskői-egység finom sziliciklasztos összletbe nyo-
mult középső-jura korú, ív mögötti medence vagy szegély-
tengeri eredetű bazaltból épül fel (BALLA et al. 1983; 
DOSZTÁLY, JÓZSA 1992). A Darnói-egységről azt tudjuk, hogy
a középső-triászban a Neotethys riftzónájában keletkezett,
pelágikus üledékekbe benyomult jellemzően peperites, man-
dulaköves bazaltot, valamint a középső-jurában képződött, a
szarvaskőihez hasonló jellegű és genetikájú bazaltot is tartal-
maz. Az nyilvánvaló tehát, hogy ezek a magmás kőzetfajták a
Neotethys-óceánban, annak különböző fejlődési szakasza-
iban és különböző részein képződtek.

A legnehezebb értelmezési kérdések a Mónosbéli-
egységgel kapcsolatban vetődnek fel. Az nagyon valószínű,
hogy itt a jura idején létrejött akkréciós komplexumról van
szó (CSONTOS 1999; HAAS, KOVÁCS S. 2001; DIMITRIJEVIĆ et
al. 2003). Az is bizonyos, hogy az ebben az egységben meg-
ismert sokfajta törmelék különböző forrásterületekről szár-
mazik. A forrásterületek megtalálása azonban általában
igen nehéz, és ritkán bizonyítható egyértelműen. Ebből a
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8. ábra. Bioklasztos, ooidos grainstone, kalcimikroba („Porostroma-
ta”)-töredékkel, Crinoidea-vázelemmel, foraminiferával, bekérgezett 

szemcsékkel. Recsk Rm–109 fúrás

Figure 8. Bioclastic, oolitic grainstone with fragments of calcimicrobe
(“Porostromata”), crinoid ossicles, foraminifera, coated grains. Core

of Borehole Recsk Rm–109

1 mm



szempontból a középső-jura átülepített („bükkzsérci típu-
sú”) mészkőfajták szerepe kulcsfontosságúnak látszik. Eb-
ben az esetben ugyanis a forrásterület meglehetősen nagy
biztonsággal meghatározható. Ez a megállapítás az átüle-
pített mészkőfajták primér lerakódási területére vonatkozik,
tehát arra a területre, ahonnan a Mónosbéli-egységben talál-
ható ilyen anyagú litoklasztok, olisztolitok, olitsztoplakák
származhatnak. Ez azonban nyilvánvalóan nagyon fontos a
későbbi történet nyomozása szempontjából. Az átülepített
szemcsékből képződött mészkő — földtani értelemben
rövid időn belül — kisebb-nagyobb klasztok vagy akár
hatalmas méretű blokkok formájában áthalmozódott. Ez a
gravitációs tömegmozgásos áthalmozódás azonban már
nem köthető platformelőtéri lejtőhöz, hiszen a „bükzsérci
típusú” mészkőklasztok az olisztosztrómákban gyakran
olyan klasztokkal együtt találhatók, amelyek forrásterülete
nem lehet karbonátplatform. A „bükkzsérci típusú„ mész-
kőfajták lerakódása és klasztként való átülepítésük között
tehát a szedimentációs körülményeknek alapvetően meg
kellett változniuk.

Mind a Bükk DNy-i részén, a típusterületen ismert Bükk-
zsérci Mészkő, mind a Recsk Rm–109 fúrásban feltárt, peloi-
dos bioklasztos mészkő karbonátplatform közelében, előtéri

lejtőjén, illetve annak lábánál rakódott le a középső-jura
(kora-bajoci–bath) idején. A platformokon, különösen a plat-
formok peremén a cementáció gyors. Mivel a karbonátszem-
csék általában egyedi bioklaszt-, ooid-, onkoid- stb. szemc-
seként halmozódtak át (a korjelző Foraminiferákkal együtt),
geológiai értelemben egyidejűnek tekinthető a trópusi plat-
formon folyó karbonátos üledéktermelődés és az átülepített
üledék felhalmozódása a lejtő előterében. Az egykori Neo-
tethys nyugati elvégződésének tágabb környezetében (alpi–
kárpáti–dinári régió) a karbonátplatformok uralkodó része a
triász végéig, kisebb részük a kora-jurában (a toarciig) meg-
fulladt. Az egyetlen túlélő platform a hatalmas kiterjedésű
Dinári (Adriai)-karbonátplatform volt, amely a középső- és a
késő-jura idején, sőt ezt követően a krétában is fennmaradt,
bár kiterjedése változott (TILŠJAR et al. 2002). A késő jura ide-
jén (a kimmeridgeitől) azután számos területen újabb plat-
formok jöttek létre, de a középső-jurában nem ismert e
régióban más terület, ahonnan a „bükkzsérci típusú” mészkő-
fajták szemcséi származtathatók lennének.

A Neotethys-óceán nyugati részének felnyílásával egy
időben a középső-triászban jött létre az az árokrendszer
(Szlovéniai-árok, Boszniai-árok), amely a Dinári-karbonát-
platformtól elkülönítette a Júliai-Alpok blokkját (BUSER
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9. ábra. A Dinári (Adriai)-karbonátplatform középső-jura fáciesei
1 — szárazra került terület, 2 — a belső platformon lerakódott üledékek, 3 — ooidos grainstone, 4 — lejtő–medence-üledékek. Fontos szelvények: Tg = Trnovski gozd,
Sk = Suha krajina, SM = Samobor-hegység, Ž = Žumberak, K = Kordun, G = Grmeč, Sr = Srnetica, O = Osmača, P = Prenj, D = Durmitor (DRAGICEVIĆ, VELIĆ 2002)

Figure 9. Middle Jurassic facies of the Dinaridic (Adriatic) Carbonate Platform
1 — emerged areas, 2 — inner platform deposits, 3 — ooid grainstone, 4 — slope to basin deposits. Important sections: Tg = Trnovski gozd Mt, Sk = Suha krajina, 

SM = Samobor Mts, Ž = Žumberak, K = Kordun, G = Grmeč Mt, Sr = Srnetica, O = Osmača Mt, P = Prenj Mt, D = Durmitor Mt. (DRAGICEVIĆ, VELIĆ 2002)



1989, 1996), továbbá a Zagorje–Közép-dunántúli-, a Bükki-,
a Sana–Unai- és a Jadari-egységet is. Ezeken területeken a
késő-triászban még folytatódott a platformkarbonát-lera-
kódás, de legkésőbb a kora-jura idejére a platformok meg-
fulladtak és felettük mélytengeri környezet jött létre. Nyugat
felé a kora-jurában kialakult Bellunói-medence zárta le a
Dinári (Friuli)-karbonátplatformot. A kora-jurában majd a
középső-jurában is a platform ÉK-i peremén, a külső plat-
form erős vízmozgású övezetét ooidüledék borította, ooid-
homok-halmok keletkeztek (DRAGICEVIĆ, VELIĆ 2002).
Számos helyen platformelőtéri lejtő és lejtőlábi fáciesek is
megfigyelhetők mind a Bellunói-medencében (BOSELLINI et
al. 1981), mind a Szlovéniai–Boszniai-árokrendszer pere-
mén (9. ábra; DRAGICEVIĆ, VELIĆ 2002). A késő-bajoci–bath
idején a Bellunói-medencében 600 m vastagságot is elérő
átülepített ooidos mészkő (Vajonti Mészkő) képződött
(CLARI, MASETTI 2002). A Szlovéniai-árok peremén (Tol-
min környékén) ugyanekkor litoklasztos és átülepített ooi-
dos mészkő rakódott le közvetlenül a platform közelében,
melyek ÉK felé medenceüledékekkel összefogazódva
kiékelődnek (ROžIČ, POPIT 2006). Az itt található, valamint
a horvátországi Žumberak-hegység sošicei szelvényéből
leírt (BUCKOVIĆ et al. 2004, Bucković 2006) kőzetfajták
szöveti jellegei és ősmaradványai (például a Foraminiferák)
nagyon hasonlóak a Bükkzsérci Mészkőéhez. Hasonló kife-
jlődésű középső–felső-jura átülepített ooidos mészkő,
valamint lejtőbreccsa-képződmények ismertek tovább DK
felé a Dinári-platform peremén (Pre-Karst-egység– Bosz-
niai-flisöv) Banja Luka térségében, továbbá Nevesinje
környékén Hercegovinában, és Nikšić és Žabljak mellett
Montenegróban (DRAGICEVIĆ, VELIĆ 2002) továbbá a Bosz-
niai-flisöv folytatását képező Beotiai-flisövben is a Helle-
nidákban (JAKOBSHAGEN 1986). E képződmények részlete-
sebb biosztratigráfiai és szedimentológiai vizsgálatára
azonban még nem került sor.

A fentieket úgy összegezhetjük, hogy a „bükkzsérci
típusú” mészkőfajták, minden valószínűség szerint, a Diná-
ri-karbonátplatformról átülepített szemcsékből állnak.
Tudjuk, hogy a késő-bajoci–bath szakaszban — a relatív
vízszintemelkedés lassulása, majd stagnálása miatt — a
Dinári-platformról hatalmas mennyiségű üledékszemcse
szállítódott a környező medencékbe. Ez az intervallum a
„bükkzsérci típusú” mészkőfajták lerakódásának szakasza
is. Az üledéklerakódás a platformelőtéri lejtőn, illetve a lejtő
lábánál kialakult üledékpaláston történt. A Recsk Rm–109
fúrásban feltárt mészkő proximálisabb, a bükki Bükkzsérci
Mészkő disztálisabb környezetben képződött (10. ábra), az
utóbbi, ennek megfelelően medence fáciesű betelepülé-
sekkel tagolt. Az azonban nem állapítható meg, hogy a több
száz kilométer hosszan követhető Dinári-platform lejtő-
jének melyik szektorából származnak a jelenleg a Mó-
nosbéli-egységbe tartozó átülepített karbonátok.

Ennél is nehezebben értelmezhető az a folyamat, ami a
„bükkzsérci típusú” mészkőfajtáknak az akkréciós kom-
plexumba kerülését eredményezte. Az biztos, hogy az
átülepített üledék nagy része kőzetté vált a feldarabolódás és
az áthalmozódás előtt, hiszen csak így jöhettek létre a

méteres – száz méteres vagy annál is nagyobb blokkok. Az
olisztosztrómákban megjelenő apróbb törmelék is cemen-
tált, konszolidálódott mészkő. Az a tény viszont, hogy az
olisztosztrómákban a litoklasztok mellett egyedi ooidszem-
csék és a platformról, valamint a felső lejtőről származó
bioklasztok is mejelennek, arra utal, hogy konszolidálatlan
sekélytengeri eredetű üledék is létezett a gravitációs tömeg-
mozgások forrásterületén.

A Mónosbéli-egységet alkotó üledékösszlet felhal-
mozódásának kora a mátrixnak tekinthető palába betelepült
radiolaritok Radiolaria-faunája alapján a késő-bajoci–
oxfordi intervallumba tehető. Tehát részben átfedheti a
„bükzsérci típusú” mészkő felhalmozódását, de jórészt azt
közvetlenül követhette. A gravitációs tömegmozgásos ere-
detű polimikt üledék, a nagyméretű olisztolitok megje-
lenése a Mónosbéli-egységben intenzív hegységképző tek-
tonikai mozgások megindulását jelzi. Ezek a kompresszív
mozgások feltorlasztották, ezzel megemelték és szétszag-
gatták, feldarabolták az előtéri lejtő lábánál és a környező
medencében lerakódott, nagyrészt már kőzetté vált kar-
bonátüledéket. Az összetorlasztás során az aljzat mélyebb
részét képező kőzetek is kiemelkedhettek, erodálódhattak.
A Mónosbéli-egység üledékei az összetorlasztás során ki-
alakuló takarók előterében létrejövő mélytengeri meden-
cében halmozódhattak fel, tektonikai mozgásokhoz kapcso-
lódó üledékképződési folyamatokkal. A metamorf és a ve-
gyes összetételű magmás kőzetekből álló litoklasztok rész-
letes vizsgálata folyamatban van. Csak e vizsgálatok ered-
ményeinek ismeretében lehet a különböző kőzetfajtákból
származó törmelék forrásterületeiről pontosabb elemzést
adni és — figyelembe véve a tágabb régióban végzett
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10. ábra. A platform eredetű átülepített szemcsékből álló „bükkzsérci
típusú” mészkő üledékképződésének ősföldrajzi modellje a középső-

jura (bajoci–bath) idején

Rm–109 = a Recsk Rm–109 fúrás jura karbonátrétegsorának rekonst-
ruált helyzete, Bzs = a Bükkzsérci Mészkő típusterületének rekonst-

ruált helyzete

Figure 10. Palaeogeographic model for sedimentation of the re-sedi-
mented platform derived “Bükkzsérc-type” limestones in the Middle

Jurassic (Bajocian to Bathonian)
Rm–109 = reconstructed setting of the Jurassic carbonate succession exposed
in the core of Borehole Recsk Rm–109, Bzs = reconstructed setting of the type

locality of the Bükkzsérc Limestone



kutatások eredményeit is — a képződési körülményeket
pontosabban felvázolni.

Az Északi-Mészkőalpokban (Tiroli-takarócsoport) ha-
sonló jellegű akkréciós komplexumot ismertek föl az elmúlt
évtizedben, azzal a különbséggel, hogy ott „bükkzsérci
típusú” mészkő nem jelenik meg. Az akkréciós komplexum
képződésének kezdete a középső-jura. A callovitól a
tithonig ismertek gravitációs tömegmozgásos üledékek
feketepala- és radiolarit-mátrixban (GAWLICK 1996; GAW-
LICK, SUZUKI 1999; GAWLICK, FRISCH 2003). A legkorábban
kialakult (callovi–oxfordi) Lammer-medencében az olisz-
tolitok, olisztoplakák uralkodóan a Hallstatti-fáciesövből
származó triász kőzetek, melyek egy része az áthalmozódás
előtt metamorfizálódott (Hallstatt Mélange — GAWLICK

1996; GAWLICK, FRISCH 2003). A fiatalabb (oxfordi–tithon)
medencék átülepített anyaga a közeli magaslatokról szár-
mazik, de a legfiatalabb (kimmeridgei– tithon) medencék
esetében ez távolabbi forrásterületről származó törmelékkel
keveredik (GAWLICK, FRISCH 2003).

A Dinaridákban a Dinári-ofiolitövben és a Vardar-övben
ismert olyan ofiolit melanzs komplexum, amely a bükk–
darnóival összevethető (DIMITRIJEVIĆ et al. 2003). A Dinári-
ofiolitövben a melánzs mátrixa általában sötétszürke aleu-
rolit, homokkő, amelyben cm–dm méretű törmelék, több
méteres, többször tíz méteres olisztolitok és 100 m – km
méretű olisztoplakák vannak. Ezeket részben az óceáni
lemezből, részben a felső kontinentális lemezből származ-
tatják, az utóbbiak közül a legfiatalabb középső(?)-jura korú
(DIMITRIJEVIĆ et al. 2003). A Vardar-övben a Jadari-blokktól
Ny-ra, a Maljeni-ultrabázittesttől ÉNy-ra agyagkőmát-
rixban homokkő-, konglomerátum-, tűzkő-, valamint ooi-
dos mészkőklasztok találhatók (néhányban középső-jura
Foraminiferákkal!), „diabáz, spilit, porfirit, gabbró, dolerit,
melafír” mellett. A jurába sorolt melanzsot alsó-turon kép-
ződmények fedik (DIMITRIJEVIĆ et al. 2003)

A Bükki-egység további története korábbi munkák ered-

ményeként viszonylag jól ismert, ezért itt ezt csak vázlatosan,
e munkákra hivatkozva ismertetem. Az óceáni aljzat obduk-
ciója, az óceáni aljzatroncsoknak a Mónosbéli-egységre való
takarós rátolódása a késő-jura–kora-kréta szakaszban történ-
hetett (BALLA 1987b, CSONTOS 1999). Ekkorra tehető a
Bükki-paraautochton egység takaróinak kialakulása, takarós
gyűrődése (CSONTOS 1999). A metamorf kőzetek radiometri-
kus kormeghatározása és a tektonikai elemzések szerint a
Bükki-paraautochtont az apti során (~120 M év) és a turon
idején (~90 M év) érte kisfokú, illetve nagyon kis fokú
regionális metamorfózis és deformáció (ÁRKAI et al. 1995;
CSONTOS 2000; CSONTOS, VÖRÖS 2004). 

A recski mélyszinti ércesedés kutatófúrásai alapján az a
következtetés vonható le, hogy a késő-paleogén szigetív típu-
sú magmatizmus termékei a Bükkium mindhárom tektonikai
egységét (Bükki-paraautochton, Monosbéli-egység, Darnói-
egység) harántolják, tehát addigra ezek egymás fölötti pozí-
ciója kialakult. A magmatizmussal egy időben a Közép-mag-
yarországi-övben jelentős transzpressziós eltolódás folyt, ami
a kora-miocénig folytatódva a Bükki-egységet paleogén
magmás és üledékes fedőképződményeivel együtt a jelenle-
givel lényegében megegyező helyzetbe juttatta (CSONTOS

1995; CSONTOS, NAGYMAROSY 1998; KOVÁCS I. et al. 2007).
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