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Összefoglalás

Dolgozatunk a Rudabányai-hegység középső részének jura képződményeit tárgyalja, a kőzetek litológiai jellemvonásaira és a képződmények
sorrendjére, valamint szerkezeti helyzetére tett megfigyeléseinket összegezi. Elemzésünk szerint a triász Bódvai-sorozatba sorolt Zlambachi
Formáció és a Telekesvölgyi Formáció alsó, vörös–zöld agyagmárga tagozata a helyi különbségek ellenére egy rétegtani egységként (vörös–zöld és
szürke márga rétegcsoport) kezelhető. Ez a rétegtani egység fokozatosan fejlődik ki a felső-triász (nori) pelágikus mészkövekből. Ebből következik,
hogy a Telekesvölgyi Formáció — az eddigi nézetekkel ellentétben — a Bódvai-sorozat része. A feltételezhetően jura korú Telekesoldali Formáció
felfelé durvuló, gravitációs tömegmozgásokkal áthalmozott törmelékes sorozat, melynek triász aljzata ismeretlen. A fúrásokban és felszínen
észlelt helyzete alapján a Telekesoldali Formáció egy takaró, amely magasabb szerkezeti helyzetben található, mint a Bódvai-sorozat triász–jura
rétegsora. Ezen állításunkat alátámasztja, hogy a Telekesoldali Formáció képződményei legalább három képlékeny deformációs fázison mentek
keresztül, melyek nem érintették a Bódvai-sorozat (beleértve a Telekesvölgyi Formáció) képződményeit. A képlékeny deformáció folyamán
először egy rétegpárhuzamos palásság (S0–1) alakult ki a Telekesoldali-takaróban, melyet később egy helyenként szoros redőződéshez (F2) kap-
csolódó S2 palásság felülbélyegzett. A három esemény közül a legfiatalabb egy kink redőket (F3) eredményező fázis volt, mely az S0–1 palásságot
gyűrte meg. A képlékeny deformáció még a takaró áttolódása előtt jött létre.

Keywords:  Jurassic, ductile deformation, tectonic unit, Rudabánya Hills, low-grade metamorphism

Abstract

The paper contains an overview of the old and new concepts about the tectonic position, stratigraphic content and sedimentary contacts of
the Jurassic sequences in the Rudabánya Hills, NE Hungary. These sequences have been studied since the middle of the 19th century. However,
the knowledge on their tectonic position, the number of the tectonic units, the history of deformation, their exact age, the underlying Triassic base-
ment, and the correct order of the formations have not been clarified yet. In this paper new observations and the new concept on the lithology and
the structural position of the Jurassic rocks are summarised.

In this concept the Zlambach Formation (grey marls) of the Bódva Series, and the lowermost member of the Telekesvölgy Formation
(red–green claymarls with limestone beds and olistoliths) are situated in the same (or very similar) stratigraphic level, in spite of the local colour
differences. Revision of the available borehole data suggest that the contact between this unified red–green and grey marl and the underlying Late
Triassic (Norian) pelagic limestone is of sedimentary origin (Figure 7). In this case the Telekesvölgy Formation — in contrast with the previous
conception (Figures 1, 6, 12 and 13) — is a member of the Bódva Series and at least partly late Triassic in age.

The Telekesoldal Formation is an upward-coarsening siliciclastic series, and was formed by different types of gravity sediment flows.
According to the examined boreholes and fieldwork this Telekesoldal Formation forms a nappe, which overlies the Triassic–Jurassic sequence of
the Bódva Series (Figure 12). The Telekesoldal Formation suffered 3 phases of ductile deformations. In the first phase (D1) a bedding-parallel foli-
ation developed, which is connected with strong layer-perpendicular shortening (flattening of clasts) in the olistostrome levels (Photo I/4 and 5).
During D2 deformation phase tight F2 folds developed (Photo II/2 and 4) with an axial plane cleavage. The older S0–1 and the new S2 foliations
intercept each other at an oblique angle (Photo II/5). The last stage of ductile deformation (D3) is represented by kink folds (F3, Photo I/3 and
II/6) and an incipient crenulation cleavage (S3, Photo II/1). According to new investigation the formations of Bódva Series have not been influ-
enced by these ductile deformations, so the emplacement  of the Telekesoldal Nappe on the Bódva Series was a post-metamorphic event. On the



Bevezetés

Az Aggtelek–Rudabányai-hegység utolsó nagy föld-
tani térképezési programja  az 1980-as években zajlott

(LESS et al. 1988, SZENTPÉTERY, LESS 2006), melynek ered-
ményeként megszületett a terület 1:25 000 méretarányú
fedetlen földtani térképe (1. ábra). Az azóta eltelt majdnem
húsz év során számos új probléma merült fel a hegység

KÖVÉR SZILVIA et al.98

other hand, post-emplacement reverse fault could change the superposition of the Telekesoldal and Bódva units, while the Bódva Unit is above the
Telekesoldal Nappe north from the Bódva River, in the Dunna-tető Scale. In the south, the Telekesoldal Nappe has been thrust by the Henc Creek
Unit, then by the Aggtelek Unit. Preliminary illite cristallinity studies suggest high temperature anchizonal – lower epizonal degree of metamor-
phism in the Telekesoldal Nappe, while the Telekesvölgy (Bódva) Jurassic has only diagenetic (sometimes low temperature anchizonal) values.

1. ábra. A Rudabányai-hegység középső részének földtani térképe, LESS et al. (1988) nyomán

Figure 1. Geological map of the central part of the Rudabánya Hills (NE Hungary) after LESS et al. (1988)
1 — location of surface key sections; 2 — Csipkés Hill, Section I; 3 — Csipkés Hill, Section II; 4 — Telekes Valley, Tributary Valley 8, section in the valley; 5 — Telekes
Valley, Tributary Valley 8, section on the ridge; 6 — Telekes Valley, Tributary Valley 7; 7 — Telekes Valley, Tributary Valley 6; 8 — strike-slip fault; 9 — secondary fault
(dismembering scales); 10 — nappe or scale boundary thrust/reverse fault; 11 — first-order tectonic contact (post-nappe fault juxtaposing different nappe units); 12
—studied borehole; 13 — Lower to Upper Jurassic Telekesoldal Formation; 14 — Upper Triassic – Middle Jurassic Telekesvölgy Formation; 15 — Middle to Upper
Triassic Bódvalenke and Hallstatt Formations, 16 — Middle Triassic Gutenstein and Steinalm Formations; 17 — Lower Triassic Bódvaszilas Sandstone, Szin Marl

and Szinpetri Limestone Formations



szerkezeti felépítésével kapcsolatban. A hegységben meg-
jelenő tektonikai egységek viszonyának és deformációjá-
nak vizsgálata elősegítheti a Belső-Nyugati-Kárpátok
szerkezetének és fejlődéstörténetének jobb megértését. Az
utóbbi években elkezdődött a Rudabányai-hegység új,
szerkezetföldtani szemléletű feldolgozása (LESS 1998,
2000; FODOR, KOROKNAI 2000, 2003; PÉRÓ et al. 2002,
2003; KÖVÉR 2005, KÖVÉR et al. 2005a, b, 2006), melynek
során elengedhetetlenné vált a jura képződmények újra-
értékelése.

Az Aggtelek–Rudabányai-hegység jura képződményei-
nek földtani megismerés-története a 19. század közepéig
nyúlik vissza, mikor a területen először földtani térképet
készítő bécsi geológusok (HOCHSTETTER 1856, FOETTERLE

1869) liász alapkonglomerátumként értelmezték a Telekes-
oldal képződményeit. Az ekkor helyesen feltételezett jura
kort a terület későbbi kutatói elvetették. A 20. század elején
KOCH (1904) alsó-triásznak, míg VITÁLIS (1909) és PÁLFY

(1924) karbonnak és alsó-triásznak tartotta a Telekes-oldal
és Telekes-völgy képződményeit. A terület első részletes
földtani térképét Balogh Kálmán és Pantó Gábor készítették
el (BALOGH, PANTÓ 1949). Ők a Telekes-oldalban, valamint

a Csipkés-hegy1 és a Dunna-tető (2. ábra) lábánál megjelenő
sötétszürke, fekete agyagpalát a ladin emeletbe sorolták. Az
általuk kvarcporfírnak nevezett szubvulkáni riolittestekről
megállapították, hogy a szepes–gömöri porfiroidoknál lé-
nyegesen fiatalabbak, és a kárpáti hegységképződés mezo-
zoikum végi fő fázisához kapcsolódnak

Az 1980-as évek térképezési programjával új lendületet
vett a kutatás, melynek során megszületett a jura képződ-
mények új litosztratigráfiai tagolása, valamint bizonyítást
nyert a képződmények jura kora (GRILL et al. 1984, GRILL,
KOZUR 1986, GRILL 1988, DOSZTÁLY 1994). A térképezési
program az 1980-as évek végén befejeződött, de ennek
ellenére olyan alapvető földtani kérdések maradtak nyitva,
mint a jura képződmények pontos kora, sorrendje, szerke-
zeti helyzete, deformációtörténete és a triász sorozatokhoz
való viszonya. 

Folyamatban lévő kutatásaink során az egységek szer-
kezetfejlődésével foglalkozunk, és ennek keretében kísér-
letet teszünk a jura képződmények szerkezeti szemléletű
szétválasztására. Jelen cikkünk a munka első fázisának
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2. ábra. A Rudabányai-hegység középső és északi részének bizonyított vagy feltételezett jura képződményeinek felszíni előfordulásai Google 
Earth képen

Fehér szaggatott körvonallal a vizsgált, pontozottal a még nem vizsgált területeket jelöltük. A vastag fehér vonal a magyar–szlovák országhatárt jelöli.

Figure 2. Jurassic outcrops in the central and northern parts of Rudabánya Hills on a Google Earth image 
The white dashed lines indicate the studied areas, whereas the dotted ones the outcrops not yet investigated. The thick white line indicates the border of Hungary

and Slovak Republic

1 A Csipkés-hegy néhány munkában Bizó-tető néven szerepel.



eredményeként a képződmények litológiai bélyegeinek új-
raértelmezésével, az alapvető deformációs bélyegek jellem-
zésével, valamint a jura képződményeket is tartalmazó
szerkezeti egységek sorrendjével foglalkozik. A kőzeteket
ért metamorfózis mértékének – és ezzel együtt a deformáció
hőmérsékleti és nyomás viszonyainak– pontos meghatá-
rozása az illit Kübler- és klorit Árkai-indexek és a b0 para-
méter alapján lesz lehetséges. 

Vizsgálati módszerek

Munkánk során terepi szerkezeti megfigyeléseket és
méréseket végeztünk a Rudabányai-hegység középső ré-
szén. Vizsgáltuk a területen jelenlévő, jurába sorolt
Telekesoldali és Telekesvölgyi Formációnak és a Bódvai-
sorozat triász képződményeinek belső deformációját jel-
lemző rétegdőlést és az esetenként kétgenerációs palássá-
got, a redőtengelyeket, valamint az egységek egymáshoz
viszonyított helyzetét, az egységek határainak geometri-
áját és szerkezeti jellegét. Számos fúrás (Szendrő [térké-
pező] Szet–3, –4, Szalonna Sza–4, –5, –7, –10, –12,
Varbóc Va–1, –2, –3, –4, Perkupa P–74, Szögliget Szö–3,
Hidvégardó Ha–4, Rudabánya Rb–658, –661) újraérté-
kelését végeztük el részben vagy teljes egészében (1. ábra).
A gyűjtött mintákból vékonycsiszolatok és azokból mik-
rotektonikai, szedimentológiai és őslénytani vizsgálatok
készültek. 

A vizsgált terület és képződményei

Az Aggtelek–Rudabányai-hegységben bizonyítottan
vagy feltételezetten jura korú képződmények Hidvégardó
környékén, az Esztramos DK-i oldalán, a Bódva folyó
áttörésétől északkeletre a Dunna-tető valamint Csipkés-
hegy déli lejtőjén (1. és 2. ábra), a Bódvától délre pedig a
Nagy-Telekes-tetőn, a Csehi-hegyen, valamint a Telekes-
patak mentén és mellékvölgyeiben bukkannak felszínre (2.
ábra). Eddigi munkánk során az utóbbi négy, legnagyobb
területű előfordulást vizsgáltuk.

Nevezéktani kérdések, definíciók

Az Aggtelek–Rudabányai-hegység képződményeinek
nevezéktanában jelenlévő bizonytalanságok miatt szük-
ségesnek érezzük az általunk használt fogalmak jelenté-
sének tisztázását. A probléma gyökere abban rejlik, hogy az
ősföldrajzi, valamint a szerkezeti egységek nevei azonosak,
így gyakran nem egyértelmű, hogy melyikre vonatkozik
egy-egy állítás. 

Bódvai-sorozat. A Neotethys folyamatosan elvékonyodó
kontinentális peremén a késő-perm–késő-triász időinterval-
lumban lerakódott üledékösszletet foglalja magába. A Bód-
vai-sorozat legjellemzőbb elemei a ladintól a késő-triászig
lerakódott vörös színű mészkövek, tűzköves mészkövek,

valamint esetenként radiolaritok (LESS 1981, GRILL et al.
1984, KOVÁCS et al. 1989). 

Telekesvölgyi Formáció. Késő-triász(?)–középső-jura vö-
rös, zöld és szürke agyagmárgából és márgából, szürkefoltos
mészmárgából, crinoideás mészkőből, valamint helyenként
kovás és mangános agyagkőből felépülő képződmény. 

Telekesoldali Formáció. Szubvulkáni riolittesteket, vala-
mint a rétegsor középső részén több formában is megjelenő
homokkövet tartalmazó fekete agyagpalából és helyenként
kovás márgából, valamint olisztolitos agyagpalából, eseten-
ként olisztosztrómákból álló rétegsor. Kora valószínűleg dog-
ger–kora-malm(?) (GRILL 1988, DOSZTÁLY 1994).

Bódvai szerkezeti egység. A késő-jurában(?) létrejött
szerkezeti, tektonikai egység, melyet a Bódvai-sorozat ele-
mei építenek fel. Mai helyzetében egységes szerkezeti egy-
ségről nem beszélhetünk, mivel a kréta–tercier tektonikai
fázisok folyamán több, különböző szerkezeti helyzetbe
kerülő alegységre bomlott. Az eddigi munkák során eltérő
módon rekonstruált, eredeti késő-jura (?) szerkezeti egység
kőzettani tartalma és eredeti helyzete ma már közvetlenül
nem vizsgálható. 

Litológiai, szedimentológiai leírás

A Rudabányai-hegység jura (esetenként késő-triász?–
jura) képződményeit GRILL J. munkái alapján két formáció-
ba sorolták. A Telekesvölgyi és a Telekesoldali Formáció
megkülönböztetését litológiai jellemvonások, őslénytani és
szerkezeti megfontolások alapján látták szükségesnek
(GRILL et al. 1984, GRILL 1988). A formációk leírását később
a fenti munkák alapján némileg átfogalmazták (pl. DOSZ-
TÁLY 1994, LESS 1998), majd GRILL (SZENTPÉTERY, LESS

2006) újólag összefoglalta.

Telekesvölgyi Formáció

A Telekesvölgyi Formációt három tagozatra bontották
(GRILL 1988), amelyet a 3. ábrán bemutatott megneve-
zésekkel tárgyalunk. A tagozatok később nem emelkedtek
hivatalos rangra, így a rétegcsoport kifejezést használjuk a
formáción belül általunk javasolt alegységekre. A korábbi
tagozatok neveit kismértékben változtattuk, mivel a korábbi
nevek tartalmaztak olyan részeket, amely a tagozatban
foglalt kőzetek keletkezésének értelmezésére vonatkoztak,
és amelyeket jelen munkánkban módosítunk. A régi tagoza-
tok kőzettani tartalmát csak egy esetben változtattuk, még-
pedig a Telekesvölgyi Formáció legalsó tagozata (rétegcso-
portja) esetében; ennek indoklását a leírás után adjuk meg.
A tartalom változását a névben is érzékeltettük, a régebbi
adatok bemutatásánál a régi tagozatnevet használjuk
(„vörös–zöld agyagmárga tagozat”2), míg amikor saját
értelmezésünkre utalunk, az új rétegcsoport-nevet említjük
(„vörös–zöld és szürke márga” rétegcsoport). A legidősebb-
nek tartott „vörös–zöld agyagmárga tagozatot” vörös és
zöld márga, agyagmárga és mészkő építi fel, melyben vörös
és drapp alapszínű, vörös tűzköves mészkövek, durva
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2 Itt és tovább: idézőjelben a GRILL (1988) által használt megnevezések.
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crinoideás mészkőrétegek települnek pl. a Csipkés-hegy II.
szelvény (GRILL 1988, GRILL 2006), és amely helyenként
olisztolitokat tartalmaz. Az olisztolitok anyaga jórészt azo-
nosítható a Bódvai-sorozat triászának mészköveivel. A
BALOGH, KOVÁCS (1977) által a „vörös–zöld agyagmárga-
tagozatból” meghatározott conodontafauna kora a karnitól a
nori végéig terjed. A vizsgált minták közül 6 tartalmazott
értékelhető conodontafaunát. A Telekes-völgy 7. számú
mellékvölgyéből (4. ábra) származó minták közül 1 karni, 3
kora-nori (láci–3), míg 1 késő-nori (késő-alauni–középső-
sevati) kort adott (BALOGH, KOVÁCS 1977). Tekintetbe véve,
hogy megfigyeléseink szerint a rétegsor tartalmazhat olisz-
tolitokat, továbbá hogy a szelvény mentén kimutatott korok
nem követik az időrendi sorrendet, feltételezhető, hogy a
korjelző conodonták olisztolitokból származnak. A 6. minta
a Telekes-patak 8. számú mellékvölgyének völgyi szelvé-
nyéből, a „vörös–zöld agyagmárga tagozatból” származik
(4. ábra). Itt a vizsgált 5 mintából mindössze egy lett ered-

ményes, mely késő-nori (késő-alauni–középső-sevati) con-
odontafaunát tartalmazott (BALOGH, KOVÁCS 1977). A
mintázott mészkőtömb olisztolit volta később bizonyítást
nyert. A rétegcsoport kora tehát késő-norinál nem idősebb,
azaz rhaeti vagy kora-jura lehet. 

A vörös–zöld és szürke márga rétegcsoport („vörös–
zöld agyagmárga tagozat”), valamint a feltételezetten
üledékes fedőjét jelentő (középső, szürke mészkőből álló)
crinoideás mészkő rétegcsoport (pontosan nem meghatáro-
zott kor, feltételesen liász?) átmenete nincs feltárva. Az
egyedüli kivétel a Csipkés-hegy I. szelvény lehet, ahol a
„vörös–zöld agyagmárga tagozat” alatt crinoideás mészkő-
betelepülések vannak agyagpalában, GRILL (1988) szerint
átbuktatott helyzetben. A feltárás kis mérete miatt azonban
nincs kizárva, hogy a feltárt néhány méter még a vörös–zöld
és szürke márga rétegcsoport része. 

A legfelső, mangános agyagkő rétegcsoport (3. ábra)
kőzete helyenként kovás és mangános agyagkő, amelyből
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4. ábra. A Telekesvölgyi Formációt feltáró alapszelvények a Telekes-völgy 7. és 8. mellékvölgyeiben, BALOGH, KOVÁCS

(1977) kéziratos szelvényei alapján, a conodontát tartalmazó rétegek feltüntetésével

Figure 4. Outcrops exposing the Telekesvölgy Formation in the tributary valleys 7 and 8 of the Telekes Valley, indicating beds
which yielded conodonts (after manuscripts of BALOGH, KOVÁCS 1977)



toarci(?)–bathnak (DOSZTÁLY 1994) illetve bajoci–bathnak
(GRILL, KOZUR 1986, GRILL 1988) határozott radiolariafau-
na ismert. A Varbóc Va–2 számú fúrás 17 mintája tartalma-
zott radiolariákat, melyek alapján a fúrás alsó része idősebb
(toarci?–aaleni), míg felső része bajoci–bath korú (DOSZ-
TÁLY 1994). Ozsvárt P. újraértékelése alapján az egész fúrási
rétegsor a bajoci–bath időintervallumra tehető (OZSVÁRT P.
szóbeli közlése). A Telekes-völgy 7. számú mellékvöl-
gyében két helyről vizsgált radiolariafauna közül az egyik
kora-bajoci–bathnak bizonyult, míg a másik korára DOSZ-
TÁLY (1994) aaleni kort határozott meg (a Varbóc Va–2)
fúrás alsó részével párhuzamosította, ami azonban Ozsvárt
Péter új meghatározása alapján bajoci). A Telekes-völgy 8.
mellékvölgyének völgyi alapszelvényéből származó minták
DOSZTÁLY (1994) és GRILL, KOZUR (1986) vizsgálatai alap-
ján aaleni–bajoci korúak. A fauna — a kisebb értelmezés-
beli eltérések ellenére — biztosan jelzi a középső-jura kort,
és nem igazolja, hogy a rétegcsoport a teljes középső-jurát
kitöltötte volna.

Az egyes rétegcsoportok határai eddigi ismereteink
szerint mindenhol tektonikus jellegűek (kivéve a Csipkés-
hegy I. szelvényt, ahol a vörös–zöld és szürke márga
[„vörös–zöld agyagmárga”] és a crinoideás mészkő [„szür-
ke mészkő”] rétegcsoport [„tagozat”] határa GRILL 1988
szerint folyamatos), ezért a képződmények sorrendjének
megítélése nem volt mindig egységes. GRILL et al. (1984) az
említett rétegcsoportok sorrendjének éppen az ellenkezőjét
tételezte fel — legalul a mangános agyagkő („fekete, agyag-
kő”), majd a crinoideás mészkő, végül a „vörös–zöld agyag-
márga tagozat”. E feltételezés alapja valószínűleg a Telekes-
patak 8. mellékvölgyének völgyi alapszelvénye volt, mely-
ről később Dosztály radiolariavizsgálatai alapján kiderült,
hogy átbuktatott helyzetű (DOSZTÁLY 1994). A Csipkés-
hegy I. szelvényben az átbuktatott helyzet miatt szintén ez a
sorrend látszik (GRILL 1988).

A ZLAMBACHI FORMÁCIÓ

ÉS A „VÖRÖS–ZÖLD AGYAGMÁRGA TAGOZAT” 
ÖSSZEVONHATÓSÁGA

Az Északi-Mészkőalpokból leírt Zlambachi Formáció
eredeti definíciója (TOLLMANN 1976) szerint a következő
képződményekkel jellemezhető — a zlambachi fáciesben
már a sevati felső részét egy márgás–mészköves rétegvál-
takozás jellemzi, amely a nori emelet határán át a rhaeti
végéig megszakítás nélkül megmarad. A sevati része egy
barna, szürkésbarna és szürkészöld márgából álló rétegcso-
port, amely legalsó részén helyenként még vörös vagy fehé-
resszürke, gumós vagy sima rétegfelszínű, hallstatti típusú
vékonyrétegzett mészkő-betelepüléseket tartalmaz. Felfelé
ezek a mészkőrétegek a sötétszürke, barnásan málló, foltos
márgákkal szemben háttérbe szorulnak. A rétegsor alján 
a fekü Hallstatti Mészkő átülepített tömbjei is megjelen-
nek.

Litológiai bélyegeit és a feltételezhető korát tekintve, az
Aggtelek–Rudabányai-hegységből leírt Zlambachi For-
máció és a Telekesvölgyi Formáció „vörös–zöld agyagmár-
ga tagozata” rétegcsoportja (leírását l. feljebb) megle-

hetősen hasonlóak. Talán ezzel magyarázható, hogy egyes
rétegsorok formációba sorolása időben változott. Míg LESS

(1987) csak a Haragistya melletti szelvényt sorolta a
Zlambachi Formációba, addig SZENTPÉTERY, LESS (2006)
már a Szalonna Sza–5 és Szendrő (térképező) Szet–4 egyes
szakaszát is ide vette (l. később). Ugyanakkor a „vörös–zöld
agyagmárga” előfordulásait önálló, (nem hivatalos) tagozat-
ként a Telekesvölgyi Formációba sorolták. Ezzel szemben
GRILL (1988) nem tesz említést a „vörös–zöld agyagmárga
tagozatnak” a Zlambachi Formációval való részbeni vagy
teljes azonosságáról. Megítélésünk szerint a korábban két
formációba sorolt képződmények egységesen is kezelhetők,
és a vörös–zöld és szürke márga rétegcsoportba sorolhatók,
mivel a kőzettani összetételük igen hasonló, színük is jó-
részt megegyező, bár a Telekesvölgyi-sorozatba sorolt ré-
tegsorokban a vörös szín jóval gyakoribb, mint a Zlambachi
Formációba soroltakban, ahol inkább a szürke és barna
dominál. A teljes azonosítást a Telekesvölgyi Formációba
sorolt márga pontos korának tisztázatlansága (is) akadály-
ozza. A telekesvölgyi olisztolitokból előkerült legfiatalabb,
késő-nori conodonták egyidősek a típusos Zlambachi
Formáció legalsó szakaszával, és várhatóan alig idősebbek
a befoglaló vörös–zöld és szürke agyagmárga rétegcsoport
lerakódásának kezdeténél. 

Telekesoldali Formáció

A Telekesoldali Formáció a korábbi felosztás szerint
szintén három rétegcsoportra — GRILL (1988) munkájában
„tagozatra”— bontható, amelyet ugyancsak a 3. ábrán
bemutatott megnevezésekkel tárgyalunk. A legalsó, agyag-
pala és márga rétegcsoportot sötétszürke, helyenként kovás
márga, márgapala és agyagpala (olisztolitokkal és allo-
dapikus mészkövekkel) építi fel, és az üledékekkel közelítő-
leg egyidős, szubvulkáni riolittesteket tartalmaz (MÁTHÉ,
SZAKMÁNY 1990, SZAKMÁNY et al. 1989). Kora a Szendrő
(térképező) Szet–3 fúrás (52–70 m) radioláriái alapján bajo-
ci (DOSZTÁLY 1994). GRILL (1988) szerint a formáció a teljes
liász–malm időintervallumot átfogja, bár őslénytani
bizonyíték csak a doggerre van (GRILL, KOZUR 1986). A
rioliton végzett radiometrikus vizsgálatok eredményei —
Rb/Sr 154±38 millió év (KOVÁCS 1987, Kovách Á. levélbeli
közlése alapján) és K/Ar 120±6 millió év (BALOGH et al.
1984). Az első adat nagyon tág időintervallumot ad a
magma benyomulására, míg az utóbbi a kréta metamorf
esemény hatását tükrözi, vagyis a riolit pontos korát nem
ismerjük.

A középső rétegcsoportot (homokköves agyagpala
rétegcsoport, 3. ábra, régi nevén „homokkő-olisztolitos
agyagpala szint”) fekete agyagpalából és a régi
értelmezés szerint homokkő-olisztolitokból épül fel. A
legfelső olisztolitos agyagpala rétegcsoport (régi nevén
„konglomerátum-olisztolitos szint”) változatos össze-
tételű, általában mátrixmentes olisztosztrómaszinteket
tartalmazó agyagpala alkotja (5. ábra), amelyben szürke,
helyenként metamorf anisusi–nori mészkő-, agyagpala-,
tűzkő-, riolit- és bazaltklaszt (2 db) fordul elő (GRILL

1988, KOVÁCS 1987). 

A Rudabányai-hegység jura képződményeinek szerkezeti helyzete és üledékes kapcsolata 103



A TELEKESOLDALI FORMÁCIÓ

ÜLEDÉKFÖLDTANI ÉRTELMEZÉSE

A fúrások elemzése alapján megállapítottuk, hogy a
korábban homokkőolisztolitként leírt homokkőtestek
legalább részben nem valódi olisztolitok. Lehetnek „intra-
olisztolitok”, ez esetben feltételezzük, hogy az olisztolitként
jelenlévő homokkő egyidős a mátrixot alkotó fekete palával.
Más esetekben a durvább szemcsés üledék homokkő- és
aleurolit-rétegek formájában jelenik meg a finomabb szem-
csés üledékben (agyagpalában vagy finom aleurolit-palá-
ban). (I. tábla, 1. fénykép) Ezek a homokkőrétegek gyakran
eróziós felszínnel települnek az alattuk lévő agyagos réte-
gre, a homokkőrétegen belül gyakran normálgradáció és
keresztlamináció figyelhető meg. Ezek turbiditekre jellem-
ző bélyegek. Gravitációs tömegmozgásra utaló további
szerkezetek, pl. üledékes redők (slump) is jelen vannak (I.
tábla, 1. fénykép). 

Az utólagos deformációs események hatására a kompe-
tensebb homokkőrétegek helyenként szétszaggatott kő-
hurkákként (budinokként) jelennek meg az agyagpalában,
és ez is okozhatja a homokkő korábbi, olisztolitként való
értelmezését. A homokkő több változatban (intraolisztolit,
kőhurka, réteg) való megjelenése arra utal, hogy a homokkő
egyidős az agyagpalával. A normál gradáltság, a párhu-
zamos és keresztlamináltság egy nem teljes Bouma-ciklus
üledékeként is értelmezhető. Az önálló homokkő-intraolis-
zolitok az éppen lerakódó üledék újra feldolgozását jelzik,
azaz a gravitációs tömegmozgás eróziós voltát mutatják. Az
aljzat, illetve az üledékek instabilitását az üledékrogyásos
redők jelzik.

Tehát mind a „homokkő-olisztolitos palák”, mind a
legfelső, „konglomerátum-olisztolitok” zagyár, illetve
más, nagyobb kohéziójú gravitációs tömegmozgás (tör-
melékfolyás) során keletkeztek. A „konglomerátum-olisz-
tolitok” olisztosztrómaként való értelmezése megegyezik
KOVÁCS (1987) értelmezésével (részben tektonikusan szét-
tagolt olisztosztrómák). Megfigyeléseink alapján tehát
lehetőség van a sorozat litológiai és szedimentológiai

bélyegeinek újraértelmezésére és egy egységes, felfelé
durvuló gravitációs tömegmozgásos eredetű összletként
való kezelésére. 

Polimikt „konglomerátum”, „breccsa” 
és olisztosztróma 

A vizsgált területen jelen van még egy eddig ismeretlen
vagy más formációkhoz sorolt, feltételezhetően jura
képződmény, melynek rétegtani helyzete egyelőre kérdé-
ses. A képződmény a Csipkés-hegy (2. ábra) délkeleti lej-
tőjén jelenik meg. A „konglomerátum” vagy „breccsa”
szemcsevázú. A klasztok mérete általában 2–3 cm, de a
legkisebbek is elérik a 2–3 mm-es nagyságot. A szemcsék
gyakran kerekítettek. Anyaguk a bódvai típusú triász
rétegsor számos elemét tartalmazza — világosszürke,
platform eredetű Steinalmi Mészkő, rózsaszínes–szürke,
mikrites mészkő (Dunnatetői Formáció); rózsaszínű, „fila-
mentumos”, radiolariás mészkő valamint vékonyhéjú
kagyló kokvina (Bódvalenkei Formáció), sötétszürke,
radiolariás mikrit mikrofáciesű mészkő (Bódvarákói For-
máció), valamint vörös tűzkő (Bódvalenkei Mészkő
Formáció vagy Szárhegyi Radiolarit Formáció). A fel-
soroltakon kívül gyakran tartalmaz zöld, szürkészöld
színű agyagkődarabokat is, amelyeket talán a Telekes-
völgyi Formáció vörös–zöld és szürke márga rétegcso-
portjának valamely kőzetével (I. tábla, 2. fénykép)
azonosíthatunk. 

A képződmény a klasztok anyagát tekintve nagy hason-
lóságot mutat a hidvégardói temetődombon feltárt olisz-
tosztrómával. Ennek alsó része zöldesszürke agyagos
mészkő által cementált, összetett olisztosztróma, felső
részében pedig hasonló mátrixban egyszerű olisztolitok
találhatók. A klasztok anyaga világosszürke mészkő, vörös
tűzköves mészkő és vörös radiolarit, koruk conodonták
alapján késő-anisusi–középső-nori (LESS 1998, SZENTPÉ-
TERY, LESS 2006). A hidvégardói képződmény kora tehát
középső-nori, vagy annál fiatalabb, és ezt tartjuk lehet-
ségesnek a csipkés-tetői előfordulásra is. 
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5. ábra. A telekesoldali műútbevágásban látható Telekesoldali Formáció feltárása (KOVÁCS 1987)
A sztereogramon található adatok CSONTOS (1988) mérései. Szürke pontokkal a rétegdőlést (S0–1), feketével a palásságot (S2) ábrázoltuk. Mivel a rétegdőlés dőlése
meredekebb, mint a palásságé, egy redő átbuktatott szárnyát látjuk. A szerkesztett redőtengely iránya KÉK–NyDNy-i. 1 — mátrix nélküli olisztosztróma, 2 — olisz-

tosztróma mátrixszal, 3 — agyagpala

Figure 5. Type locality (KOVÁCS 1987) of the Telekesoldal Formation along the road from Szalonna to Perkupa
Structural data represented on stereogram are from CSONTOS (1988). Because the dip values (S0–1, indicated by grey dots), are steeper than the foliation (S2, black
dots), the measured F2 fold is overturned. The direction of the measured fold axis is ENE–WSW. 1 — olistostrome (without matrix), 2 — olistostrome (with matrix),

3 — shale



Az egyes jura olisztosztrómák összehasonlítása,

képződési viszonyaik értelmezése

Az említett olisztolitokat tartalmazó képződményekben
(Telekesvölgyi Formáció, vörös–zöld és szürke márga,
Telekesoldali Formáció, csipkés-hegyi és hidvégardói „olisz-
tosztróma”) közös jelleg, hogy gravitációs üledékfolyással
létrejött polimikt olisztosztrómák, jelentős különbségekkel a
klasztok anyagában. A Telekesvölgyi Formáció alsó rétegcso-
portjában előforduló olisztolitok az eddigi vizsgálatok alapján
karni–késő-nori Bódvai-sorozatba tartozó elemeket tartal-
maznak (BALOGH, KOVÁCS 1977). A hidvégardói „oliszto-
sztróma” és a csipkés-hegyi „konglomerátum” anyaga a Bód-
vai-sorozat középső–felső-triászából származik (vörös —
gyakran tűzköves — mészkövek, vörös tűzkövek, világos-
szürke platform eredetű klasztok). A Telekesoldali Formá-
cióban azonban csak szürke színű, medence fáciesű klasztok,
agyagpalaklaszt, bazalt (1-1 db), jáspis és riolitok jelennek
meg. (GRILL 1988). Az eddigiekkel ellentétben a mátrix nem-
csak márga vagy mészmárga, hanem világoszöld vulkáni tufa
is lehet (pl. a Telekes-oldal alapszelvénye, KOVÁCS 1991). 

A Telekesoldali Formáció esetében leírt gravitációs
tömegmozgásra utaló szerkezetekhez, valamint üledékekhez
nagyon hasonló képződmények a Bükk DNy-i részén és a
Darnó-hegyen felszínen, valamint a Recsk (mélyszint)
Rm–109, –131, –136 fúrásokban is jelen vannak (DOSZTÁLY et
al. 2002, KOVÁCS et al. 2005, HAAS et al. 2006). A Mónosbéli-
sorozat részeként itt is megjelenik egy sötétszürke és fekete,
agyagos- aleurolitos kőzetegyüttes, amely homokkő-bete-
lepüléseket, mészkőolisztolitokat, valamint olisztosztró-
maszinteket tartalmaz (BALLA 1983). A bükki és a telekesol-
dali olisztolitok közös elemei a medence fáciesű, szürke színű
mészkő klasztok, valamint a riolitok (odvas-bükki feltárás,
Bükkzsérc Bzs–11 fúrás; CSONTOS 1988, PELIKÁN, DOSZTÁLY

2000). A két sorozat közötti fő különbség, hogy a Mónosbéli-
sorozat platform eredetű klasztokat is tartalmaz (HAAS et al.
2006), míg a Telekesoldali Formációban csak lejtő és
medence eredetű mészkő olisztolitok fordulnak elő (GRILL

1988, saját megfigyeléseink). Míg a bükki példa esetében a
karbonátanyag forrása részben a selfterület (karbonátplat-
form), részben a lejtő, részben pedig a medence volt (HAAS et
al. 2006), addig a Rudabányai-hegységben csak lejtő és
medence eredetű klasztokat találunk. A Mónosbéli-sorozat
esetében lejtőlábnál és pelágikus medencében történt felhal-
mozódást feltételeznek (HAAS et al. 2006). Bár az olisztolitok
származási területe (részben) más jellegű volt, az üledékek
felhalmozódása feltételezésünk szerint hasonló módon,
lejtőlábi, medencei környezetben gravitációs tömegmozgá-
sok segítségével történhetett. 

A felső-triász–jura képződmények

rétegtani–szerkezeti kapcsolatai

A jura képződmények szerkezeti hovatartozásának
megítélésekor a legtöbbet vizsgált kérdés a triász aljzathoz
viszonyított helyzet volt. A legelfogadottabb nézet szerint a
Telekesoldali Formáció a bódvai típusú triászból folyama-

tosan fejlődik ki (Szalonna Sza–5), vagy pedig eróziós disz-
kordanciával (Szendrő [térképező] Szet–4) települ rá (6.
ábra, b). A Telekesvölgyi Formáció esetében pedig vagy
nem is volt triász aljzat, vagy nem volt ismert (GRILL 1988,
1989, LESS et al. 1988, LESS 1998, 2000). 

Az előbb vázolt általánosan elfogadott nézetnek vannak
egyéb változatai is. GRILL et al. (1984) a bódvai mezozoos
rétegsor részének tekintették a zlambachi rétegeket, vala-
mint a Szendrő (térképező) Szet–4 és Szalonna Sza–5 fúrá-
sokban fölötte települő fekete palákat (6. ábra a, 1. oszlop).
A Rudabányai-hegységben további két, egymástól eltérő,
tektonikus helyzetű jura összletet írtak le, a fekete telekes-
oldalit és a tarka telekes-völgyit. Tehát a Szendrő Szet–4
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6. ábra. A legfelső triász–jura sorozatok és triász aljzatuk közötti vi-
szony irodalmi adatok alapján 

A vékony vonalak folyamatos átmenetet vagy eróziós diszkordanciát jeleznek, 
míg a vastag vonal szerkezeti határt jelöl. Magyarázat a szövegben

Figure 6. The relationship of the uppermost Triassic–Jurassic
sequences and deeper Triassic series according to the previous investi-

gations
Thin lines indicate continuous or sedimentary contacts (including unconformi-

ty), whereas the thick ones indicate tectonic boundaries



fekete paláját ők nem tartották a Telekesoldali Formáció
részének. A telekes-völgyi összlet megítélésük szerint a
mellétei kifejlődésű triász fedője lehetett (6. ábra a, 3.
oszlop), míg a telekes-oldali triász aljzatát ismeretlennek
gondolták (6. ábra b, 2. oszlop).

ÁRKAI és KOVÁCS (1986) az Aggtelek–Rudabányai-
hegység mezozoos mintáinak illit „kristályossági fokát”
(IC), conodonta színindexét (CAI), valamint vitrinit-refle-
xióját vizsgálták. A minták között a jurába sorolt Telekes-
völgyi és Telekesoldali Formációból származóak is voltak.
A két jura egység hovatartozását bővebben nem indokolták,
de mindkettőt az általuk „Bódvai-takarónak” nevezett egy-
ség részének tekintették. 

Az Aggtelek–Rudabányai-hegység földtanát össze-
foglaló térképmagyarázó kötetben (SZENTPÉTERY, LESS

2006) a Telekesvölgyi és a Telekesoldali Formációk tele-
pülési– szerkezeti helyzetének leírása szintén ellent-
mondásos. A Szendrő (térképező) Szet–4 világosbarna
majd szürke és a Szalonna Sza–5 fúrások vörös–zöld és
szürke márgáját ők is külön kezelik, és a Zlambachi
Formációval azonosítják, amely folyamatosan fejlődik ki a
fekü Bódvai-sorozat triász rétegeiből (6. ábra c, 1. oszlop).
A Telekesvölgyi Formáció „vörös–zöld agyagmárga tago-
zatát”rétegeit feltételesen a Bódvai-sorozathoz sorolják (6.
ábra c, 3. oszlop), bár a feküvel való kapcsolatát minden-
hol tektonikusnak vélik (pl. a Telekes-patak mellékvöl-
gyei, Csipkés-hegy; SZENTPÉTERY, LESS 2006). Mivel véle-
ményük szerint a Telekesvölgyi Formáció vörös–zöld
agyagmárgájából folyamatosan fejlődik ki a rétegsor többi
része, így azt állítják, hogy bár a határ mindenhol valami-
lyen mértékben tektonizált, a Telekesvölgyi Formáció a
Bódvai triász sorozat fedője. Az így kialakított elképzelés-
sel azonban ellentétben van, hogy a Telekesoldali

Formációt is a Bódvai-sorozat jurájának vélik („A bódvai
sorozat juráját képező… Telekesoldali Formáció…”,
SZENTPÉTERY, LESS 2006), azaz a triász Bódvai-sorozatnak
kétféle jura fedője is lenne. 

A fenti ellentmondások kiküszöbölésére munkánk során
részben a már említett (Szalonna Sza–5, Szendrő [tér-
képező] Szet–4), részben egyéb, szerkezeti szempontból
érdekesnek tűnő fúrásokat vizsgáltunk újra. 

A triász képződmények (Bódvai-sorozat) 

érintkezése a Telekesvölgyi Formációval 

Értelmezésünk szerint a Bódvai-sorozat késő-triásza és
a Telekesvölgyi Formáció vörös–zöld és szürke márgájának
kapcsolata a következő fúrásokban vizsgálható: Rudabánya
Rb–658, Szendrő (térképező) Szet–4, Perkupa P–74,
Szalonna Sza–5. Mindegyik fúrásban közös, hogy egy bód-
vai típusú középső–felső-triász rétegsort (Steinalmi
Mészkő, ± Dunnatetői Mészkő, ± Bódvarákói Formáció,
Bódvalenkei Mészkő, Hallstatti Mészkő) vörös, zöld, illetve
szürke márga követi. Ez utóbbi márga rétegtani besorolása
nem egységes (l. fentebb). A rétegsor a Perkupa P–74 fúrás-
ban átbuktatott helyzetű. 

A Hallstatti Mészkő, valamint a vörös–zöld és szürke
márga határára vonatkozóan a következő megfigyeléseket
tettük. A Szalonna Sza–5 fúrásban (7. ábra) 53 m-től
kezdődően, a fekü Hallstatti Mészkőből folyamatosan fej-
lődik ki egy vörös és zöld színű márga, mészmárga, agyag-
márga, valamint világosbarna mészkő váltakozásából fel-
épülő rétegsor (Telekesvölgyi Formáció vörös–zöld és szür-
ke márga rétegcsoport), amely fokozatosan szürke színűvé
változik. A két képződmény (Hallstatti Mészkő és Telekes-
völgyi Formáció) határa egy éles, a rétegdőléssel mege-
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7. ábra. A Szalonna Sza–5 fúrás képződményeinek litológiai jellegei, régebbi és új értelmezése
1 — márga, 2 — mészmárga, 3 — vékonyrétegzett mészkő, 4 — agyagpala, 5 — gumós mészkő, 6 — tűzköves mészkő

Figure 7. Lithologic and stratigraphic features of the Szalonna Sza–5 borehole with old and new interpretations
1 — marl, 2 — marly limestone, 3 — thin bedded limestone, 4 — shale, 5 — nodular limestone, 6 — cherty limestone. The transition from the Triassic Bódva Series to

the Jurassic sequence is of sedimentary origin, the fault structure within the Telekesvölgy Formation has minor importance 



gyező irányú és dőlésszögű sík, amely egy egyben kiemelt
magszakaszban jól megfigyelhető volt. Ez lehet üledékes
diszkordanciafelület (éles kőzettani váltás), de jelentősebb
szerkezeti határ nem valószínű.

A Rudabánya Rb–658 esetében a fúrás alsó 135,4 m-e
egy, a Bódvai-sorozatba tartozó triász rétegsor legfelső sza-
kaszát képviseli, amelyet vörös, helyenként tűzköves felső-
triász Bódvalenkei, majd Hallstatti Mészkő épít fel (8. ábra).
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8. ábra. A Rudabánya Rb–658 fúrás képződményeinek litológiai jellege, régebbi és új értelmezése
1 — márga, 2 — mészmárga, 3 — vékonyrétegzett mészkő, 4 — vastagpados mészkő, 5 — kvarter törmelék, 6 — gumós mészkő, 7 — tűzköves mészkő

Figure 8. Lithologic and stratigraphic features of the Rudabánya Rb–658 borehole with old and new interpretations
1 — marl, 2 — marly limestone, 3 — thin bedded limestone, 4 — thick bedded limestone, 5 — Quaternary debris, 6 — nodular limestone, 7 — cherty limestone



135,4 m és 80,3 m között vörös, zöld és szürke agyagkő,
agyagmárga, márga, mészmárga és mészkő váltakozásából
felépülő rétegsor jelenik meg. Az egyes kőzettípusok aránya
folyamatosan változik. Az üledék végig jól rétegzett, lami-

nites, nem bioturbált. Az előző két képződmény határán 40
cm vastagságú fekete lemezes agyagpala található, amely
sem a fekü, sem a fedő felé nem mutat fokozatos szín- vagy
kőzettani átmenetet. 
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9. ábra. A Perkupa P–74 fúrás litológiája, régebbi és új értelmezése. A fúrás felső szakasza átbuktatott helyzetű
1 — márga, 2 — mészmárga, 3 — vékonyrétegzett mészkő, 4 — vastagpados mészkő, 5 –agyagpala, 6 — tűzkőréteg tűzköves mészkőben, 7 — tűzköves mészkő

Figure 9. Lithologic and stratigraphic features of the Perkupa P–74 borehole with old and new interpretations
Note overturned sequence at the upper part of the borehole. 1 — marl, 2 — marly limestone, 3 — thin bedded limestone, 4 — thick bedded limestone, 5 — shale,

6 — chert layer in cherty limestone, 7 — cherty limestone



A Perkupa P–74-es fúrás esetében (9. ábra) ugyanilyen
helyzetben szintén megjelenik a Hallstatti Mészkő és az azt
követő márga határán egy ezzel azonos megjelenésű,
lemezes fekete agyagpala. 

A Szendrő (térképező) Szet–4 (10. ábra) esetében is
hasonló a helyzet, itt a fúrás alsó 100 m-ét a Bódvai-sorozat-
ba tartozó anisusi–nori karbonátos rétegsor építi fel:
Steinalmi Mészkő, néhány m vastag Bódvarákói Mészkő,
folyamatos átmenettel a Bódvalenkei Mészkő felé, majd

Hallstatti Mészkő. A fedő felőli határon a Hallstatti Mészkő
folyamatosan világosbarna márgába megy át, amely beszű-
rődik a mészkő repedéseibe is. A márga rövid, 30 cm-es
világosbarna szakasz után hirtelen tektonikusan felőrölt
fekete agyagmárgává válik, majd kb. 50 cm után felfelé
középszürke márgába megy át. Ez a középszürke, helyen-
ként kovás márgát, mészmárgát, tartalmazó rétegsor 20 m-
es mélységig tart. A márgában gyakoriak a lapított agyag
intraklasztok. Helyenként flázeres–agyagos mészkő-bete-
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10. ábra. A Szendrő (térképező) Szet–4 fúrás litológiája, régebbi és új értelmezése. Az átmenet a Hallstatti Formáció és a Telekesvölgyi Formáció 
(mindkettő a Bódvai-sorozathoz tartozik) között folyamatosnak gondolt, bár az átmeneti szakasz alsó része némileg tektonizált

1 — márga, 2 — mészmárga, 3 — vékonyrétegzett mészkő, 4 — vastagpados mészkő, 5 –agyagpala, 6 — kvarter törmelék, 7 — tűzkőréteg tűzköves mészkőben, 
8 — tűzköves mészkő

Figure 10. Lithologic and stratigraphic features of the Szendrő Szet–4 borehole with old and new interpretation
Continuous transition from the Hallstatt Formation to the Telekesvölgy Formation (both belonging to the Bódva Series) is considered, which is moderately tec-
tonised at its lower part. 1 — marl, 2 — marly limestone, 3 — thin bedded limestone, 4 — thick bedded limestone, 5 — shale, 6 — Quaternary debris, 7 — chert layer in 

cherty limestone, 8 — cherty limestone



lepülések is megjelennek. A rétegdőlés 45 és 60° között vál-
tozik. A fúrásban lefelé haladva a képződményen belül
egyre több a karbonátos rész, mészkő és márga ciklikus vál-
takozása figyelhető meg. 

A korábbi értelmezés (GRILL 1988, GRILL 1989, LESS et
al 1988, LESS 1998, 2000) alapján a Szendrő (térképező)
Szet–4 fúrás volt az egyik kulcsfontosságú bizonyítéka
annak, hogy a Bódvai-sorozat triásza és a Telekesoldali
Formáció kontaktusa üledékes jellegű, és a két képződmény
egymás eredeti rétegtani folytatása. Eszerint a Hallstatti
Mészkőből nem a Telekesvölgyi, hanem a Zlambachi For-
máció, valamint a Telekesoldali Formáció legalsó része
fejlődött ki. A két formáció hasonló litológiai jellegű részei-
nek elkülönítésére eddigi megfigyeléseink alapján a legjobb
módszer a képlékeny deformációs elemek megjelenése
vagy hiánya (l. képlékeny deformációs jelenségek c. feje-
zet). Mivel az ezen fúrásban megjelenő szürke márga nem
szenvedett jelentősebb képlékeny deformációt, a Telekes-
völgyi Formáció részének tekintjük még akkor is, ha a
karakterisztikus vörös–zöld színváltozat itt nem jelenik
meg. Véleményünk szerint a Hallstatti Mészkő és a repedé-
seibe beszűrődő, tehát vele üledékes kontaktusban lévő, pár
10 cm vastagságú világosbarna márga valóban bizonyítja a
rétegtani érintkezést. A régebben a Zlambachi Formációba
is sorolt márga véleményünk szerint megfelel a Telekes-
völgyi Formáció alsó, vörös–zöld és szürke márga rétegcso-
portjának. A világosbarna márga feletti fél méteres vastag-
ságú fekete lemezes agyag tektonikus határt jelez, amint azt
a fúrás eredeti leírója, Less Gy. jelezte is. Mivel felette újra a
fekü világosbarna márgával azonos litológiai jellegű és
színű képződmény következik, úgy véljük, hogy a kontaktus
tektonikus jellegű, de a határ mentén nem történt jelen-
tősebb, a rétegtani sorrendet módosító elmozdulás.

Mivel a Hallstatti Mészkő és a Telekesvölgyi vörös–zöld
és szürke márga határa a Szalonna Sza–5 fúrásban való-
színűleg nem szerkezeti, hanem üledékes, feltételezzük,
hogy a más fúrásokban hasonló helyzetben megjelenő
30–50 cm-es vastagságú tektonikus zóna sem jelentős
szerkezeti elem, hanem egy szerkezeti egységen belüli tek-
tonikus határ. Tehát a Telekesvölgyi Formáció vörös–zöld
és szürke márga rétegcsoportját a bódvai típusú triász erede-
ti üledékes fedőjének tekintjük. Ha a további két rétegcso-
portjával (crinoideás mészkő, mangános agyagkő) való
folyamatos átmenet bizonyítható, akkor az egész formációt
— az eddigi állásponttal ellentétben (GRILL 1988, 1989;
LESS et al. 1988, LESS 1998, 2000; SZENTPÉTERY, LESS 2006)
— a Bódvai-sorozat részének tekintjük. 

A triász képződmények (Bódvai-sorozat) 

érintkezése a Telekesoldali Formációval 

Értelmezésünk szerint a Bódvai-sorozat triásza és a
Telekesoldali Formáció egyes rétegcsoportjainak kapcsola-
ta a Rudabánya Rb–661, Rudabánya Rb–658 fúrásokban
vizsgálható.

A már említett Rudabánya Rb–658 fúrásban (8. ábra) a
bódvai triászból kifejlődő (vagy azzal késői szerkezeti határ

mentén érintkező) Telekesvölgyi Formáció folyamatosan
világosszürke színűvé váló márgás rétegösszlete felett sötét-
szürke, mikrites, fehér kalcitereket tartalmazó mészkő jelenik
meg. A mészkő makroszkóposan egyveretű, lamináció,
rétegzés vagy egyéb üledékes szerkezet nem látható.
Vékonycsiszolatban a legszembetűnőbb bélyeg a kétirányú
sztilolitok megjelenése. Ez a két sztilolitos irány közel
merőleges egymásra. Tehát a rétegzésen kívül egy tektonikus
eredetű sztilolitosodás is megfigyelhető. Jellemző az irányí-
tott szövet. A kőzet mikrofáciese biomikrit, melyben néha
elszórtan romboéderes alakú, utólag kalcittal helyettesített
ásványszemcsék jelennek meg. Az eredeti ásványok kioldód-
tak, ezért meghatározásuk nem lehetséges. A kalcittal
kitöltött üregek romboéder formája a szöveti irányítottságra
merőlegesen lapított, eredetileg talán négyzet alakúak lehet-
tek. Biogén elegyrészek mindössze két csiszolatban
feltételezhetőek, ahol talán lapított ostracodahéjakat lehet
felfedezni. Környezet- vagy korjelző fosszíliák hiányában a
képződmény rétegtani, illetve szerkezeti besorolása kérdéses.
A fúrás eredeti leírói a képződményt a Bódvai-sorozat
Gutensteini Formációjával azonosították. A fekü felé való
átmenet éles határ, azonban vetőbreccsa, vetőkarc vagy egyéb
töréses deformációra utaló jelenség nem látható. 

A sötétszürke mészkő a fúrásban felfelé haladva 25 m-ig
tart, onnan mészkőtörmelék folytatódik tovább, fölötte a
fúrás tetejéig mállott palatörmelék található. A felső részen
egy 30 cm-es magszakaszban deformált, lapított szürke
színű mészkőklasztokat tartalmazó olisztosztróma-darab
jelenik meg, amely a Telekesoldali Formációból származik
(GRILL 1988). A fúrás eredeti leírása szerint ez a szakasz a
Telekesoldali Formációba tartozik. Bár a fúrásanyag mai
állapota nem zárja ki azt, hogy a legfelső szakasz negye-
didőszaki törmelék, a kőzetdarabok kétségtelenül a
Telekesoldali Formációból származnak. A fúrás térképi
helyzete szintén hozzájárul a két kérdéses képződmény — a
Telekesoldali és a Telekesvölgyi Formáció — értelme-
zéséhez. A fúrástól északra csak a Telekesoldali Formáció
palája jelenik meg a völgy mindkét oldalán (1. ábra), míg
DNy-ra, a kérdéses mészkőtől délre, már a Telekesvölgyi
Formáció van a felszínen (LESS et al. 1988). Ez egybecseng
azzal a megállapításunkkal, hogy a Telekesoldali Formáció
magasabb szerkezeti helyzetben van, mint a Bódvai-egység,
beleértve a Telekesvölgyi Formációt és a bódvai triász
sorozatot. A két szerkezeti egység között megjelenő
képződmény besorolása további vizsgálatok tárgya lehet.

A Rudabánya Rb–661 fúrás (11. ábra) 0–151 m-ét
közötti szakaszát sötétszürke, helyenként fekete agyagmár-
ga, márga, mészmárga, alárendelten agyagpala építi fel. A
kevésbé karbonátos részeken képlékeny deformációs jelen-
ségek — kinkredők, valamint izoklinális redőkbe gyűrt
kalciterek jelennek meg. 151 és 170 m között mállott,
szürkés-zöld breccsásodott riolit található. A képződményt
véleményünkkel megegyezően a Telekesoldali Formáció
részének tekintették (GRILL 1988, SZENTPÉTERY, LESS

2006). Ez alatt tektonikus breccsa jelenik meg, ami
Telekesoldali Formációra emlékeztető fekete pala-, evapor-
it-, zöld anhidrit- és lyukacsos rauchwackeklasztokat tartal-
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11. ábra. A Rudabánya Rb–661 fúrás litológiája, régebbi és új értelmezése. Az evaporit alatt pelágikus bódvai triász szerkezetileg redukált marad-
ványai, alatta pedig bódvai(?) platform karbonát található

1 — márga, 2 — mészmárga, 3 — vékonyrétegzett mészkő, 4 — vastagpados mészkő, 5 — agyagpala, 6 — gyűrt kalciteres agyagpala, 7 — riolit, 8 — vetőbreccsa, 9 — eva-
poritos rétegek, 10 — kavics, dara és homok szemcseméretű vegyes sziliciklasztos breccsa, 11 — bioklasztos mészkő

Figure 11. Lithologic and stratigraphic features of the Rudabánya Rb–661 borehole with old and new interpretation
Note tectonically reduced pelagic Bódva Triassic below the evaporite, underlain by (Bódva?) platform carbonate. 1 — marl, 2 — marly limestone, 3 — thin-bedded
limestone, 4 — thick bedded limestone, 5 — shale, 6 — shale with folded calcite veins, 7 — rhyolite, 8 — tectonic breccia, 9 — evaporite, 10 — mixed siliciclastic breccia 

with grain size of pebble, granule and sand, 11 — bioclastic limestone



maz. A következő szerkezeti határig (255 m) tarka szilici-
klasztos, dolomitos és evaporitos rétegsor található. Felső
részén fekete agyagpala váltakozik gipszlemezekkel, majd
lila agyagkő anhidrittel. A következő szakasz dolomit,
anhidrit, valamint lila és zöld agyagkő váltakozásából épül
fel. A rétegsor legalján durva sziliciklasztos és anhidrites
rétegek váltják egymást. Ez a vegyes képződmény a Bód-
vaszilasi Homokkő Formáció alsó része (HIPS 2001),
valamint a Perkupai Evaporit Formáció tektonikus melanzsa
lehet. A 255 és 265 m között elhelyezkedő tektonikus breccsa
vörös kovásodott agyagkő, valamint vörös tűzköves mészkő
klasztjait is tartalmazza. Ezután a fúrás talpáig (300 m) vilá-
gosszürke, helyenként durvaszemcsés bioklasztot tartalmazó
mészkő következik. A fúrásleírások eddig nem tettek említést

erről a fúrás alján megjelenő mészkőről, valamint a felette
lévő tektonikus breccsáról és ezek jelentőségéről. A tek-
tonikus breccsában jelenlévő vörös tűzköves mészkő és kovás
agyagkő az ismert képződmények közül leginkább a Bódvai-
sorozat középső–felső-triászába tartozó Bódvalenkei For-
máció kőzeteivel azonosítható. A szerkezeti határ alatti vilá-
gosszürke mészkő pedig nagy valószínűséggel a Bódvai-
sorozat Steinalmi Mészköve. Ezeket figyelembe véve a fúrás
szerkezeti felépítése a következő: legfelső helyzetben talál-
ható a Telekesoldali Formáció, amely alatt az evaporitos öss-
zlet egy pikkelye van, majd a Bódvai-sorozat középső–felső-
triászának tektonikusan felőrölt maradványai következnek, és
legalul a Bódvai-sorozat platform fáciesű Steinalmi Mész-
köve helyezkedik el. 
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12. ábra. A Rudabányai-hegység középső részének új szerkezeti vázlata, KÖVÉR et al. (2006) nyomán módosítva, LESS et al. (1988) térképét alapul 
véve

A térképvázlat a főbb jura és kréta szerkezeteket világítja meg, a kisebb szerkezeti elemeket nem mutatja

Figure 12. New structural sketch of the central part of Rudabánya Hills, modified after KÖVÉR et al. (2006), based on the map of LESS et al. (1988)
This sketch intends to show the major Jurassic–Cretaceous structural relationships and omits smaller structures. Note superposition of the Telekesoldal Nappe over
the Triassic and Jurassic rocks of the Bódva Series. 1 — Cenozoic structures; 2 — second-order reverse fault, imbricate within structural units (Late Cretaceous?); 3
— nappe boundary (Late Jurassic – Early Cretaceous); 4 — studied boreholes; 5 — Lower Triassic sandstone, marl, limestone (Bódvaszilas, Szin and Szinpetri
Formations), Bódva Series, 6 — Lower–Middle Triassic sandstone, limestone (Henc Creek Tectonic Unit); 7 — Telekesoldal Formation (Telekesoldal Nappe); 8 —
Upper Triassic – Lower Jurassic shale, silicified marl, crinoidal limestone (Telekesvögy Formation), Bódva series; 9 — Middle to Upper Triassic basinal limestones 

(Bódvalenke and Hallstatt Formations), Bódva Series; 10 — Middle Triassic platform carbonates (Steinalm, Gutenstein formations), Bódva Series



A triász és jura képződmények szerkezeti

helyzetének összegzése 

A két fúrásban tehát nagyon hasonló rétegsort tapasz-
talunk — legfelső helyzetben a Telekesoldali Formáció,
alatta legalsó helyzetben a Bódvai-sorozat triász, illetve jura
képződményei találhatók. Az eltérés az, hogy a Rudabánya
Rb–661-ben a kettő között egy evaporitos összlet, míg a
Rudabánya Rb–658-ban egy nehezen besorolható mészkő
található.

A fentiek alapján a Telekesoldali szerkezeti egység (-ta-

karó) definíciója a következőképpen adható meg: önálló
szerkezeti egység, takaró, melyet kizárólag a Telekesoldali
Formáció képződményei építenek fel (12. ábra). Alatta a
Bódvai-sorozat képződményei, esetenként a Tornai-sorozat
található (13. ábra). Határai tektonikusak és jórészt mege-
gyeznek LESS et al. (1988) térképén a Telekesoldali For-
máció határaival. Eltérés adódik a Csehi-hegyen, a Szendrő
(térképező) Szet–4-es fúrás környezetében, ahol Less et al.
értelmezése szerint Telekesoldali Formáció található, me-
lyet mi Telekesvölgyi-sorozatnak értelmezünk. Hasonlóan,
a Szalonna Sza–5-ös fúrás környezete szerintünk nem a
Telekesoldali, hanem a Telekesvölgyi Formációba tartozik.
A Telekesoldali-takaró határai az áttolódás után gyakran
reaktiválódhattak, így nem feltétlenül tükrözik az eredeti
szerkezeti geometriát. Felette egy alsó–középső-triász kő-

zetekből álló, eddigi munkákban nem részletezett szerkezeti
besorolású egység, az általunk Henc-pataki-egységnek
nevezett szerkezeti egység helyezkedik el. Az általunk ides-
orolt képződmények a következők: a Rudabánya Rb–658
fúrás 25–80 m közötti szakaszának sötétszürke mészköve, a
Henc-patak, valamint az attól keletre található elnyúlt hegy-
orr között felszínen megjelenő sötétszürke mészkő és lila
homokkő. A Henc-pataki-egységet ÉNy-ról a felette elhe-
lyezkedő Aggteleki-egység, DK-ről az alatta elhelyezkedő
Telekesoldali-takaró képződményei határolják. 

A Rudabányai-hegység általunk vizsgált középső részén
D-ről É felé haladva a következő szerkezeti helyzetekben
fordulnak elő ezek az alegységek (13. ábra). A Bódvától
délre a legalsó ismert szerkezeti helyzetben található egy, a
Bódvai-sorozat alsó-triász–középső-jura képződményeiből
álló alsó pikkely, mely fölött a Telekes-völgy 7. mellékvöl-
gyének völgyfője közelében még egy, szintén Bódvai-
sorozatot tartalmazó felső pikkely található. Ezen egységek
felett a Telekesoldali-takaró helyezkedik el (talpán esetleg
helyenként a Tornai-sorozattal). Erre a Henc-pataki-egység,
majd az Aggteleki-takaró következik.

A feljebb vázolt szerkezeti sorrend a Bódva folyótól
északra fiatalabb szerkezeti elemekkel egészül ki. Itt a
legalsó felszínen megjelenő, valamint a Szalonna Sza–4
fúrás által harántolt képződmény a Telekesoldali Formáció,
amely fölött ismét a Bódvai-sorozat triásza foglal helyet. Ezt
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13. ábra. A vizsgált szerkezeti egységek mai helyzete a Rudabányai-hegység középső részének külön-
böző rétegsoraiban (vö. 6. ábra)

Figure 13. Tectonic position of the studied sequences in the central part of Rudabánya Hills (com-
pare with Figure 6)

Note younger imbrications, which disturb the original superposition of the metamorphosed Telekesoldal Nappe
over the non-metamorphosed Bódva Series



az egységet Dunnatetői-pikkelynek nevezzük, ez a Dunna-
tetőn, illetve kelet felé Szalonnáig fordul elő. Ez a pikkely
egy, a korábbi Bódvai-egység–Telekesoldali-takaró szerke-
zeti sorrendjét kialakító fázisnál fiatalabb rátolódással
került felsőbb szerkezeti helyzetbe (KÖVÉR et al. 2005a, b).
A Dunnatetői-pikkely felett kis kiterjedésben ismert a meta-
morf Tornai-sorozat egy takarófoszlánya, melyre feltéte-
lezésünk szerint a Telekesoldali-takaró következett, de lep-
usztult (KÖVÉR 2005, KÖVÉR et al. 2005b). A Csipkés-
hegyen átbuktatott helyzetben jelenik meg a Bódvai-sorozat
középső-triász–jura(?) rétegsora (Csipkés-hegyi-pikkely),
amely a Perkupa P–74 fúrás alján ismét normális helyzetű
lehet (1. és 13. ábra). Ennek viszonya a Dunnatetői-pikkely-
hez, illetve a Telekesoldali-takaróhoz nem tisztázott.

Képlékeny deformációs jelenségek

A Telekesoldali és Telekesvölgyi Formációk hasonló
litológiai jellegű kőzeteinek elkülönítésekor döntő jelen-
tősséggel bír az esetleges makro-, illetve mikro-léptékű
képlékeny deformációs bélyegek megjelenése, mivel ezek
az események csak a Telekesoldali Formáció képződ-
ményeit érintették. A továbbiakban rövid jellemzést adunk a
telekesoldali képződményeket ért képlékeny deformációs
fázisokról. 

A Telekesoldali Formáció minden üledékes képződ-
ményére általánosan igaz, hogy megjelenik benne legalább
egy palássági irány, melynek behatolása, sűrűsége a litoló-
giától és szerkezeti helyzettől függően változik. Ezt a szerke-
zeti formaelemet már a korábbi szerzők, így GRILL, KOZUR

(1986), GRILL (1988, 1989) és SERESNÉ HARTAI (1980) is ész-
lelték. A nagyobb karbonát tartalmú részeken (mészmárga)
és főleg a kovás képződményekben a palásság gyengébben,
esetenként makroszkóposan egyáltalán nem jelenik meg.
Ezzel szemben, az agyagpalában sűrű, lemezes elválási
felületekként jelenik meg. Az olisztosztróma szövetét erőtel-
jes irányítottság jellemzi, melyet az egyes klasztok orientált
elhelyezkedése okoz. A klasztok a fő palásságra merőlegesen
lapítottak, határaik erőteljes nyomási oldódásos felszínek (I.
tábla 4., 5. fénykép). A szemcsehatárok egyes metszetekben
konkávok is lehetnek, melyet korábban mésziszap állapotban
való átülepedéssel („plasztiklaszt”) magyaráztak (KOVÁCS

1987), de lehetséges, hogy a későbbi tektonikus deformáció
(lapulás) hatására jött létre

D1 deformációs fázis, S0–1 palásság 

Makroszkópos szerkezeti formaelemek

Az agyagpalában és az olisztosztrómában általánosan
jelen van egy rétegzéssel párhuzamos palásság. A rétegzés
és a palásság viszonya a gyakori anyagváltakozásoknál pl.
homokkő–agyag figyelhető meg. A karbonátosabb és
esetenként kovásabb részeken a palásság kevésbé fejlett, de
gyakoriak a nyomási oldódásos felszínek, vagy a kőzetet
átszelő kalciterek szétszaggatottsága, látszólagos elvetése a
nyomási oldódás miatt. A palásság az olisztosztrómában a

klasztok erőteljes lapultságával és a palásság síkjában
történő megnyúlásával jár (I. tábla, 4. és 5. fénykép) 

Mikroszkópos szerkezeti formaelemek

Szabad szemmel szinte mindig jól látható a palásság a
Telekesoldali Formáció képződményeiben. A palássági síkok
általában jól fejlettek (II. tábla, 1. fénykép), gyakran nyomási
oldódásos felszínek, melyek mentén az opak oldási maradék
felhalmozódik (II. tábla, 3.fénykép). „Mikroolisztolitos”
rétegek jelenléte esetén a klasztok egy része a palásság
irányára merőlegesen lapult, a palásság síkjába rendeződött
és megnyúlt. Másik részük merev, forgó klasztként
viselkedett. Gyakoriak a nyírásjelző objektumok (II. tábla, 3.
fénykép), amelyek irányított felszíni minta esetén igazi irány-
jelzésre alkalmasak, egyéb esetekben csak a deformáció
mechanizmusáról árulkodnak. A nyírásjelző objektumok
közül a leggyakoribbak a finomszemcsés, általában karbonát
tartalmú mátrixban megjelenő nyírási szalagok (II. tábla, 3.
fénykép), valamint a merev klasztokban létrejövő szin- és
antitetikus repedések (II. tábla, 3. fénykép). 

D2 deformációs fázis, F2 redőződés, 

S2 tengelysík-palásság 

Makroszkópos szerkezeti formaelemek

Az F2 fázis redői feltárás méretben csak ritkán jelennek
meg, általában a rétegdőlés és az azzal szöget bezáró S2

palásság viszonya utal a jelenlétükre (5. ábra). Az S2 palásság
rosszul fejlett, és csak ritkán látható. Ekkor két, egymást met-
sző foliációrendszer jelenik meg az agyagpalában, melyek
közül csak szerencsés esetben, pl. anyagváltakozás esetén
dönthető el, hogy melyik az eredeti rétegdőlés+réteg-
párhuzamos palásság, és melyik a D2 fázishoz tartozó S2

tengelysík-palásság. A rétegzéstől eltérő palásságot CSONTOS

(1988) is észlelte és ennek alapján a Telekes-oldal alap-
szelvényét (5. ábra) átbukatott helyzetűnek tartotta.

Mikroszkópos szerkezeti formaelemek

Csiszolati léptékben a Telekesoldali Formációbál szár-
mazó több mintában is megjelenik egy különböző mértékű
redőződés, amely az S0–1 palássági síkot meggyűri. A Nagy-
Telekes-tető déli lejtőjéről származó felszíni mintában szűk,
majdnem izoklinális F2 redők alakulnak ki (II. tábla, 2. és 4.
fénykép). A redőszárnyakon a meggyűrt S0–1 palássági síkok
majdnem párhuzamosak egymással, valamint az S2 új
tengelysíkpalássággal. Néhány esetben az F2 redők csiszolat
léptékben nem láthatóak, de jelenlétükre következtetni
lehet, mert két, egymást metsző palássági irány látható a
metszetekben, pl. a Mély-völgyben (II. tábla, 5. fénykép). 

D3a deformációs fázis, F3a redőződés 

Makroszkópos szerkezeti formaelemek

A Telekesoldali Formáció képződményeinek S0–1 foliá-
ciója gyakran újragyűrődött kis méretű kinkredők for-
májában. Ezek a kinkredők mind felszíni feltárásokban (pl.
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Mély-völgy), mind fúrásokban (pl. Szalonna Sza–12) meg-
jelennek. A redők cikcakk típusúak, a redőszárnyak álta-
lában egyenesek, az átfordulás gyors, a csukló nem kere-
kített, hanem hegyes (I. tábla, 3. fénykép).

Mikroszkópos szerkezeti formaelemek

A Telekesoldali Formáció néhány csiszolati mintájában
is megfigyelhető egy, az S0–1 palásságot meghajlító kink-
redőződés (II. tábla, 6. fénykép). A redők rosszul kerekítet-
tek. A gyűrődéskor a kőzet már csak részben viselkedett
képlékeny módon, a csuklózónában gyakori a kalcittal
kitöltött tenziós hasadékok kialakulása, a szárnyakon pedig
az S0–1 palássági lapok menti csúszás.

D3b deformációs fázis, F3b redőződés 

Mikroszkópos szerkezeti formaelemek

Az S0–1 palásság egy csiszolatban újragyűrődik kis mé-
retű, de kerekített redők formájában. A Szalonna Sza–12
fúrásból származó minta esetén (II. tábla, 1. fénykép) egy
kezdődő krenulációs palásság látható. Az első palásság
meggyűrődött, a redőződéshez tartozó S2 palásság (függő-
leges a csiszolatban) kvázi merőleges az S0–1-re. Megindul
az anyagátrendeződés az új palásság irányában, az új
tengelysík-palásság mentén az eredeti rétegek szétsza-
kadoznak.

Illit kristályossági és képlékeny deformációs vizs-

gálatok eredményeinek összehasonlítása

Az illit-kristályossági fok előzetes vizsgálati ered-
ményei összhangban vannak a szerkezeti megfigyelésekkel,
mivel a Telekesoldali Formáció mintái jórészt magas
hőmérsékletű anchizónás metamorf átalakultságot mutat-
nak (KÖVÉR et al. 2006). A metamorfózis során fennálló
feltételezhető hőmérséklet lehetőséget teremthetett a képlé-
keny deformációs elemek kialakulásához is.

Az előzőleg leírt képlékeny deformációs fázisok hatásai
csak a Telekesoldali Formáció képződményeit érintették, és
nem érzékelhetőek a Bódvai-sorozat triász, valamint a
Telekesvölgyi Formáció felső-triász(?)–jura kőzetein. Az
illit-kristályossági fok mérések előzetes eredményei alapján
e kőzetek diagenetikus, legfeljebb alacsony anchizónás áta-
lakultságot mutatnak.

Következtetések

Megfigyeléseink szerint a Telekesoldali Formáció
legalább három fázisú képlékeny deformációs alakváltozást
szenvedett, míg a Bódvai-sorozat triásza, valamint a
Telekesvölgyi Formáció az említett három deformációs
fázisban nem vett részt, képlékeny deformációt (néhány

esetleges kivételtől eltekintve) nem mutat. A terepi megfi-
gyeléseink, valamint a vizsgált fúrások alapján a Telekes-
oldali Formáció magasabb szerkezeti helyzetben található,
mint a Bódvai-sorozat triásza, vagy a Telekesvölgyi For-
máció. Ezt a két információt figyelembe véve úgy véljük,
hogy a Telekesoldali Formáció képződményei egy különál-
ló szerkezeti egységet alkotnak (Telekesoldali-takaró),
amely a képlékeny deformációkkal járó fázisok után került a
Bódvai-sorozat triásza, valamint a Telekesvölgyi Formáció
fölé. 

A Telekesvölgyi Formáció deformáltsága megegyezik
a Bódvai-sorozat triászával. Fúrásban (Szalonna Sza–5,
Szendrő [térképező] Szet–4, Perkupa P–74) a Bódvai-
sorozathoz tartozó Hallstatti Mészkő és az általunk a Tele-
kesvölgyi Formáció részének tartott vörös–zöld és szürke
márga átmenete megítélésünk szerint folyamatos, egyéb
esetekben pedig késői szerkezeti, de nem takaróhatár. E
két alapvető megfigyelésünk alapján a Telekesvölgyi
Formációt a Bódvai szerkezeti egység részének tekintjük.
Tehát álláspontunk szerint — az eddigi véleményekkel
ellentétben (GRILL 1988, 1989; LESS et al. 1988, LESS 1998,
2000; SZENTPÉTERY, LESS 2006) — a Telekesoldali For-
máció nem része a Bódvai szerkezeti egységnek, hanem
egy a fölött elhelyezkedő önálló takaró. A Telekesvölgyi
Formáció pedig nem egy különálló szerkezeti egység,
hanem a Bódvai-sorozat része. Ezen álláspontunkat az illit
Kübler-index vizsgálatok előzetes eredményei is alátá-
masztják.
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tott segítséget. Köszönjük Less Györgynek és Grill
Józsefnek a hasznos konzultációkat, amelyek megvilágítot-
ták a korábbi álláspont kialakulásának okait. Árkai
Péternek, Judik Katalinnak és az MTA Geokémiai
Kutatóintézet munkatársainak a metamorffok-vizsgálatok
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mondani. A terepi munkában az Aggteleki Nemzeti Park
munkatársai (Gruber Péter és Juhász Tamás) készségesen
segítettek, a régebbi feltárások újbóli letisztítását a park
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I. tábla — Plate I

1. fénykép. Üledékrogyásos redő a Telekesoldali Formáció középső, ho-
mokköves agyagpala rétegcsoportjából (korábbi nevén „homokkő-olisztolitos
szint”), Szendrő (térképező) Szet–3 fúrás, 32,2 m, a fúrómag átmérője 6 cm 

Photo 1. Slump fold from the middle sandy shale layer (formely “sandstone
olistolite level”) sequence of the Telekesoldal Formation, Szendrő Szet–3 bore-
hole, the diameter of the core is 6 cm

2. fénykép. Csipkés-hegyi „olisztosztróma”, a Bódvai-sorozat triászából szár-
mazó klasztokkal

Photo 2. Csipkés-hegy „olistostrome”. The clasts are originated from the
Triassic Bódva Series

3. fénykép. Kinkredő (F3a) a Telekesoldali Formáció márgapalájában, Mély-völgy

Photo 3. Kink fold (F3a) in the marly slate of the Telekesoldal Formation, Mély
Valley

4. fénykép. Telekesoldali Formáció olisztolitjai fekete pala mátrixban, Dunna-
tető déli lejtője

Photo 4. Olistolithes in black shale matrix from the Telekesoldal Formation,
Dunna-tető southern slope

5. fénykép. Telekesoldali Formáció, olisztosztróma a Telekes-oldali
alapfeltárásából. A klasztok lapítottak, érintkezésük sztilolitos

Photo 5. Olistostrome of Telekesoldal Formation in type locality at
Telekesoldal. The clasts are flattened, the grain boundaries are stylolithic
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II. tábla — Plate II

A Telekesoldali Formáció deformációs jegyei — Deformation features in the Telekesoldal Formation

1. fénykép. Rétegpárhuzamos palásság Telekesoldali Formáció aleurit-
palájában (Szalonna Sza–12 fúrás 71,0– 71,2 m). A korai palásságot (S0–1)
kezdődő krenulációs palásság (D3b) gyűri újra

Photo 1. Bedding-parallel cleavage (S0–1 ) in silty slate of the Telekesoldal
Formation (Szalonna Sza–12 borehole 71,0–71,2 m). Crenulation cleavage
(D3b) refolding early (S0–1 ) foliation 

2. fénykép. Szoros F2 redőbe gyűrt S0–1 palásság a Telekesoldali
Formációban. (Szalonna Sza–7 fúrás 181,2–181,3 m). A redőcsuklókban opak
kiválások jelennek meg.

Photo 2. Tight folds (F2) of S0–1 folitation in Telekesoldal Formation (Szalonna
Sza–7 borehole 181,2–181,3 m). Opaque minerals appear in the fold hinge

3. fénykép. Nyírásjelző kritériumok a Dunna-tető déli lejtőjéről származó,
képlékeny deformációt szenvedett Telekesoldali „mikroolisztolitos” agyag-
palában (KÖVÉR 2005). Nyírási szalag jelenik meg a mátrixként szolgáló
palában. A klasztokban szin- és antitetikus repedések találhatóak. A csiszolat-
ban a nyírás értelme balos.

Photo 3. Shear criteria in the ductily deformed „microolistholite” horizon of
the Telekesoldal shale (Dunna-tető, southern slope; KÖVÉR 2005). A shear band
appears in the shale matrix. There are antithetic and synthetic faults in the
clasts. The sense of shear is sinistral in the thin section.

4. fénykép. Második fázisú redő (F2), amely korai rétegpárhuzamos palássá-
got gyűr meg a Telekesoldali Formációban, a Mély-völgyben

Photo 4. F2 fold, which refolded early bedding-parallel foliation from the
Telekesoldal Formation, in the Mély Valley

5. fénykép. A rétegzéssel és rétegpárhuzamos palássággal (S0–1 ) szöget
bezáró második (S2) palásság, Mély-völgy

Photo 5. The relationship between the S0–1 and S2 foliations, which makes
acute angle to bedding, Mély Valley

6. Kinkredő (F3a) Telekesoldali márgapalában
Photo 6. Kink-type fold (F3a) in the slaty marl of Telekesoldal Formation


