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A tanulmány következtetéseinek lényege az, hogy a Pannóniai-medencé- 
ben, legalábbis a neogén kezdete óta, csak függőleges szerkezetformáló erőha
tásokkal lehet számolni. Ezek az erők, a hegységeket felépítő, eredetileg vi
szonylag mélyebb helyzetű képződményeket diapirszerű (alakilag a diapir- 
szerkezetekhez hasonló) antiklinálisokba hajlították.

A  diapir-fogalom első hazai használója e tárgyban Sc h a f a r z ik  F. (1922), 
aki a Budai-hegységet diapirszerű antiklinálisnak írta le.

A  munka nagyobb részletességgel a Bükk és a Mátra hegységgel foglal
kozik.

A Bükk hegység felszínfejlődésének szerkezeti jelenségei

A  Bükk hegység a Gömöridáktól délre, az alföldi süllyedék peremén elhe
lyezkedő, nagyjából koncentrikus kiemelkedés (I. melléklet). Magját gyűrt, 
pikkelyezett paleo-mezozóos kőzetek alkot ják. Szárnyait harmadidőszaki össz- 
let fedi. Déli szárnyát különösen vastag pliocén medencefeltöltés borítja be.

A paleo-mezozóos összlet boltozat alakban hajlított felülete környezetétől 
— a kívül eső paleo-mezozóos képződmény tömeg felszínétől — élesen elhatá
rolható. Ennek a viszonylag kiemelkedő és nem jellegtelen alakú képződmény- 
tömegnek a felszínét általános meghatározással a külső tér felsziné-neк nevez
zük.** A  külső térnek a hegységboltozat felé lezökkenő pereme a külső tér 
'pereme elnevezést kapja (I. melléklet „c” és ,,b” ).

Ezek a formák a bemutatott mellékleten a mai felszín alakján már nem 
ütköznek elő. A területen ugyanis még a negyedkorban is olyan gyors volt 
az üledékfelhalmozódás, hogy ez a felszínen mindenféle tektonikai elmozdulást 
kiegyenlített. H asonló szerkezeti form ákat azonban a hegység körül a m ai felszín  
alakján is m egfigyelhetünk, ott, ahol medencefeltöltés nem képződött. Hogy 
mégsem ilyen szeVényen mutatjuk be a formákat, annak az az oka, hogy a 
tektonikus felszínalakulás megismerését a legkönnyebben az egymásra tele
pülő összletek helyzetének a tanulmányozása teszi lehetövé. A medencefejlődés

* A  dolgozat II. része a következő Évi Jelentésben fog megjelenni.
** Látni fogjuk, hogy az ilyen, viszonylag kiemelkedő felszínek a diapir-tektonikában 

nem ismeretlenek. Ott a több diapir között elhelyezkedő viszonylagos kiemelkedéseket 
,,diapir-közi magaslat” -nak nevezik. A  meghatározást mi is átvesszük, ha a felszín több 
diapirszerű emelkedés közé esik, mivel alakilag azonos jelenségre vonatkozik.
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morfogenetikai tanulmányozását ezáltal össze tudjuk kapcsolni a viszonylag 
kiemelkedő hegységi terület mai formáinak a tanulmányozásával.

A paleo-mezozóos boltozaton kiemelkedő és besüllyedő részleteket is 
találunk. Ezek között a legfeltűnőbb a boltozat oldalán levő domborulat- 
és árok-együttes. A domborulatot szegélydomboridat-ndik nevezzük (I. mellék
let „a ” ). Orográfiai értelemben ugyanis a hegység szegélyén van, a felszínen 
gyakran csak közvetve észlelhető módon, a harmadidőszaki összletet meg
emelt, alacsony dombsor alakjában. A mögötte levő keskeny süllyedéket 
hegylábi süllyedék-nek nevezzük  (I. melléklet „hs” ). Ebben a süllyedékben a 
harmadidőszaki összlet kivastagodik.

A külső tér pereme (,,b” ) és a szegélydomborulat („a” ) közötti besüllyedés 
az irodalomból jól ismert, többféleképpen értelmezett elomélyedés.

A paleo—mezozóos összlet felületének többi részén nagyobb, vagy jel
lemzőbb ingadozást nem találunk. Végeredményben tehát a jmleo—mezozóos 
összlet szelvényben látható alakja olyan felülethalmazt látszik képviselni, 
amely nagy vonásokban bolt ozat alakban rendezett, s amelyen szerkezeti síkok 
mentén kialakult hegylábi süllyedék és szegély domborulat helyezkedik el. 
A boltozat közepe táján jelentős bemélyedés van, ami a Bükk hegységben 
nem szerkezeti, hanem denudációs eredetű.

E szerkezeti alakzatok fejlődésének az elemzését az 1. ábra alapján kísé
relhetjük meg; ez a különböző korú eltemetett felszínek elmozdulásait egy
szerűsítő szerkesztéssel teszi szemléltet őbbé.

1. ábra. Különböző korú eltemetett felszínek jellemző pontjainak mozgása a Bükk hegység
D-i peremén

A=a hegység paleo-mezozóos domborulata (részben medencefeltöltés alatt), B = a hegység és a külső tér 
közötti öy, C = a külső tér felszíne, a = szegélydomborulat, b = a külső tér pereme (В, C, b: medencefeltöltés 
alatt), hs = hegylábi süllyedék, 1 —4 . különböző korú eltemetett felszínek, 5 . a mai felszín, 6 . jellemző pontok, 

7 . feltolódás a paleo-mezozóos összletben, 8 . vetődéses árkok ( 7 ,  8 . Balogh K .  nyomán)

Рис. 1. Движение характерных точек погребенных горизонтов различного возраста на южной
окраине гор Бюкк

А =  горный свод палео-мезозойского возраста (частично п од осадочными отлож ениями бассейна), В  =  зона 
меж ду горны м массивом и внешней территорией, С =  дневная поверхность внешней территории, а =  краевой 
свод, b =  край внешней территории ( В ,  С , b — под осадочны ми отложениями бассейна), h s  =  передовой прогиб 
1 —4.  погребенные горизонты  различного возраста, 5. современная поверхность, 6.  характерные точки, 7. взброс 

в палео-мезозойской толщ е, 8.  сбросовые грабены (7 и 8  — по данным К . Б а л о г а )
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Megjelöltük rajta a töréses térszínalakulás formáinak összevonásával az 
idősebb és fiatalabb felszínek általános helyzetét mutató jellemző pontokat. 
Az előmélyedésben jól látható így, hogy az idősebb, mélyebben fekvő, elte
metett felszínek a hegységközponthoz közelebb veszik fel a joaleo—mezozóos 
boltozathoz idomuló alakot, mint a fiatalabbak. A  jelenség a külső tér tömb
jének a hegység felé történő léjDCSŐzetes leszakadásával kapcsolatos. Ebben a 
pásztában egy nagyobb bezökkenés is mutatkozik. A bezökkenést B a l o g h  K. 
levetett egyszerű árokként tünteti fel (1964, 1., 2. ábra). Előároknak nevez
hetjük. Ilyeneket más hegységek előmélyedéseinek a külső szélén is megfigyel
hetünk.

A  külső tér peremén feltüntetett pontoknak a hegységközpont felé mutató 
alásüllyedését főleg a paleo—mezozóos boltozat lábrészének a mérlegkarok 
mozgására emlékeztető ferde lebillenése okozza. Nincs azonban közvetlen 
összefüggés a szegélydomborulat pontjainak (,,a55) az előtér felé és a külső tér 
peremén levő }3ontoknak (,,b” ) a hegység felé hajló íve között: ez nem  egyetlen 
billenő tömb mozgását jelzi, hanem a felszín törések sorával létrejött elmoz
dulását.

A szegélydomborulat kifelé irányuló mozgása a hegység bizonyos fokú, 
az emelkedéssel kapcsolatos szélesedését eredményezi. Ennek következtében 
a besüllyedő előmélyedés szélessége a boltozat kiemelkedésének függvényében 
csökken. Az előmélyedés — amelynek a lényegét a boltozat lábának a külső 
tér tömege alá hajló mozgása jelenti — ezáltal kifelé billenő, nagyjából tál 
alakú medence keresztmetszetét mutatja.

Az idősebb és a fiatalabb felszínek vázolt elmozdulásának és a harmad- 
időszaki összletvastagságoknak az ismeretében a boltozat kialakulásáról még 
teljesebb képet alkothatunk (1. ábra). A szegélydomborulat felől az előmélyedés 
felé haladva, a miocén riolittufa-összlet és a pliocén homok- és agyagösszlet 
kivastagodik, ami azt igazolja, hogy a fenéktér szín mozgása ezeknek az üledékek
nek a képződésével egy időben folyt. Ez viszont olyan következtetést tesz lehet övé, 
hogy a paleo—mezozóos összlet kőzettömegének megemelkedése és az ezzel 
összefüggő előmélyedés-képződés az oligocén és a miocén határán, vagy a 
miocénben indult meg, és attól kezdve — esetleg szünetekkel — ilyen módon 
folytatódott. Erre mutat a szelvényben a hegylábi süllyedékben a miocén 
összlet — bár enyhének jelölt — kivastagodása is. Az oligocén rétegeknek a 
szegélydomborulat fölötti elvékonyodása viszont lepusztulásos elvékonyodásra 
utal, mert az előmélyedés felé nem  jelentkezik nagyobb mértékű kivastagodás, 
amiből az üledékképződéssel egyidejű süllyedő mozgásra lehetne következtetni.

A  felboltozódás folyamatának az egész hegységre kiterjesztett vizsgálata 
előtt, a mai felszín szerkezeti elemzése kapcsán, felvetődik az a kérdés is, hogy 
az általában (nagy formát kialakítva) és részleteiben (erre épülő kisebb for
mákat kialakítva) jelentkező mozgás felszínalakító hatását milyen módszerrel 
ábrázoljuk. Vizsgálnunk kell a bemutatott szelvény (I. melléklet) elemzésével 
kapcsolatban a felboltozódás általános helyzetének, a külső tér és a boltozat 
viszonyának a kérdését is.

A  hegység paleo—mezozóos kőzettömegének a szelvényben látható alakja, 
mint említettük, boltozat-jellegű felületösszletre utal. Nehézség nélkül meg
szerkeszthetjük a hozzá tartozó eszményi görbületi ívet is, amelynek a sugara 
kereken 87 km (II. melléklet). A görbületi ívtől való helyi eltérések mértékét
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2. ábra. A  felszínalakulás jellege emelkedő idő
sebb hegységmagra települő fedőrétegek esetén

1 . Az idősebb hegységmag felülete, 2 . ua. későbbi szakaszon,
3 . a peremi fedőösszlet felülete, 4 . ua. későbbi szakaszban,

5 . a kialakult felszín

Puc. 2. Характер морфологии при наличии покровных 
слоев, наложенных на породы древнего горного ядра
1 . Поверхность древнего горного ядра, 2 . то же в более поздней 
стадии, 3. поверхность окраинной покрывающей толщи, 4 . то 

же в более поздней стадии, 5 . сформированный рельеф

pozitív értékekkel mérve, majd 
a méréspontokat vízszintes sík
ba vetítve szintén megadhatjuk 
(II. melléklet, felső rajz). Csak 
ennek a módszernek a segítsé
gével állapíthatjuk meg teljes 
szabatossággal azt a viszonyt, 
ami a felszín általános alaku
lása és a részletek alakulása 
között fennáll. A Bükk hegy
ség esetében ez az eltérés nem 
nagy, a részletmozgások által 
létrehozott torzulások legna
gyobb értéke a görbületi ív su
garának csak néhány százaléka. 
A legjelentősebb torzulás a sze
gélydomborulatnál észlelhető 
(II. melléklet, Cserépváralja 6. 
sz. fúrás tájéka, a melléklet fel
ső rajzán ,,a” jelzés).

Másként alakul a helyzet, 
ha az aljzat felületének az ál

talános képét módosító részletmozgásokat a görbületi ív harmadidőszaki 
összlettel fedett szakaszán akarjuk kivetíteni. A kivetítés a boltozat víz
szintes vetületének csak egy bizonyos szakaszán sikerülhet, nyilvánvalóan 
csak ott, ahol az aljzat részlet mozgásának a hatása a mai felszínen még egy
általán észlelhető. Igen nagy szakasz kiesik azonban a mai felszíni érzékelhe- 
tőség területéből.

Az érzékelhető fedett szakasz ábrázolásának a megoldása a következő: 
mivel a paleo—mezozóos kőzetfelületet a harmadidőszaki összlet felülete, az 
eszményivé egyszerűsített mai felszín metszi, vagy érinti, a görbületi ív emel
kedése következtében létrejövő paleo—mezozóos és harmadidőszaki felület 
együttesen harang-jellegű felületté alakul (2. ábra). A  paleo- mezozóos kőzet
felszín mozgása ezen a szakaszon éppen ezért a harang-jellegű felület torzulása
ként jelentkezik.

A mai felszínen tehát a paleo—mezozóos felület részletmozgásait vizsgálva, 
három különböző felszínrészletet kell egymás mellé állítanunk: 1 . A paleo— 
mezozóos felület kibúvó szakaszát, ahol a részletmozgások viszonyítási alapja 
a mai felszínen kiemelkedő szerkezeti nagyforma szerkeszthető, boltozatszerű 
felülete. 2. A  harmadidőszaki fedőösszlet azon felületrészét, ahol a paleo— 
mezozóos felület viszonylagos mozgásai még éreztetik hatásukat. Ezen a 
szakaszon a viszonyítási felület a kibúvó paleo—mezozóos kőzet felülethez 
simuló, fokozatosan ellaposodó felület, ami a paleo—mezozóos kőzettömeg 
felületével együtt harang-jellegű felszínt alkot. 3. A  harmadidőszaki fedő
összlet felületének azt a részét, ahol az aljzat mozgásai a mai felszínen részletei
ben már egyáltalán nem érzékelhetők. Ide tartozik jelen esetben az egész 
boltozatláb területe.

Látjuk tehát, hogy a mai felszín kialakulásának szerkezeti értelmezéséhez
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nagy területen olyan idős felszínrészletek mozgását is számításba kell vennünk, 
am elyek a helyi adottságok következtében, a mozgást k iegyenlítő üledékfelt ölt és 
miatt a felszínen nem  vizsgálhatók.

A  hegység boltozata a Gömöridáktól délre bele van ágyazva egy nagy 
kiterjedésű, „külső tömegének nevezhető kéreglemezbe, benne mozog, benne 
alakul. Ez a külső tömeg azonban szintén nem tekinthető teljesen mozdulat
lannak. A  hegység mozgása nyilvánvalóan egy még nagyobb felület mozgásának 
a viszonylagos jelensége is. Ebben az esetben, ha feltesszük, hogy a hegység- 
felboltozódást és — a hegységboltozat szárnyainak ársüllyedésével — a 
külső tér viszonylag kiemelt felszínének létrejöttét a boltozat központjában  
ható, alulról jövő nyomás okozza, ezt a viszonylagosságot könnyen megérthet
jük, ha elképzelünk egy, a hegység helyére helyezett kőzetlemezt, amit lassú 
mozgatással valamilyen irányban kissé megdöntünk. Ha ezt a kőzetlemezt 
valamilyen tárgy alulról ható nyomásával valamelyik ponton feldomborít juk, 
a lemez mozgása közben helyi erőterű mozgás jön létre. A boltozat ezáltal a 
„lemez” m ozgó anyagában mozogva emelkedik ki és alakítja ki alárendelt 
szerkezeti formáit.

A  Bükk hegység esetében is beszélhetünk ilyen általános jellegű megdőlés
ről, ami déli irányba gyengén megsüllyesztette a hegység déli szárnyát . Érdekes 
bizonyíték erre a II. melléklet alsó szelvénye. A  külső tér általános szintkülönb
sége — a Dubicsánynál és Mezőkeresztesnél felvett a és ß  érték különbsége — 
és a hegységdomborulat magasságát ábrázoló ö egyenes közötti különbség 
a hegységdomborulat javára azt jelzi, hogy a hegység valóban megdől, de a 
külső tér „lemezével” együtt hajlik le dél felé. Nem dől rá tehát a déli külső 
tömegre, hanem attól is elszakad, mert a felboltozódás sokkal erősebb, m int a 
külső tér felszínének általános lejtése az A lföld  felé. A  két érték közötti különbség  
tehát a boltozat és a külső tér kőzetei között fellépő bizonyos fokú húzóerőt fejez ki. 
Miközben a nagy kiterjedésű „külső tömeg” felszíne az Alföld felé süllyed, 
a hegység alulról ható nyomás révén kiemelkedik, belőle kiszakad.

A  továbbiak tárgyalása szempontjából itt meg kell jegyeznünk, hogy központi 
emelő nyomás esetén nemcsak a boltozat lesz koncentrikus, hanem [természetszerűen a 
kialakulással járó másodlagos formák elhelyezkedése is.

Megállapítottuk, hogy a Bükk hegységben a tektonikai okokból fellépő 
elemi felszínmozgások valódi mértékét valamilyen harang-jellegű felszínhez 
való viszonyítással tudjuk megadni. A  3. ábrán mellékelünk egy így szerkesz
tett felületet, szintén a Bükk hegység főszelvénye alapján. A  3. ábra felső 
szelvényén látható, hogy a paleo—mezozóos kőzetfelszín 1000 m viszonylagos 
magasságú szegélydomborulata a harmadidőszaki fedőn keresztül már csak 
szerény hullámként észlelhető. Érthető tehát annak szükségessége, hogy a 
felszín mozgását — aminek érzékelhetőségét a lepusztulás nagymértékben 
befolyásolja — elvileg helyes viszonyítási alap szerint elemezzük. A  mozgások 
a mai felszínen gyakran olyan elmosódóan jelentkeznek, hogy felismerésük, 
vagy a közöttük levő kapcsolat nyomozása közönséges szintvonalas térképen 
nem is lehetséges. Ezért térképeinken a hegységek felszínének az alakját több 
helyen, éspedig ott, ahol a viszonyok hasonlóak és a mennyiségek valamint az 
összefüggések ábrázolása ezt szükségessé tette, harang-jellegű felszínhez viszo
nyítva szerkesztettük meg. Ez úgy történt, hogy szintvonalakkal megadtuk
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2. Völgy talpszint feletti magasságvonal, 2 . 50 m-es magasságvonal alá eső terület, 3 . relatív gravitációs ano
mália, 4. a külső tér felszínének pereme, mélyföldtani adatok alapján, 5 . szelvényvonal (I. melléklet)

Puc. 4. Карта рельефа гор Бюкк относительно уровня дна долин
1. Линия отметок, находящихся над уровнем дна долин, 2 . территория, лежащая под 50-метровой отметкой, 3 .  
относительная гравитационная аномалия, 4 . край поверхности внешней территории на основании данных глу

бокого бурения, 5 . линия разреза (приложение 1)

38 M Á F I É vi Jelentés 1969. évről
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a harang-jellegű felszín tengerszinthez viszonyított izophipszáinak és a térképek 
ugyancsak tengerszinthez viszonyított izophipszáinak az értékkülönbségeit. 
A  harang-jellegű felszín szerkesztésének legegyszerűbb és legtermészetesebb 
módja a hegység központja felől sugár-irányban kifelé haladó nagyobb |)atak- 
völgyek talptérszín-magasságát összekötő izohipszák megszerkesztése. A  völ
gyek ugyanis a boltozat-központ közelében meredeken esnek, majd ellaposod
nak; az általános felszín alatt levő szintet képviselnek, a hegységfelszín hozzá
juk viszonyított magassága általában pozitív értékben adható meg. Esésvona
luk eléggé kiegyenlített, a viszonylag emelkedő pásztákba való állandó bevágó- 
dásuk és a süllyedő szakaszok feltöltése révén. A völgytalp-izohipszák segít
ségével tehát a helyi mozgásokból eredő torzulásokat bizonyos határok között 
önként kiszűrő természetes felületet nyerünk. Ilyen szerkesztéssel sajátos 
reliefenergia-térkép birtokába is jutunk.

A Bükk hegységnek arról a területéről, ahol a nagyobb völgyek szabályos 
sugaras helyzetűek, megszerkesztettük a mai felszín völgytalp-szinthez viszo
nyított magasságának a térképét (4. ábra). A szerkesztést 1: 50 000 méret
arányú alaptérképeken végeztük, majd a szerkesztett rajzot 1: 200 000-es 
méretre kicsinyítettük. A  térszín helyzetét 50, 100, 200 és 400 m-es szintvona
lakkal ábrázoljuk, az 50 m alatti szintet vonalkázással emeljük ki.

A  térképen, a közönséges szintvonalas térképpel ellentétben, erőteljesen 
elkülönül a hegység viszonylag szabályos alaprajzú központi tömege. Ezt 
szintén eléggé szabályos, gyűrű alakú domborulat-sor veszi körül s a kettő 
között viszonylag alacsony térszín-öv foglal helyet, amelynek kialakulásában 
felmerül a hegylábi süllyedés gyanúja. Érdekes és eddig még nem tárgyalt 
forma az a néhány helyen a hegylábi süllyedékből sugár irányban kiágazó 
széles mélyedés, amit „sugár irányú árok” néven szintén a hegységfelboltozódás 
másodlagos szerkezeti formái között tartunk nyilván.

E térkép megszerkesztésével az volt a célunk, hogy tisztázzuk: mennyire 
igazolhatók a főszelvény elemzésénél említett feltevések, ti. az, hogy a hegy
ségfelboltozódás elsődlegesen alulról ható szerkezeti nyomással függ össze és 
kialakulása a neogén elején kezdődött. Ha a felboltozódás alulról ható nyomás 
eredménye, a másodlagos formáknak sugaras—köríves rendszerben kell elhe- 
lyezkedniök, és ha a formák kialakulása a miocénben kezdődött, ezt a mai és 
a neogén felszínalakulás jellegének azonossága bizonyíthatja.

A  felvetett kérdések megválaszolása céljából korreláció-térképet szerkesz
tettünk, az alsómiocén rétegek fekvőjének mai helyzetét feltüntető adatok és 
a mai felszín völgy talpszinthez viszonyított térképe alapján. A  miocén fekvő * I.

6. ábra. A  Bükk hegység feküfelszíneinek térképe (Csíky G., Jaskó S., B adnóty E. és 
R adócz Gy . nyomán szerkesztette Moldvay L.)

I. A szarmata Összlet felnijének felszíne a tengerszinthez viszonyítva, II. az alsómiocén összlet feküjének fel
színe a tengerszinthez viszonyítva, III. a paleo-mezozóos összlet felszíne a tengerszinthez viszonyítva, IV. 
relatív gravitációs anomáliák. Vastag vonallal a paleo-mezozóos és paleogén képződmények kibúvását jelöltük

a mai felszínen

Tue. 5. Карта подошв различных толщ гор Бюкк (составил Л. М о л д в а и  по данным 
Г . Ч и к и , Ш . Я ш к о , Э . Р а д н о т и и Д ь . Ра д о н а )

I. Уровень подошвы сарматской толщи относительно уровня моря, II. урозень подошвы нижнемиоценовой толщи 
относительно уровня моря, III. уровень палео-мезозойской толщи относительно уровня моря, IV. относительные 
гравитационные аномалии. Толстой линией показаны выходы палео-мезозойских и палеогеновых отложений на

современной поверхности
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Ór ábra — Puc. 5.

3 8 *
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felszínének adatai R a d k ó t y  E. (1954) feküt érképéről valók. Ilyen adatként 
használtuk fel a déli perem gravitációs anomália adatait is, annak a meggon
dolásnak az alapján, hogy ezek nagy vonásokban a miocén fekvőjének tekint
hető paleo—mezozóos és paleogén képződmények felületének szerkezetileg 
kialakult alakját tükrözik (Csik y  G. 1961; 5—6. ábra).

Ezen a térképen a főszelvény által harántolt szegély domborulat folytatását 
a mai térszínen Ny és К  felé is több kiemelkedés jelzi. Látható, hogy a mai 
felszín és a miocén fekvő felszíne között egybehangzó a kölcsönösség. A magas 
helyzetű felszínrészletek mentén az idős felszín kiemelkedik, az alacsonyak 
mentén besüllyed, bár az erózió és a denudáció folytán az egyezés nem tökéle
tesen szabályos. A szegély domborulat Ny-on Ostorosnál kezdődik és Szomolyá- 
nál ér véget (Sc h r é t e r  Z. 1939). Ezután a boltozat-sor mélyebben beszakad, 
majd tovább К -re, Cserépváraljánál hirtelen ismét kiemelkedik. A domborulat 
vázolt szakasza a következő, kácsi és sályi terület szerkezeti mélyedésénél ér 
véget, ahol É, vagyis a Bükk hegység felé röglépcsős emelkedés mutatkozik 
(Cs ik y  G. 1961). A mai felszínen ez a mélyedés is alacsonyabb terület; magasabb 
felszínrészletek övezik.

A szénhidrogénkutató fúrások az ostorosi, bogácsi és cserép váraljai bolto
zatnál a miocén rétegek alatt elérték a középsőtriász (ladini) mészkövet, 
Szomolyánál lattorfi összletben, Rácsnál és Sálynál felsőeocén mészkőben 
álltak meg. Az eocén ill. triász képződmények felett lattorfi és rupéli összlet 
települ, helyenként az északi szárnyakon tengeri, part közeli burdigalai rétegek 
is mutatkoznak (B a l o g h  K. 1964). Az oligocén összletre az északi szárnyon 
(a hegylábi süllyedék felé) vastagabb — másutt csak foltokban meglevő — 
alsómiocén szárazföldi törmelékes összlet települ, majd e fölött változó vastag
ságú felsőburdigalai, helvéti és tortonai vulkáni összlet következik. Bogácsnál 
a boltozat mindkét szárnyán találhatók pannóniai és szarmata képződmé
nyek is.

Az ostoros—szomolyai területen a rupéli fedő agyagmárga mindegyik 
fúrásban, Bogácson már csak a boltozat-szárnyakon jelentkezett, a cserép
váraljai területen pedig hiányzik. Valószínű, hogy az egyenlőtlen mozgás 
folytán jobban kiemelt bogácsi és cserép váraljai területen a rupéli felső fedő 
agyagmárga rétegsor lepusztult és így a miocén alatt a mélyebb szintet kép
viselő rupéli homokköves agyagmárga következik (Cs ik y  G. 1961).

Az ostoros—cserép váraljai szegélydomborulattól É-ra, az általunk hegy
lábi süllyedéknek nevezett mélyedés kialakulása és benne a miocén Összlet 
kivastagodása valamennyi adat szerint megállapítható tény. Csik y  G. (1961) 
leírása szerint az ezzel azonos egerszalók—noszvaji mélyedésben helyenként 
feltűnően vastag az alsómiocén szárazföldi összlet.

Térképünk a hegység ÉK-i oldalán nagyjából hasonló kiújulási Összefüggést 
igazol (6. ábra). A szerkezeti rendszer külső keretét a Bánhorváti felől ÉK-nek 
haladó, majd Edelénynél nagy ívben D  felé kanyarodó, viszonylag magas 
helyzetű paleo—mezozóos perem adja. Edelényi peremnek nevezzük és a mező- 
kövesd—mezőkeresztesi külsőtér pereméhez hasonló alakulatnak tartjuk. Belső 
oldala hirtelen mélyül, az aljzat Kazincbarcikánál már —500 m-ben folytató
dik (R adócz  G y . 1964). Felszínére — helyenként szarmata képződményekkel 
záródó, ÉK felé is messze terjedő — miocén összlet települ, amely ellenkező 
irányban a hegységmag széléig követhető. Az alsómiocén összlet fekvőjének
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6. ábra. Az alsómiocén fek
vője és a mai, völgytalpszint- 
hez viszonyított felszín viszo

nya a Bükk hegységben
1. Viszonylag alacsony helyzetű mai 
térszín — alacsony helyzetű alsó
miocén térszín, 2. viszonylag ma
gas helyzetű mai térszín —- magas 
helyzetű alsómiocén térszín, 3 . pa- 
leo—mezozóos és paleogén képződ
mények kibúvása a mai felszínen, 
4. relatív gravitációs anomália, 5. a 
paleo —mezozóos összlet felszíne a 

tengerszinthez viszonyítva

Puc. 6. Поверхность нижие- 
миоценовой подошвы и ее от
ношение к современной по
верхности, определенной от
носительно уровня дна долин, 

в горах Бюкк
1. Относительно низкий уровень сов
ременной поверхности — низкий уро
вень нижнемиоценовой поверхности,
2. относительно высокий уровень 
современной поверхности — высо
кий уровень нижнемиоценовой по
верхности, 3. выходы палео-мезо- 
зойских и палеогеновых отложений 
на современной поверхности, 4. от
носительная гравитационная анома
лия, 5. поверхность палео-мезозой- 
ской толщи относительно уровня

моря
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helyzete, ami a hegység közelében paleo—mezozóos kőzetfelszínt jelent, jól 
elhatárolható, körívesen besüllyedt pasztát igazol. A rendelkezésre álló, 
E/ADNÓTY-tól származó felszín-lejtési adatok azt bizonyítják, hogy a mélyedé
sek és kiemelkedések e rendszere szerkezeti eredetű. Ja sk ó  S. (1960) hívta 
fel a figyelmet arra az érdekes összefüggésre, ami az alsómiocén és szarmata 
fekvő helyzete között fennáll. A Kondótól Dédestapolcsányig húzódó É —Ny-i 
irányú keskeny teknőtől ,, . . . D-re a Bükk hegység felé, É-ra pedig a bán
horváti boltozat irányában emelkednek a rétegek. A teknőt keresztező Harica-, 
Kazinci- és Bánvölgyben jól megfigyelhető, hogy a völgyoldalakon egyre 
mélyebbre süllyed a szarmata alsó réteghatára, míg csak el nem érjük a teknő 
tengelyvonalát. Az alsómiocén fekvőjének térképét a szarmata fekű felszínének 
szintvonalaival összehasonlítva, szembetűnik, hogy itt a hegységszerkezeti 
formák többé-kevésbé fedik egymást, vagyis a besüllyedések és kiemelkedések 
nagyjából mindkét felületen párhuzamosak. Különbség csak abban van, hogy 
az alsómiocén fekvőn mérhető vertikális elmozdulások kb. kétszer nagyobbak 
a szarmata fekvő hasonló jellegű elmozdulásainál. így az alsómiocén fekvő 
süllyedése R a d n ó t y  térképe nyomán a Bükk hegység északi szegélyétől a 
Dédestapolcsány—Kondói-teknő központjáig (4 km távolságon) 300 m; 
a szarmata rétegeken ugyanaz csak 100—150 m-nek mérhető” .

Teljesebbé válik a sor, ha a 4. ábráról hiányzó, nyugati területre kanyaro
dunk. Itt két jellegzetesen kifejlődött hegylábi süllyedőket találunk. Az egyik 
Csernely és Szilvásvárad között húzódik 13 km hosszan ÉÉK—DDNy-i 
irányban. Benne a Kondó—Dédestapolcsány-i teknőben mérthez hasonló szög- 
diszkordanciával helyet foglaló, besüllyedt szarmata és idősebb miocén összlet 
található (5., 7. ábra és III. melléklet). Külső határát KÉK felé az Űszófőhegy

1 . Mezozóos és paleozóos alaphegység, 2 . oligocén, 3. mediterrán, 4 . szarmata és pannon 

Puc. 7. Схематичный разрез у СЗ-го подножья гор Бюкк по данным Ш . Я ш к о
1. Мезозойский и палеозойский фундамент гор, 2. олигоцен, 3. отложения средиземноморского яруса,

4. сармат и паннон
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gerincén találjuk meg, ami szegélydomborulatnak minősül. A süllyedék DDNy- 
on az Egercsehinél húzódó NyÉNy-i, viszonylag kiemelkedő területen ér véget, 
ettől az emelkedéstől DNy-ra azonban újabb É É K —DDNy-i irányú süllyedék 
következik Hevesaranyos és Bátor között, 10 km hosszan. Ennek a süllyedők
nek a szegélydomborulat jellegű határa NyÉNy felé az ismert bükkszék— 
fedémesi boltozatvonulat (8. ábra). A besüllyedt miocén összlet aljzata itt 
közvetlenül a paleo—mezozóos ,,alaphegység’5. Ennek a teknőjébe települnek, 
kiújuló mozgásokra utaló jelekkel, a burdigalai és helvéti, sőt ÉÉK felé a 
tortonai és szarmata emelet rétegei. A süllyedék egyik, ÉÉK-i részletén Ja sk ó
S. szintén kimutatta Egerbocstól ÉK-re, hogy ott is szarmata utáni, tovább
fejlődő, besüllyedő mozgások folytak (7. ábra).

A hevesaranyos—bátori hegylábi süllyedőkben szintén kifejlődött egy, 
az előtér felé húzódó sugár irányú árkos besüllyedés, ami a bükkszéki és 
fedémesi boltozatot kettévágja (Sc h r é te r  Z. 1942a).

A hegységfelboltozódás közvetlen környékén a másodlagos formák sugaras
kor íves elhelyezkedése az elmondottak értelmében tehát igazolható, olyan bizonyíté
kokkal együtt, amelyek valószínűsítik a miocénben kezdődő felboltozódást.

Az a feltevésünk, hogy ezt a felboltozódást elsődlegesen alulról ható szer
kezeti nyomás idézte elő, tovább erősödik, ha az előmélyedések kérdését vizs
gáljuk. A mai feltártság mellett ui. úgy látszik, hogy a hegység körül nem 
két előmélyedés alakult ki, ahogyan azt az ÉNy—DK-i irányú vízszintes össze
nyomással számoló geomechanika állítja, hanem — a legkülönbözőbb irá
nyokban — legalább négy; a Miskolc környékére eső feltáratlan terület számí
tásba vétele nélkül.

Vizsgáljuk meg először a főszelvényben bemutatott, Vatta és Makiár 
közötti előmélyedést, a ,,vatta—makiári árkot” . Ennek a nagy medencének 
a DK-i szélét a mezőkövesdi külső tér medencefeltöltéssel fedett aljzati kiemel
kedése alkotja. Benne a vastag burdigalai—tortonai vulkáni összletre nagy 
vastagságú pannóniai összlet települ. Megállapításunk szerint az előmélyedés 
besüllyedése az oligocén és a miocén fordulóján kezdődhetett; a vastag pan
nóniai rétegek kiéküléséből és a hegységboltozat megdőléséből ítélve pedig, 
a szarmata vagy a pannon eleje óta úgy folytatódott, hogy közben regionális 
értelemben a külső tér képződményeivel együtt — tulajdonképpen ezek töme
gébe ágyazódva — DK-i irányban megdőlt. Az így létrejött erős ütemű fel
tölt ődés folytán a mai térszín alakján az előmélyedés és a külső tér felszínének 
viszonylagos kiemelkedése nem ismerhető fel, az erősen kiegyenlített alföldi 
térszín az ostoros—szomolya—cserépváraljai szegély domborulat DK-i lejtői men
tén egyenes vonalban „ levágja” a hegység előterét. Ezen a területen tehát az 
említett elbillenés óta a viszonylag emelkedő mezőkövesdi külső tér egymás 
fölötti felszínei lepusztulástól védett helyzetben mozognak, úgy, hogy a fiatalodás 
sorrendjében mind kisebb elmozdulást mutatnak. Azt, hogy ez a mozgás a 
pleisztocénben is folyt, az előmélyedés negyedkori rétegeinek a kivastagodása 
igazolja.

Az előmélyedés aljzata különböző módon és mértékben süllyedt elemekből 
áll. Harsány és Borsodgeszt között, valamint Novajtól К -re is a gravitációs 
anomáliák és fúrások adatai szerint általában mélyül. Tardtól közvetlenül K-re 
is sejthető a gravitációs anomáliák alapján egy, csúcsával a külső tér felé 
mutató hegyes, keskeny, háromszög alakú besüllyedés (5. ábra). Tardnál
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Cserépváralja felől kiindulva úgy tűnik, mintha ennek a süllyedőknek a Ny-i 
oldalán az előtér felé folytatódó magasabb aljzatú „híd” alakult volna ki, 
ami az egész előmélyedés-rendszert egy nagyobb EK-i és egy kisebb DNy-i 
süllyedőkre osztaná. Feltűnő jelenség, hogy Andornaktálya és az eltemetett 
mezőkövesdi boltozat között az előmélyedés DNy felé lezárul; feltehetőleg 
viszonylag magasabb helyzetű aljzat torlaszolja ezt el, amit a gravitációs 
anomáliákon kívül a pannóniai rétegek dőlésével is bizonyítani lehet. Az említett 
vonaltól ÉK-re ugyanis a rétegek dőlése DK-i, vagy DDK-i, míg a vonaltól 
ЗЖу-ra, Makiártól Kerecsendig, a dőlés HDNy-i irányba fordul. Erre vall a 
mai felszín helyzete is, mert az ostorosi szegélydomborulat DNy-i vége felé 
az eltemetett mezőkövesdi boltozattól ÉNy-ra, majd ÉÉNy felé hajló ívben 
kampó alakban következő emelkedés-sor van, amely a pannóniai rétegek 
dőlése alapján az aljzat viszonylagos szerkezeti emelkedésével magyarázható. 
Hasonló kiemelkedés van az előmélyedés EK-i végén Mályi—Nyékládháza és 
Ernőd között is, ahol az aljzat szerkezeti kiemelkedése a Sály, Borsodgeszt, 
Harsány között beöblösödő alsópannóniai rétegek és a borsodgeszt—harsányi 
medence helyzetéből önként adódik. Ez, a hegység felé beívelő vonulat lénye
gében a borsodgeszt—harsányi süllyedők Mezőkeresztes felé folytatódó K-i 
pereme. A vattai előmélyedés tehát nem hosszabbítható meg egyszerűen a 
„nagyszerkezeti irányok’5 elve alapján a Mátra vagy a Tokaji-hegység felé, 
hanem olyan, vese vagy félhold alakú süllyedőknek minősíthető, amelynek a 
„partja” , a szegélydomborulat magasságáig emelkedve, a mai felszín alakján 
is felismerhető, kampó alakú peremet alkot. Még egyszerűbben fejezzük 
ki magunkat, ha azt mondjuk, hogy a mezőkövesd—mezőkeresztesi „boltozat- 
sor” DNy-on Makiár és Andornak vonalán, ÉK-en pedig Ernőd—Mályi 
vonalán fokozatos emelkedéssel beível a hegységközpont felé és végül a sze
gélydomborulat rögboltozatainak a magasságáig emelkedik, úgy, hogy Maklár- 
nál és Ernődnél már a mai felszínen is érzékelhető emelkedéssel kilép az alföldi 
felszín szintjéből; ezen a ponton a pannóniai összletet az aljzat mezozóos 
rögsora már kiemeli az alföldi térszínből. A külső tér felszínének a hegység
központhoz csatlakozó két végét, két hídszerű területet, a szegélydomborulat 
köti össze egymással.

A továbbiakban még három ilyen, jól felismerhető előmélyedést ismerte
tünk; a pétervásárai, az arlói és a kazincbarcikai előmélyedést. Lehet, hogy 
Miskolcnál is kifejlődött hasonló előmélyedés, itt azonban az aljzat helyzetét 
még nem ismerjük.*

A pétervásárai előmélyedés Szajla—Ivád—Váraszó között húzódó, sza
bályos, félkör alakú peremmel körülfogott mélyedés. Felszínén a miocén 
rétegek már csak lepusztulási roncsok alakjában vannak meg, a katti összlet 
szerkezeti viszonyai azonban elárulják az oligocén utáni mozgásokat . A fedé- 
mesi boltozat külső oldalán 4—500 m-re tehető a felsőkatti homokkő besüllye
dése a Tárná vonaláig, ahol vetődés mentén felbukkanó, idősebb rupéli márga 
és homokos agyagpászta jelenik meg (8. ábra). Az agyagrétegek felett általáno-

* Újabban közreadott gravitációs adatok szerint hasonló előmélyedés tételezhető 
fel Miskolctól É-ra is. Úgy látszik, hogy a kazincbarcikai előmélyedést a miskolcitól 
Sajószentpóter és Sajóbábony között kiemelt aljzati vonulat választja el ( S z i l á r d  J. 
1966). Ezeket az adatokat а IV. mellékleten feltüntetjük.
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san jellemző ÉNy-i dőléssel ismét felsőkatti homokkő folytatódik, egészen a 
külső tér pereméig, ahol a mélyből előbukkanó idősebb rupéli rétegekkel nagy 
vetődés mentén érintkezik. A nagy vetődés a Bükk hegység főszelvényében 
tárgyalt „előárok” jelleget tükrözi és több más előtér szelvénye alapján ilyen 
árok képződése törvényszerűnek is ítélhető. A később ismertetendő arlói elő- 
mélyedésben az árok nem követi ugyan teljesen párhuzamosan az előtér 
ívét, hanem attól kissé elfordul a szegélydomborulat felé, a felszíni térképezés 
adataiból azonban itt finomabb részletekre nem lehet következtetni. Schréter 
Z. a középsőoligocén pászta megjelenését a Tárná völgyénél É K —DNy-i 
irányú vetődéssel magyarázza, ami az általában ÉNy felé süllyedő rétegek 
mélyebb csoportját itt felhozza. A külső tér felszínének a hegység felé beívelő 
két szárnyát itt is a szegély domborulat ,,köti át” ; a Darnóhegytől ÉK-i 
irányban húzódó szegély domborulat vonulatához tartozik a bükkszéki és a 
fedémesi boltozat is. Hátoldalukon a hevesaranyosi hegylábi süllyedék húzódik. 
Részletesebb elemzésükkel a Darnó-vonal kapcsán foglalkozunk.

A hegység ÉK felé következő előmélyedés-jellegű területe a Bekölce— 
Borsodnádasd—Arló—Ózd—Sajónémeti vonallal körülhatárolható félhold ala
kú terület. Nevezzük ,,arlói előm élyedés"-nek. Tőle Ny-ra, Hangony táján, 
nagy területen rupéli agyag búvik ki, több szerzőtől feltételezett nagyméretű 
félboltozatban (Jaskó S. 1952, Cs ík y  G. 1961). Dél felé (csak egyes térképeken 
különválasztott) ún. alsó, majd felső durvaszemű felsőoligocén homokkő van 
a felszínen. A külső területen ez a két homokkő-képződmény a legelterjedtebb. 
A terület neve, az „Északi Homokkőhegység” (Yajdavár hegység) is innen 
származik. Ez az összefüggő, tönkösödött felszínű homokkő összlet tektonikái
kig zavartalanabb, mint az előmélyedés összlete (Jaskó S. 1952). Erősen össze
töredezett ugyan, de aránylag kis méretű vetődések járják át (Tömör J. 
1948a, b).

Az arlói előmélyedés ezzelszemben jellegzetesen összetört és berogyott 
terület. A külső térben Borsodszentgyörgy, Hangony, Szentsimon, Uraj, 
Sajópüspöki környékén a kibúvó rupéli agyagrétegekkel szemközt Járdánháza, 
Hódoscsépány, Ózd, Center, Sajónémeti vonalán a katti homokkőösszlet jelen
tősen besüllyedt. A területen két vetődéses árokban burdigalai és helvéti 
képződmények is megmaradtak. Miocén képződmények vannak a terület 
DK-i részének a felszínén is (Balogh  K. 1964; térképmelléklet).

A két árok a külső tér pereméhez simul, nagyjából ÉÉK —DDNy-i 
irányú vetők mentén, kissé elhajolva az óramutató járásával egyező irányban 
(9. ábra). A külső árok legkifejezettebben kialakult szakasza Járdánháza, 
Arló és Somsálybánya vonalán kb. 10 km hosszú. Benne levetett helvéti 
kőszéntelepes összlet és ennek fedője foglal helyet. Tőle KDK-re középsőoligo
cén pászta húzódik, amelynek a rétegei KDK felé 5—22°-os szög alatt dőlnek. 
A pásztát ÉÉK —DDNy-i irányú, a külső tér felé dőlt síkú vetődések járják 
át. A pásztát ól ÉK-re eső belső árok szerkezete hasonló, ezt is ÉÉK —DDNy-i 
irányú vetők határolják (Schréter  Z. 1948). A vetődések tehát lépcsős vető
dések, amelyek KDK felé haladva fűrészfog-szerűen újból felhozzák a mélyebb 
rétegösszleteket. A különbség az oligocén és a miocén rétegek szerkezete 
között, Schréter  szerint csak az, hogy az oligocén rétegek 5—22°, a miocén 
rétegek 5—10°-os szög alatt dőlnek (Farkaslyuk bánya és Somsály bánya kör
nyéke). A z  oligocén és m iocén rétegek között tehát itt is nagyjából ugyanazt a
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9. ábra. A Bükk hegység ÉNy-i részén levő arlói előmélyedés szerkezeti árkai, elforgatott 
helyzetben ( B a l o g h  K .  térképének felhasználásával szerkesztette M o l d v a y  L.)

1. A miocén, 2. az oligocén képződm ények a felszínen, 3. a paleozóos képződm ények a felszínen vagy kis 
mélységben, 4. +  200 m-es, 5. + 1 0 0  m-es és 6. 4- 50 m-es térszín a völgytalpszint felett. —  b =  a külső

(,,diapir-közi” ) tér felszínének pereme

Puc. 9. Структурные грабены передового прогиба Арло в северо-западной части гор Бюкк 
в развернутом положении (составил Л . М  о л д в а и с использованием карты К . Б а л о г а )
1. Миоцен, 2 .  олигоценовые отложения на поверхности, 3. палеозойские отложения на поверхности или на неболь
шой глубине, 4. + 200-метровая, 5 .+ 100-метровая и 6. +  50-метровая отметки над уровнем дна долины; b =  

край поверхности внешней («междиапировой») территории

szögdiszkordanciát találjuk, amit az ostoros— szom olyai boltozaton. N yilván  ebben 
az esetben is azért, mert a neogén jellegű szerkezetalakulás már a szávai m ozgá
sokkal az oligocén és m iocén közötti denudációs időszakban megkezdődött és az 
alsóm iocén rétegek lerakódása után — vagy közben — kiújult.

A hangonyi perem és az Upponyi hegység között tehát olyan süllyedők 
alakult ki, amiben vetődéses pászták kanyarodnak be bizonyos távolságig 
a hegység központja felé. A süllyedékhez tartozó középsőoligocén pászták, 
Schréter  Z. és T ömör J. térképezési adatai szerint, még billenős következté
ben megemelkedett oldalukon is magasabb rétegtani szintet képviselnek, 
mint a hangonyi külső térben kibúvó középsőoligocén rétegek, tehát az itt 
levő rétegek ahhoz képest süllyedtnek és denudáeiótól védettnek minősíthetők. 
A hangonyi területen a rupéli emelet felső szinttájához tartozó , ,B ” (a lsó )  
szürke, képlékeny, csillámos agyag, az arlói előmélyedés pásztáinak billenés 
következtében magasabbra került oldalain viszont a rupéli emelet felső szint
tájához tartozó , , A ”  (fe ls ő ) szürke, homokos agyag és agyagos homok van a 
felszínen (Schréter  Z. 1948, T ömör J. 1948a, b). Az előmélyedésben egy-egy 
ilyen elbillent pászta kiemelt oldala 300—400 m-rel magasabban hordozza az 
oligocén egyes rétegeit, Schréter  Z. 5— 22°-os dőlésadat-átlagértékeinek 
számításba vétele szerint. Az összkép tehát arra utal, hogy az előmélyedés 
egésze süllyed a külső térhez képest. Az előmélyedésben a középsőoligocén 
pászták kiemelkedése viszonylagos, süllyedés közben jön létre. A mai térszínen
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a külső tér-nek csak a hangonyi szakasza alacsony; egyébként ez DNy felé 
határozottan magas helyzetű, platószerű, tönkös felszínű terület.

Az arlói előmélyedésnek a pétervásáraitól elkülönülő, zárt egység jellege 
jól kidomborodik az oligocén—miocén dőlés-adatpár nyomon követésével. 
Borsodnádasdtól К -re még az arlói süllyedékre jellemző KDK-i dőlések mér
hetők, Tarnalelesz tájékán azonban — az egercsehi ,,híd” -tól D-re — mind az 
oligocén, mind a miocén rétegek dőlése átfordul ÉNy-i irányba. Itt jelenik meg 
a bükkszék—fedémesi szegélydomborulat első rögboltozata is, a „Disznászó- 
malom” -tól Ny-ra (Schréter  Z. 1948). A dőlések megváltozásával kapcsolat
ban Schréter  szóvátesz értelmezési nehézségeket is: ,,A délibb területen már 
eltérő, de csak nagyjából értelmezhető viszonyokat találunk. Borsodnádasd- 
tóhK-re, a Vásárosúti-völgyben és DK-re, a Karácsonyhegy árkaiban, továbbá 
a lemezgyári völgy árkaiban, . . . nagyjából KDK-i vagy DK-i dőléseket 
mérhetünk az oligocén rétegeken. Ellenben Tarnalelesz és Szentdomonkos 
táján, a Nagyverő erdőben s az Óbikk-völgy bal oldalán már nagyjából ÉNy-i 
dőléseket találunk, ugyancsak az oligocén rétegeken, vagyis itt már az oligocén 
rétegek átfordulása kétségtelen.”

Az arlói előmélyedés KDK-i oldalán, ahol elvileg a szegélydomborulatnak 
és a hegylábi süllyedéknek kell megjelennie, jellemző módon szintén megválto
zik a szerkezet. A csernelyi Üszófő-vonulatot, Ariétól KDK-re 7 km-re, NyÉNy 
felé még a ,,fűrészfogas” rendszerbe illő NyÉNy-i vetősík határolja. Az Űszófő 
gerincén azonban már nagy, K D K  felé hajló vetősíkot találunk, ami KDK, 
vagyis a hegyláb felé veti le az aránylag magas helyzetű miocén rétegcsopor
tokat (III. melléklet). Itt kerültek egymás mellé a helvéti kőszénfedő rétegek 
a tortonai emeletbeli agyaggal, lajtamészkővel és a fedő szarmata képződ
ményekkel (Schréter  Z. 1948). A vonulatot határoló két törési sík felfelé 
meghosszabbítva, háztető alakban metszi egymást, és az aljzatból kiemelkedő 
keskeny vonulatot sejtet. A levetett szarmata összlet már ismertetett teknő 
jellegét Jaskó  S. (1960) ismerte fel, térképén É É K -D D N y-i irányú 13 km 
hosszú, Szilvásváradig húzódó területen ábrázolja (5., 7. ábra). Ennek DNy-i 
végét a Borsodnádasd felől Egercsehin át a hegységközpontokhoz bekanyarodó 
külső tér felszín (,,híd” ) zárja le.

Mint láttuk, a dőlésekből ítélve, területünket a katti rétegek lerakódása 
után érte először olyan természetű mozgás, amiből valamilyen központi fel- 
boltozódásra, a Bükk hegység kialakulásának első mozzanatára lehet követ
keztetni. Ennek nyomán indult meg a borsodszentgyörgy—hangony—uraji 
külső tér felszínének a kialakulása, az általa határolt arlói előmélyedés ,,fel- 
fogazódása” vagy a déli oldalon az ostoros—szomolya—cserép váraljai boltozat 
kiemelkedése. Ettől az időtől kezdve a külső felszínekkel körülvett terület 
minden ,,rezdülése” a hegységfelboltozódás folyamatára visszavezethető je
lenség.

Az arlói terület szerkezeti képe megerősíti a szerkezeti—morfológiai is
mérvek szerint vázolható elkülönítést; mind a pétervásárai, mind az arlói 
terület egymástól szerkezetileg elkülönült, brachiszinklinális-szerűen süllyedő 
rögcsoport vidéke.

A kazincbarcikai előmélyedés rövid jellemzése előtt vizsgáljuk meg a 
Darnó-vonal kérdését. Ez a vonal egybeesik a pétervásárai előmélyedés belső 
szélén húzódó É É K -D D N y-i irányú, Bükkszéken és Fedémesen át a szűcsi
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bányatelepig 10 km hosszan kifejlődött szegély domborulat vonalával. Mozgása 
felszínelemzés alapján a mai térszínen is felismerhet őnek látszik (Sze b é n y i L. 
1947). A vonalon a recski Darnó-hegy rupéli agyagra rátolt ladini röge és a 
bükkszéki oligocén boltozat helyezkedik el, amely a ladini összlet kiemelkedése 
következtében meghajlított lattorfi és rupéli összletből áll.

A bükkszéki boltozat DK-i szárnyát lépcsőzetesen alásüllyedő miocén 
összlet fedi; a szerkezet ennyiben a megszokott szegélydomborulat képét 
mutatja. A boltozat középpontjától DK-re azonban, ahol a miocén összlet 
lépcsősen leszakad, közvetlenül a miocén rétegek feküjében, a lattorfi és rupéli 
összletre rátolt ladini összlet jelenléte is megállapítható. A darnói és bükkszéki 
feltolódás között T elegdi R óth K. kapcsolatot tételezett fel. A szerkezeti 
pászta fogalmát az irodalomba ,,Darnó-öv” néven vezette be (1937).

A Darnó-övvel, vagy Darnó-vonallal az irodalom behatóan foglalkozott. 
Egyesek szerint a vonal folytatása a Bükk hegység Ny-i oldalán, É felé az 
országhatáron túl, Csíz községig követhető (Szentes F. 1947, Томов Jk 
1958a, b, Cs ík y  G. 1961). Jaskó  S. (1946) szerint több ágra szakadva halad 
az arlói árok és az upponyi rög közötti területen. Pantó  G. (1954) szerint 
viszont az Upponyi-hegységet ÉNy-ról határoló alsómiocén utáni rátolódási 
vonal húzódik a Bükkszéknél kimutatott rátolódáshoz. B alogh  K. (1965) 
ennek megfelelően a darnói rátolódás csapását Upponyon és Jákfalván át 
Rudabány áig 55 km-en át hasonló jelleggel nyomozhat ónak említi. E rátolódás 
szerinte Észak-Magyarország egyik, feltehetően legjelentősebb szerkezeti eleme.

A Darnó-öv fogalma tehát, amely T elegd i R oth eredeti megjelölése 
szerint csak a Darnó-hegy és a Bükkszék, esetleg Fedémes közötti övre értel
mezhető, irodalmunkban azonosult a hegység egész ÉNy-i peremén a paleo — 
mezozóos összletnek az oligocén összletre történt rátolódásával, a két összlet 
közötti tektonikai érintkezés vonalával, majd egyes szerzőknél az ugyanitt 
bekövetkező alsómiocén utáni mozgásokkal.

Ügy véljük, hogy a Darnó-öv kiterjedését illetően vissza kell térnünk 
T elegd i R oth eredeti elképzeléséhez. Azt sem tudjuk bizonyosan, hogy a 
bükkszékihez hasonló rátolódás a szomszédos fedémesi boltozatban megismét
lődik-e. 55 km-es hosszban feltételezett folytatódása bizonyítatlan feltevés. 
Hiányoznak a fúrásos bizonyítékok az Upponyi-hegységtől DNy-ra levő 
nagy kiterjedésű pásztábanis. Ezzelszemben bizonyítékok vannak arra, hogy 
a bükkszéki terület (a pétervásárai előmélyedéssel és a hevesaranyosi szegély
domborulattal együtt) már a szávai mozgások idején különvált az arlói elő- 
mélyedés és az Űszófő-vonulat területétől (Schréter  Z. 1948). A köztük 
levő kapcsolatot már Schréter  is csak ,,nagyjából értelmezhető” jelenségnek 
írta le.

Az irodalomban leírt esetekben a Darnó-öv szerintünk a következő szer
kezeti jelenségeket fedi: 1. A Borsodnádasd, Arló, Ózd mentén húzódó kMlső 
tér szerkezetileg viszonylag kiemelt peremét (III. melléklet). Ide esik a szerin
tünk tévesen bükkszéki típusúnak vélt hangonyi lapos ,,félboltozat” . 2. Az 
arlói előmélyedés vetővonala-it. 3. Az Üszófő-vonulat és a hegységközpont 
közötti szegély domborulat és hegylábi süllyedék szerkezeti vonalait. 4. Az upponyi 
szerkezeti ,,híd” feltolódását. Szerintünk egyik esetben sem mutatható ki 
kapcsolat a bükkszéki szegély domborulat tál, illetve, ha van a jelenségek 
között kapcsolat, ez csak közvetett, a hegység felboltozódásán keresztül.



606 M old VA Y L.

A Darnó-öv folytatódása tehát ÉK felé a rendelkezésre álló bizonyítékok 
alapján szerintünk kétségbe vonható feltevés. Az övét saját meggondolásaink 
alapján a péter vásárai előmélyedéshez tartozó szegély domborulat töréses övének 
tartjuk; az itt végbement mozgás módja nem illik rá az egész ÉNy-i pe
remre.

A bükkszék—fedémesi szegélydomborulat fejlődésmenete jól beleillik 
viszont az előmélyedések és a hegylábi süllyedékek mozgásából adódó össz
képbe. A bükkszéki oligocén boltozat egybehangzó irodalmi vélemények 
szerint a szávai mozgások idején alakult ki és DK-i szárnyán — ahol a ladini 
összlet egyik pásztája fel is tolódott a lattorfi és rupéli rétegekre — miocénen 
belüli további mozgásként lépcsős le vetődések következtek be. E vetődések 
alapján rögzíthető a boltozódás fejlődése. Az alsómiocén fekü itt mintegy 
600 m-t kitevő viszonylagos lesüllyedése esetleg már a burdigalai emeletben is 
folyamatban lehetett, mert a levetett összletben az alsó riolittufát szokatlanul 
nagy, közel 200 m vastagságban harántolták. Ez a tufa a borsodnádasd—arlói 
kifejlődés figyelembe vételével részben tengeri lerakódású is lehet (Sc h reterZ. 
1948), esetleg kapcsolatban lehet a többfelé feltételezett burdigalai tengeri 
rétegekkel is (Cs. M eznerics I. 1962, B áld i T.—R adócz Gy . 1965). Schréter 
Z. (1942a, b) továbbfejlődést érzékeltet itt is a szávai és a későbbi mozgások 
között ugyanúgy, mint a hevesaranyosi hegylábi süllyedők és az arlói árok
rendszer esetében.

A bükkszéki szegélydomborulat bükkszéki rögboltozata az elmondottak 
szerint helyi jelentőségű, aljzat! pikkelyes feltolódással jellemezhető szegély- 
domborulat-szerkezet, a megemelt összletben továbbfejlődő hosszanti törések
kel. Hogy az aljzatfeltolódás jelensége ÉK felé a fedémesi boltozatban meg
ismétlődik-e, mint említettük, nem tudjuk. Ebben az irányban a kiemelt 
ladini pászta viszonylag mind mélyebb helyzetbe kerül, amit az ostoros— 
cserép váraljai boltozatsor viszonyaihoz hasonlóan, az aljzat egyenlőtlen moz
gásával magyarázhatunk.

A Darnó-öv — lényegileg T elegd i R oth К. (1937) eredeti felfogásához 
visszatérő — leszűkített értelmezéséből és morfotektonikai helyzetének meg
jelöléséből következik szerkezet alakulási elképzelésünk egyik — legtöbb vitára 
okot adható — további következtetése is; ti. az, hogy a ,,Darnó” -i diszlokációs 
öv, a Mátra ÉK-i lábánál is el végződik és meghosszabbításában ezzel egy  
rendszerbe sorolható feltolódási sík  nem folytatódik sem a K - i  M átra  alatt, sem  
az alföldi medencealjzat felé. Ezt, a Mátra-szerkezet későbbi ismertetését meg
előzve, már itt a következőkkel támasztjuk alá.

A Darnó-rög pontosabban megjelölhető helye a pétervásárai külső tér 
„h íd” -része, ahol a külső tér felszíne bekanyarodik a hegyláb felé. Az ilyen 
rögök mögött már nem jön létre hegylábi süllyedők, de viszonylag kisebb 
méretű feltolódás a külső tér egyes rétegeire még bekövetkezhet. Jellemző, 
hogy T elegd i R oth К. (1951. p. 16) abban jelöli meg a különbséget a bükk
széki és a darnói feltolódás között, hogy a bükkszéki rög m iocén utáni mozgá
sokkal a hegylábi süllyedők felé levetődött, a darnói viszont nem. A Darnó- 
rögtől D felé a K-i Mátra végét körülölelő félkörívben sasbércek sorát ismer
hetjük fel, Sirok, Tarnaszentmária, Verpelét környékén (i d . N oszky  J. 1927, 
B alogh  K. 1964: 9. ábra). Ezek a sasbércek már a Mátra-boltozatot bástyáz
zák körül. E területtől ÉK-re, a Bükk hegység Bátor—Egerbakta közötti
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felszíni triász rögcsoportjáig, ÉNy—DK-i irányú vet őkkel felszabdalt, magas 
helyzetű — csak miocénnel fedett — triász vonulat következik. Hegylábi jellegű 
besüllyedés a Darnó-rög mögött (attól DK-re) nem mutatkozik, s ezáltal a 
rög valóban híd-helyzetű röggé válik a Váraszó—Ivád—Szajla felől bekanya
rodó kiemelt külső tér felszíne szempontjából, ametynek a magasabb helyzetét 
a rupéli összlet kiemelkedése jelzi.

A Darnó-feltolódás mátra-lábi megszűnésével kapcsolatos állításunk meg
alapozottsága még jobban kidomborodik, ha figyelembe vesszük, hogy az 
irodalmi adatok szerinti Darnó-vonalon, a Mátra ÉK-i peremén, a Miklós- 
völgy felső részénél a helvéti „slír” összletben már nem mutatható ki elmoz
dulás, „  . . . a helvéti slír és az azt fedő, a Mátra-sorozathoz tartozó tagok 
mindkét oldalon megszakítás nélkül követhetők” (Telegd i R oth K. 1951. 
p. 16). Egy olyan feltolódási öv mentén tehát, amelyet a Etilek hegység ÉNy-i 
peremén, szerintünk eltúlzott irodalmi értékelések a neogén mozgások szem
pontjából még meghatározó jelentőségűnek vélnek, semmilyen középsőmiocént 
követő elmozdulás nem mutatható ki. Ezzelszemben igaz az a megfigyelés* 
hogy a „slír” mozdulatlansága valójában a Mátrára nem jellemző, ez az összlet 
élénken mozgott a Mátra kiemelkedésének megfelelő rendszerben, a Bükk hegy
ség felé néző oldalon a Bükk-rendszerhez tartozó mozgásokkal kölcsönhatásban. 
A Sírok—Barnaszént mária—Verpelét környéki sasbércek már a K-i Mátra 
boltozatát veszik körül, anélkül, hogy az előterükben előmélyedés alakult volna 
ki. Ennek a feltételezhető okára még részletesen visszatérünk. Ezek a sasbércek 
DNy felé kanyarodva Verpelét és Kisnána között egy, a Barnóca-patak keleti 
oldalán végighúzódó háthoz csatlakoznak, amiben már a K-i Mátra felboltozódá- 
sa következtében besüllyedt visonta—vécsi előmélyedés keleti peremét ismer
hetjük fel. Célunk, hogy a Mátra és a Bükk mozgásainak időrendi egyeztetését 
is elvégezzük; a Mátra szerkezetalakulásának tárgyalásáig azonban a visonta— 
vécsi előmélyedéssel kapcsolatosan — egyelőre bizonyítatlanul — előre kell 
bocsájtanunk azt a végkövetkeztetésünket, hogy ez a besüllyedés hozzávetőle
gesen azonos korú a bükkszék—fedémesi szegélydomborulattal és aljzatának kez
deti mozgását a szávai mozgásokig kell visszavezetnünk. Ennek nem mond 
ellent az a körülmény, hogy a Mátrát és peremét jóval fiatalabb kőzetek építik 
fel. (A vatta—makiári „szerkezetek” felett is jóval fiatalabb rétegsor mozog, 
az üledékfelt ölt és miatt itt még felszínalaktanilag is észrevétlenül; a szerkezet 
mégis a szávai mozgásokkal kialakult Bükk-rendszer része). Összegezésképpen 
tehát arra a következtetésre jutunk, hogy a Fedémes — Bükkszék—Darnó 
vonalat egyrészt a Mátra-kiemelkedés, másrészt az általa kialakított azonos 
korú visonta — vécsi süllvedék keresztezi. A meghatározott mozgásmódot je
lentő vonal tehát az említett morfológiai egységek határán feltehetően meg
szűnik.

A Bükk hegység körül felismerhető negyedik előmélyedés a kazincbarcikai. 
Határát a darnóihoz hasonló, „híd” -helyzetű upponyi rög, a bánhorváti 
„boltozat” Jaskó S. (1960) és a Sajógalgóc—Edelény—Boldva között a hegység 
felé nagy ívben visszakanyarodó magasabb helyzetű aljzat pereme alkotja 
(Radócz Gy . 1964); a DK-i oldalról paleo—mezozóos aljzat helyzetére vonat
kozó adatokat nem ismerünk.*

* 1. 600. old. lábjegyzetét.
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A kiemelkedésekkel határolt területen az említett aljzat felszíne a tenger
szinthez viszonyítva —500 m alá süllyed (III. melléklet). Ennek az előmélye- 
désnek az a jellegzetessége, hogy a felszínt felépítő, főleg helvéti képződmények 
alatt, több mint 400 m vastag burdigalai nyílttengeri kifejlődésű ,,slírt” 
tártak fel, ami a peremek felé kivékonyodik (B á l d i T.— R ad ó cz  Gy . 1965). 
Míg tehát a pétervásárai előmélyedésben a lepusztulás miatt csak a katti 
képződmények beszakadása, az áriéi előmélyedésben a kisebb fokú lepusztulás 
miatt a katti, burdigalai és helvéti képződmények beszakadása állapítható meg, 
a kazincbarcikai süllyedékben a mélyebb szintek beszakadása következtében 
a burdigalai összlet erős ki vastagodása, majd a középsőmiocén képződmények 
besüllyedése állapítható meg. Ezeket az adatokat a hegylábi süllyedékek fej
lődésének kérdésével együtt a következőkben elemezzük.

Milyen adatok vannak még a mozgások kiújulásáról ? E szempontból a 
dédestapolcsány—kondói süllyedék adatait már ismerjük (Ja sk ó  S. 1960). 
A hevesaranyosi hegylábi süllyedék fejlődésének mozzanataira Sc h r é te r  Z. 
(1942a) adataiból következtethetünk, aki a süllyedék ÉNy-i határát jelző 
bükkszéki szegélydomborulat rögboltozatának fejlődéséről — tőlünk eltérően 
horizontális torlódásra visszavezetett értelmezéssel — a következőket írja: 
A bükkszéki boltozatban a ,, . . . Darnóhegy tömegének NyÉNy felé való 
elmozdulása okozta a középsőoligocén képződmények összetorlaszolását, gyű
rődését, esetleg kisebb pikkelyek létrejöttét. Földtani felvételeim alapján 
fel kell azonban tételeznem, hogy még egy későbbi gyűrődés is érte területünk 
képződményeit. Nevezetesen azt tapasztaljuk, hogy helyenként az alsómiocén 
képződményei is enyhén redőzöttek s így természetesen az alattuk fekvő oligo- 
cén rétegcsoportokat is újból enyhe gyűrődés érte. Ennek példáját látjuk 
Bükkszéktől É ÉK-re. Itt azt tapasztaljuk, hogy az említett bükkszéki boltozat 
ÉK-re meghosszabbított tengelyében a boltozat folytatódik az alsómiocén 
képződményekben is. Bizonyos egyfelől, hogy errefelé, a Köröspuszta táján 
az alsómiocén első transzgressziós rétegcsoportja kissé díszkordáns településsel 
következik a középsőoligocén elég mély rétegcsoportja fölött, de másfelől 
világosan látható, hogy az ÉK-re meghosszabbított boltozattengelytől NyÉNy- 
ra: ÉNy felé, 10—30° szög alatt, tőle KDK-re pedig: DK-re, 10—28° szög 
alatt dőlnek a rétegek. Ezt a boltozatot kb. a Vöröshegy tájáig nyomozhatjuk, 
az alsómiocén kavics és homokkő területen.55

,,Ettől a boltozattól ÉNy felé van a már szintén említett kerekaszói bol
tozat. Ebben a boltozatban a középsőoligocén rétegei gyűrődtek fel, de észak
keletebbre, a Babarhegy felé, már szintén az alsómiocén rétegeken mutatható 
ki továbbvonulása. E közt s a bükkszéki boltozat között a Víg-völgye táján, 
egy kis rétegteknő húzódik, amelynek felépítésében az alsómiocén kavicsokon 
kívül az alsó riolittufa, a széntelepes és szénfedő rétegcsoport is részt vesz.55

,,Tehát ebből úgy látszik, hogy az oligocén végén történt gyűrődés nagy
jából ugyanazon vonalak mentén, az alsó miocén képződményeinek lerakódása 
után megújult.55*

* Az irodalmi idézetet természetszerűleg eredeti megfogalmazásban vesszük át. 
A  félreértés elkerülése céljából azonban előrebocsátjuk és hangsúlyozzuk, hogy a régebbi 
leírásokban szereplő ,,bolt ozat” , ,,antiklinális” , ,,szinklinális” , ,,gyűrődés” elnevezéseket, 
csak olyan, formailag hasonló építményeknek fogjuk fel, amelyek vertikális rögmozgások 
következtében jöttek létre.
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Érdekesen egészíti ki Sc h r é t e r  elmefuttatását J a sk ó  S. megfigyelése a 
hegylábi süllyedék egyik, ÉK-en levő részletéről, ahol viszonylag nagyobb 
süllyedés következtében a tortónai és szarmata rétegek is megmaradtak. 
Bélapátfalva és Egeresein között a szarmata rétegek . 4—5 km átmérőjű, 
lapos teknőt alkotnak. Itt zökkennek a kőszéntelepek is legmélyebbre, amelyek 
Szucsnál és Egercsehinél kelet felé dőlnek, e teknő keleti oldalán a Bükk 
hegység tövében pedig ismét kiemelkednek” (Ja sk ó  S. 1960).

Hasonló mozgáskiújulást bizonyítanak a csernely—szilvásváradi hegylábi 
süllyedék adatai is, ahol az Üszófő vonulat mögött Sc h r é t e r  Z. (1948) ,,nagy 
vetőt” jelez és ahol — ugyanezen a pásztán — J a sk ó  S. (1960) az idősebb 
miocén és a szarmata rétegek süllyedésének továbbfejlődését érzékelteti (7. 
ábra). Sc h r é t e r  Z. (1948) leírásából tudjuk, hogy a levetett oldalon helvéti 
kőszénfedő, tortónai agyag és mészkő tartozik az alásüllyedő, szarmatánál 
idősebb miocén összlethez.

Ezeket az adatokat csak annak bizonyítékaként lehet értelmezni, hogy a 
hegylábi süllyedékek aljzatának a szávai mozgásokkal megindult süllyedése a 
neogén folyamán többször is felújult.

A katti regressziót követően a hegylábi süllyedékek fejlődésének első 
bizonyítékai a burdigalai rétegekhez fűződnek. DK-en a noszvaji süllyedőkben, 
helyi be mélyülést igazoló burdigalai törmelékkúpok jelennek meg, tufabetele- 
püléses tengerpart-szegélyi homoklerakódás kíséretében, mintegy a mélyüléssel 
lépést tartó felt ölt ődést jelezve. Hasonlóképpen a süllyedés és feltöltődés közötti 
egyensúlyra következtethetünk a bükkszéki boltozat mögött kivastagodó 
alsó riolittufa jelenlétéből is, de fontos adat erre vonatkozóan a kazincbarcikai 
előmélyedés vastag burdigalai ,,slír” feltöltése is. Ezen adatok alapján úgy 
látszik, hogy a helvéti transzgresszió bekövetkeztéig a hegység felboltozódása 
folyamatban volt ugyan, de a központot körülvevő térszín, erőteljes feltöltődés 
következtében, el is egyengetődött, tehát a boltozódás regionális transzgresszió 
közben mehetett végbe.

A helvéti transzgressziót bevezető lápi időszakban a jelzett terület már 
csaknem kiegyenlített térszínű. A lepusztulás és az üledékkéj)ződés figyelembe 
vételével az erős kiegyenlítődés miatt boltozódási szünetre is gondolhatunk.

A boltozatképződés és az általános térszín mozgásának mélyebb okait 
ma még biztosan nem ismerjük, ezért a viszonylagos mozgások megítélésében 
e szerkezetalakulási mód leírásával a mozgások ütemét és kapcsolatát közvetett 
úton sem ítélhetjük meg. Megkíséreltük az egyidejű lassú transzgresszió és 
egyidejű lassú boltozódás elvben lehetséges esetét J u h á sz  A. (1965) láptérképei 
alapján a kazincbarcikai előtérben nyomon követni. Ez a kísérlet néhány érdekes 
adaton túlmenő áttekintéssel azonban nem sikerült, mert a hegylábi süllyedé
kek aránylag kis terjedelme miatt a rendelkezésre álló adatok mennyisége 
nagyon kevés. J u h á sz  A. térképein a Parasznyától D-re eső domborulaton a 
lápöv-adatok hozzávetőleg magasabb térszíni helyzetet jelentő peremi láp
erdő és sekélylápi övét jeleznek; mögötte a hegység felé mélyülő lápöv van 
(hegylábi süllyedék). A telep alsó részében mélyebb térszíni övként rajzolható 
ki a Kondótól ÉK felé haladó teknő és ennek Dédestapolcsány felé mutató 
szeglete is. A telep középső és felső részére vonatkozóan az edelényi külső 
tér lépcsőjének területén szintén magasabb térszíni helyzetre jellemző adatokat 
közöl. Nem találjuk azonban jelét a Parasznyától К -re kiemelkedő domboru-

39 M Ä F I Évi Jelentés 1969. évről
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latnak. J u h ász  A. szerint lehetséges, hogy a telep nyugat, pontosabban az 
arlói előmélyedés felé, a két előmélyedés között fekvő kiemeltebb „híd” - 
részen is kifejlődött. Sc h r e t e r  Z. (1929) ezen a szakaszon az upponyi rögtől 
kiindulóan telepmentes kifejlődést jelez.

A részletmozgásokra vonatkozóan az előrehaladó helvéti transzgresszió 
közben tehát nincs számításba vehető adatunk, a hegységboltozat mozgásának 
módját az általánossá váló tengerelöntés közepette nem tudjuk nyomon 
követni.

Ez az elöntés B a l o g h  K. (1964) szerint a hegység egész területére is 
kiterjedhetett, a Bükk-fennsík kőzetrepedéseiben talált tengeri üledéknyomok 
alapján. Ezzel kapcsolatban meg kell jegyeznünk, hogy a neogén elején még 
gyengén kimélyült hegylábi süllyedékek a boltozat gyenge kiemelését tanúsítják, 
az erre az időre rögzíthető esetleges elöntés tehát lajios boltozat esetére értel
mezhető.

A hegylábi süllyedékek regionális kapcsolatoktól független, nyilvánvaló 
jelensége ebben a fejlődésmenetben az, hogy a kőszéntelepes összlet és az azt 
fedő „slír” , továbbá helyenként a tortonai összlet ugyanott süllyed tovább, 
ahol a süllyedése a burdigalai emeletben is folyt. (A déli oldal vulkáni összlettel 
elborított területeinek mozgását ebbe a sorba csak közvetve kapcsoljuk be.)

A helvéti és a tortonai emelet elkülönítésének kérdését nem érintve meg
állapíthatjuk, hogy a hegység Ny-i és É-i oldalán a helvéti emeletben eredetileg 
sík területen felhalmozott „ kőszéntelepes5 5 összletnek a torton-végi regresszió 
idején már besüllyedt helyzetben kellett lennie. A szarmata denudációhoz 
kapcsolódó előtéri felhalmozódás felszíne ui. jóval enyhébb lejtést mutat a 
hegylábi süllyedékekben, mint a kőszéntelepes összleté. Ha a szarmata rétegek 
süllyedését — az üledékképződéssel egyidejű süllyedés feltételezése nélkül — 
a szarmata utánra helyezzük, a helvéti összlet besüllyedésének kora a burdigalai 
és szarmata emelet közti időszak. Ha a szarmata emeletben szingenetikus 
süllyedést is feltételezünk — ami a helvéti ,,láp’ ’-időszakra vonatkozóan is 
nyitott kérdés — ebben az esetben is szarmata előtti a mozgás. Ugyanígy 
rögzíthetjük az arlói előmélyedésben besüllyedt kőszéntelepes összlet levető 
árkok kialakulásának idejét is. A szarmata rétegek süllyedése viszont az alsó- 
pannóniai alemeletben vagy részben már a felhalmozódással egyidejűleg 
következhetett be. E kérdések központjában ismét a boltozat és a külső tér 
mozgása „együttfutásának” kérdése van, az egyelőre ismeretlen kölcsönösség 
a folyamatok részleteit illetően az általános („kőzetlemez” ) és a részlet- 
(hegységboltozat-) mozgás között.

Ennek az összesített mozgásmódnak jelenleg csak egyetlen biztosra vehető 
részletét ismerjük: az általános térszín szarmatában kezdődő lehajlását az 
Alföld felé, a hegységboltozatnak a hegylábi süllyedékek továbbmélyülésével 
bizonyítható egyidejű emelkedése közben. A neogén-végi tenger uralma az alá
süllyedő oldalon jóval hosszabb tartamú volt, amit a vastag pannóniai összlet 
felhalmozódása bizonyít. A transzgresszió a hegység magasabb területeire 
nem terjedt át, újabb adatok szerint a tengerelőnyomulás az ÉK-i külső tér, 
a Szendrői-hegység és ezekből következően az ÉNy-i külső tér felé is mérsé
keltebb keretek között mozgott (R adócz  Gy . 1965). A boltozat viszont a külső 
térhez képest emelkedett, előmélyedései és hegylábi süllyedékei is tovább
mélyültek. Különösen szembetűnik ez a DK-i, vattai oldalon, ahol a szarmata
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óta a szegélydomborulat és a külső térfelszín miocén és idősebb elemeinek 
mozgása üledéktakaró alatt, védett helyzetben történik, az erősebb ütemű 
feltöltés miatt már többször említett felszíni üledékkiegyenlítődéssel. Ezért az 
itt megfigyelhető aljzatelmozdulásoknak a miocén rétegek elmozdulásán tük
röződő kiemelkedései és besüllyedései a terület harántszelvényében merészebb 
formájúak (I. melléklet). A hegység Ny-i és É-i területein viszont a regioná
lisan emelt helyzet miatt a középsőmiocén óta legalább három denudációs sza
kaszt kell számításba vennünk: 1. a tortonai emelet után, hozzávetőleg a 
szarmata emeletben rögzíthetően, 2. az alsó- és felsőpannóniai alemelet hatá
rán, 3. a pliocén—pleisztocén határán. Ezek azt eredményezték, hogy a terület 
külső térre eső és előmélyedés-felszínei ismételten közel azonos szintre „nye- 
sődtek” . A Ny-i és ÉNy-i külső tér felszínéről, tehát a Vajda vár hegység terü
letéről és a hangonyi rupéli agyaggal borított területről az irodalmi adatok 
szerint az oligocén magasabb szintjein kívül lepusztulhatott a kőszéntelepes 
összlet és az ezt fedő magasabb szintek, továbbá a szarmata összlet, de még az 
ÉNy-i oldal előmélyedéseinek felszínéről is lepusztult a korábban ott felhal
mozódott neogén összlet nagy része. A többszörös elegyengetődés folytán ma 
már jórészt csak az oligocén rétegek elmozdulása alapján becsülhetjük meg 
ezeknek a felszínrészleteknek a hegységfelboltozódással kapcsolatos besüllye
dését. Ennek mértékét a szegélydomborulat és a külső tér felszíne között szer
keszthető — oligocén-végi letarolási felszínnel egyezőnek vett — síkhoz viszo
nyítva 500 m-es átlagban állapíthatjuk meg.

A hegylábi süllyedékek intrapannon és pannon utáni fejlődését a pannon 
rétegek besüllyedése bizonyítja az ostorosi szegélydomborulat mögötti hegy
lábi süllyedőkben (Ba l o g h  K. 1964, térkép). Közvetve erre utal a vattai e l 
mélyedésben a negyedkori összlet kivastagodása is (B a l o g h  K .—R ó n a i A. 
1965).

A Bükk hegység szerkezeti felszínfejlődésének értelmezése

Irodalmunk a Bükk hegység neogén mozgásai esetében mindmáig a „két
oldalas” nagyszerkezeti „szimmetria” elvei alapján ítéli meg a szerkezeti 
formák keletkezését. A morfotektonikai adatok azonban azt mutatják, hogy a 
hegység neogén szerkezeti formái, szerkezeti—térszíni alakulatai nem két, 
hanem többoldalas, koncentrikus, sugaras—köríves, leginkább a diapir- 
szerkezetekre emlékeztető rendszerben képződtek. Ebből következik, hogy a 
neogén felboltozódás kialakulásában a keletkezés egyik szakaszában sem téte
lezhetünk fel vízszintesen ható nyomóerőt, hanem csakis alulról ható, a köz
ponti tömeg mentén érvényesülő nyomás emelésével számolhatunk. Több más 
hegységünket vizsgálva szintén erre a feltevésre jutunk, még akkor is, ha a 
keletkezett boltozatok különben határozott É K —I)Ny-i, É —D-i vagy K É K — 
NyDNy-i irányok szerint rendezettek.

A szerkezeti felszínalakulás ismertetett módját összesítő tömbszelvényen 
ábrázoljuk (10. ábra). A szelvény központi emelőerő esetére érvényes, oldali 
erőhatástól nem zavart felszínalakulási módot fejez ki.

Középhegységeink közül a Bükk hegység közelíti meg a legjobban ezt a 
felszínalakulási mintát. Genetikailag ebben az esetben a hegység központi 
kiemelkedését körülvevő elmélyedéseket kompenzációs előmélyedéseknek kell minő-

39*
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sítenünk. Az ábrán a kiemelést végző, mélyebb kéregrészt jelképesen körrel és 
nyíllal tüntetjük fel.

Hasonló felszínalakulást a sódómokkal és más brachiantiklinálisokkal fog
lalkozó újabb irodalom említ. Ezek a leírások a kiemelt felszínt körülvevő 
előmélyedések két fajtáját tárgyalják. Az egyik esetben a kiemelkedés körül 
összefüggő, gyűrű alakú süllyedők jön létre, és ezáltal a központi kiemelkedés 
és a külső tér egymástól teljesen elszigetelődik. A másik esetben brachiszinkli- 
nálisok alakulnak ki, amikor is a süllyedések között viszonylag magasabban 
maradt felszín a külső tér pereme felől a központi kiemelkedés felé bevezető 
hidat képez. A Bükk hegység központi tömege körül brachiszinklinálisok ala
kultak ki és ez magyarázza meg azt, hogy a külső tér viszonylag magasabb 
térszíne minden esetben félkörívben bekanyarodik az orográfiai értelemben 
vett hegység oldalához.

Ilyen példa a D ’Lo sódóm és a kudasevoi boltozat brachiszinklinális cso- 
portja (N e t t l e t o n , L. L. 1947, B e l o u s z o v , V. V. 1962).

A K-i Mecsek központjához hasonló méretű kudasevoi boltozatot, spiri- 
ferinás szintjének helyzete alapján, brachiszinklinálisok veszik körül s ezek 
láthatóan a felboltozódás kiegyenlítéseként alakultak ki. E mélyedések meg
felelnek a tárgyalt Bükk hegység kö
rüli vese- vagy félhold alakú meden
céknek, a közöttük fekvő hídrészle- 
tekkel egyetemben (11., 12. ábra).

Több szomszédos dómra kiter
jedő térképeken világosan elkülönít
hetők az aktív, felboltozódó oldalt 
jelentő dómok, a gyakran egymás
ba nyíló élőmélyedés-gyűrűk és a 
felboltozódás szempontjából passzív 
szerepet játszó, viszonylag magas 
helyzetű külső területek (13. ábra).
A boltozatok között magasan maradt 
külső területeket M u r r a y , G. E.
,,interdiapiric structural high” né
ven különíti el (1966). Brachiszin- 
klinálisokból álló gyűrűk esetében a 
külső tér felszínének alaprajza a fel
tételekből önként adódik, ha egymás 
közelében több szomszédos boltozat 
alakult ki, a brachiszinklinális rend
szer a külső tér felszínét csillag ala
kúvá alakítja, s itt a csillag csúcsá
nak a meghosszabbítása a boltozat 
oldalához bevezető híd. Ilyen kettős 
boltozatalakulásra vezethetjük visz- 
sza a Bükk és a Mátra hegységet 
ÉNy, illetve É felé keretező, viszony
lag magas felszínű külső terület (dia- 
pirközi felszín) csillag alakját is, ami

11. ábra. Elkülönülő mélyedések kialakulása 
felboltozódó központ körül. — D ’Lo sódóm, 
Simpson County, Mississippi (Nettleton, 

L. L. nyomán)
—6,200' = szeizmikus reflexiós felület tengerszinthez 

viszonyított helyzete (mértékegység: láb)

Puc. 11. Формирование обособленных прогибов 
вокруг центрального сводового поднятия. —  
Соляной купол D’Lo в Симпсон Каунти, Мис
сисипи, США (по данным Л . Л . Н е т т - 

л е т о п а )

—6,200' = положение отражающей сейсмической поверх
ности относительно уровня моря (единица измерения: 

фут)
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12. ábra. Elkülönülő mélyedések kialakulása felboltozódó köz
pont körül (Belouszov, У. V. nyomán)

1. 280 m feletti szint, 2 . 270—280 m, 3. 260—270 m, 4. 250—260 m közötti 
szintek, 3. 250 m alatti szint, 6. spiriferinás rétegek tetőszintje (tszfm)

Puc. 12. Формирование разобщенных впадин вокруг центрального 
сводового поднятия (по В . В . Б е л о у с о в у )

I . Поверхность с отметками свыше 2,80 м. 2. поверхность с отметками 270—280 м, 
3. 260—270 м, 4. 250 — 260 м, 5. поверхность под отметкой 250 м, 6. верхний гори

зонт спирифериновых слоев (над у.м.)

a Bükk hegység által ,, alászakít ott ” arlói és pétervásárai, és a Mátra hegy
ség által „alászakított” kisterenyei és parádi előmélyedés besüllyedésével ma
gyarázható (III. melléklet).

Nincs magyarázat arra, hogy melyik esetben alakul ki a kiemelt központ 
körül brachiszinklinálisokból álló gyűrű, vagy összefüggő előmélyedés. Való
színű, hogy a két lehetőség csak határeset. A brachiszínklinálisok mérete vagy 
alakja sem teljesen azonos, szerkezeti részleteik is különbözőek lehetnek.

Hasonló térszíni formákat a kéreg mélyebb részéből felnyomuló magma 
is létrehozhat. Az ilyen, szintén diapir-jellegű szerkezeti alakulatot az iro-
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13. ábra. Sótömzsök kiemelkedése következtében létrejött magas- és mélyhelyzetű fel
színrészletek rendszere (Grover, E. Murray nyomán)

I .  A heterosteginás szint tengerszinthez viszonyított helyzete (mértékegység: 1 láb), 2 . diapir-közi magas
helyzetű felszín, 3. só-felszín szintvonalai, 4. törésvonal

Puc. 13. Система участков поверхностей высокого и низкого положений, созданная поднятием 
соляных штоков (по Г р о в е р у  , Е. М у р р е ю )

J, Положение горизонта с Heterostegina относительно уровня моря (единица измерения: фут), 2. междиапировая
поверхность высокого положения, 3. линия уровня соляной поверхности. 4. линия разлома
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dalomban kriptovulkánnak nevezik. Az elnevezést B r a n c a , W. és E r a a s , E. 
(1905) vezette be. Olyan üledékes és metamorf képződményekből álló bolto
zatok jelölésére használják, amelyek valamilyen oknál fogva vulkáni áttörésig 
nem jutott emelkedő magma hajlító hatására jöttek létre.

A krijDtovulkáni térszínalakulásnak a Bükk hegységre emlékeztető példája 
az Egyesült Államokban a Chillieothe környékén fekvő Serpent Mound 
(B u c h e r , W. Н. 1936, H e y l , A. V.—B r o c k , M. R. 1962). A leírás alacsony 
dombként jellemzi, ami nagy kiterjedésű táblán foglal helyet (IV. melléklet). 
Szerkezeti térképén kirajzolódik az ordoviciumi agyagpalából és mészkőből 
álló központi mag. Ezt szilur és devon képződményekből álló köpeny veszi 
körül, amelyen helyenként kisebb méretű, hegylábi süllyedékekre emlékeztető, 
karbon kőzetekkel kitöltött süllyedések találhatók. Legkívül az előmélyedések 
csavart vonalú törésekkel felszabdalt, karbon homokkövei és agyagpalával kitöltött 
foltjai következnek, amelyeket hidakra emlékeztető magas helyzetű rögsorok válasz
tanak el egymástól. Az arlói előmélyedés, az upponyi-hegységi híd és az egész 
Bükk-rendszer szerkezetének feltűnő hasonlósága ábránkról leolvasható.

B u c h e r , W. H. szerint a Serpent Mound szerkezetét mélységi, ,,kiűpto- 
vulkáni”  robbanás hozta létre, amit hirtelen felszabadult vulkáni gázok idéz
tek elő (1936). Más szerzők meteorbecsapódásról beszélnek; a becsapódó 
meteor mélységi robbanása folytán magmafelnyomulás jött létre s a felnyomuló 
magma nyomása alakította ki a szerkezetet (B o o n , J. D .— A l b it t o n , C. C. 
1936; Co h e n , A. J .—B u n c h , T. E .—R e id , A. M. 1961; D ie t z , R. S. 1961a, b). 
A dóm ércesedési és ásvány kiválási folyamatainak vizsgálata és törései alapján 
H e y l , A. V. és B r o c k , M. R. (1962) bizonyította be, hogy jelentősen hosszú 
földtani idő alatt, több szakaszban létrejött szerkezetről van szó, ami B u c h e r , 
W. H. alapfeltevésével összhangban szubvulkáni tevékenységgel hozható össze
függésbe. A szerkezet kialakulását három fő szakaszban állapítják meg, számos 
alszakasszal.

A Bükk hegység üledékes kőzetköpenyének kiemelését is, nagy általánosság
ban, valamilyen mélységi anyag felemelkedésére kell visszavezetnünk; a terület 
ennek kapcsán kerülhetett vertikális értelemben ,,nyomás alá” , nyilvánvaló 
mechanikai bizonyítékok alapján. Lehetséges, hogy összefüggés van a kiemelke
dés és az Ostoros — Cserépváralja környéki riolit- és dácitláva-árak kitörése 
között is. Több hegység, és különösképpen a Mátra hegység térszínfejlődését 
kell azonban még megismernünk ahhoz, hogy a hegységek kialakulásának 
ezzel összefüggő kérdéseit is megvizsgálhassuk.

Az előmélységek származásának ismeretében a hegylábi és sugárirányú 
süllyedékek kialakulását, sőt a hegylábi süllyedékek töréseivel a központi 
tömegről leválasztott, alaktani értelemben szegélydomborulatnak nevezett 
rögök feltolódását is az előmélységek felé, a központi felboltozódásra kell 
visszavezetnünk.

A hegylábi süllyedés keletkezése azzal magyarázható, hogy az alulról 
jövő központi nyomás hajlító hatása következtében az alásüllyedő előmélység 
és a boltozatközpont közötti ,,inflexiós” övben erősebb húzófeszültség lép fel 
s emiatt a boltozat talp és csúcs közötti része felszakad. A hegységfelszín álta
lános széttágulásából következik továbbá, hogy a szegélydomborulat rögei 
nemcsak a központtól az előmélyedés felé, hanem egymástól oldalt is távolod
nak, ami sugárirányú rogyásokhoz vezet. Köríves, sokszög alakú árkok és
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14. ábra. Sódómok felett kialakuló árkos süllyedések fajtái (Geiszler, A. N. és Zsuravl-
jev , V. Sz. nyomán)

Puc. 14. Виды грабеновых прогибов над солевыми куполами (по данным Л . Н . Г  ей с ле ра
и В . С . Ж у р а в л е в а)

belőlük kiágazó sugárirányú süllyedések sódómokkal megemelt boltozatköz
pontok szélén figyelhetők meg (14. ábra, 6. sz. rajz; G e j s z l e r , A. N. 1951, 
Z s u r a v l e v , V. S. 1963). Laboratóriumi körülmények között létrehozott ha
sonló szerkezetet mutat Sz á d e c z k y -K a r d o ss  E. (1964) munkájában közölt 
ábra (15. ábra).

Hogyan értelmezzük a szegélyrögök feltolódását az előmélyedések felé? 
Sc h m id t  E. R. (1957) szerint a szegélyfeltolódás a kéreg vízszintes összenyomó-

15. ábra. Szakadásvonalak elhelyezkedése alulról ható központi nyomás esetén (Szá
deczky-Kardoss E. és Pesty L. modellkísérlete nyomán)

1. Kezdeti állapot, 2. késői állapot

Puc. 15. Расположение линий разрыва в случае действующего снизу центрального давления 
(по данным Э . С а д е  цки - К а р д о ш ш а  и JT  . П е ш т и )

J. Начальное состояние, 2. позднее состояние
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dása közben az előmélység besüllyedésére kiható mozgás. Üjabban W ein Gy . 
(1964) mutatott rá, hogy az előmélyedés besüllyedését nem a szegélyfeltolódás 
váltja ki; szerinte azonban az előmélyedés képződése csak feltámasztja a 
szegélyrátolódás lehetőségét, ami ilyen esetben csak akkor válik valóra, ha a 
besüllyedés után vízszintes összenyomódás is bekövetkezik.

A valóságban a szegélyfeltolódás és az előmélyedés besüllyedése egymástól 
sem időben, sem pedig mechanikailag nem választható el, a vízszintes össze
nyomódás hipotézisét a felsorakoztatott tények megcáfolják; az előmélyedés 
nem a hegységközpont „álló” helyzetében, azaz mozdulatlansága közepette, 
hanem boltozódó, a külső tér felé is mozgó emelkedése közben süllyed be (1. 
ábra).

A Mátra hegység összehasonlító adatai 
A Mátra —Bukk-rcndszer és kialakulásának értelmezése

A Mátra hegység legjebban feltárt területe az ÉNy-i oldal. Itt számos, a 
helvéti összletet feltáró kőszénkutató fúrást mélyítettek, a felszíni térképezés 
adatai is több betekintést nyújtanak a neogén szerkezet alakulás mozzanataiba. 
Ha vezetőszintül a helvéti kőszéntelepes összletet választjuk és ennek elmoz
dulásait figyelemmel kísérjük, a miocén és az azt követő mozgási folyamatok 
egyik jelentős szakaszára fényt deríthetünk. Megszerkesztettük, a Bükk 
hegységhez hasonlóan, a mai térszín völgytalpszinthez viszonyított magasságá
nak térképét is: a miocén rétegek elmozdulásának adatait ezzel egybevetve, 
a térszínfejlődés máig vezető folyamatát nagy áttekintésben nyomon kísér
hetjük. A hegység D-i oldalán a pannóniai rétegek elmozdulását vehetjük 
számításba, a mélyebb szintek ismerete híján.

A hegység ÉNy-i és É-i előterében két határozott előmélyedést ismerhe
tünk fel: a sámsonházit és a kisterenyeit. Ezeket a Bükk hegységhez hasonló 
híd osztja ketté (,,Mátra hídja” ). A sámsonházi előmélyedés erősebben ki
mélyül, keletkezése i d . N o s z k y  J. (1940) szerint már a tortonai emelet óta 
folyamatban lehet. Kevésbé kimélyült a kisterenyei előmélyedés, ahol részben 
az oligocén, részben a miocén rétegek brachiszinklinális jellegű besüllyedést 
bizonyítanak. Az előmélyedés D-i határát nagyméretű szegélydomborulat * 1

16. ábra. A  Mátra és É-i előtere I. sz. szelvénye (szerkesztette i d . Noszky J., kiegészítette
Moldvay L.)

1. Felsőoligocén (idősebb), 2. felsőoligocén (fiatalabb) képződmények, 3. felsőoligocén képződmények általában 
4. burdigalai homok, agyag, 5. helvét kőszénfekü (alsó riolittufa), 6. helvét kőszenes összlet, 7. helvét slír, 
8. helvét—törtön vulkáni kőzetek általában, 9 . szarmata, 1 0 . pannóniai, 1 1 .  pleisztocén képződmények, 
1 2 . fúrás száma, 1 3 .  törésvonal, 1 4 . feltételezett beszakadás vonala, vulkáni kürtő közelében, 1 5 .  bevetített 
szelvény elválasztó vonala (a 18. ábra bevetített szakaszának határvonala a 17. ábrán), 1 6 .  a felszín elmozdu
lásának iránya (lásd az 1. ábrán is). — a = szegélydomborulat, b = külső („diapír-közi”) tér felszínének pereme,

hs = hegylábi süllyedők

Puc. 16. Разрез гор Матра и их северного предгорья (составил Й . Н о с к и  c m . ,  допол
нил Л . М  о л д в а и)

1. Отложения верхнего олигоцена (более древние), 2. отложения верхнего олигоцена (более молодые), 3. отложения 
верхнего олигоцена вообще, 4. бурдигальские пески, глины, 5. подошва гельветских углей (нижние риолитовые 
туфы), 6. гельветская угленосная толща, 7. гельветский шлир, 8. гельветско-тортонские вулканические породы, 9. 
сарматские, 10. паннонские, 11. плейстоценовые породы, 12. номер скважины, 13. линия разлома, 14. предполагае
мая линия провала вблизи жерла вулкана, 15. делящая линия спроектированного разреза (линия границы спроек
тированного участка рис. 18 показана на рис. 17), 16. направление смещения поверхности (см. также рис. 1); а = 

краевой свод, b = край поверхности внешней («междиапировой») территории, hs = передовой прогиб
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alkotja (nagybátonyi antiklinális), amit a hegységközj^ont felé jellegzetes 
hegylábi süllyedék határol.

Egyszerűsíti tárgyalásunk menetét a terület atlaszszerűen kidolgozott 
összehasonlító térképsorozata (19—21. ábra). Ezek ismertetése előtt azonban 
három szelvényt mutatunk be a hegység ÉNy-i és É-i oldalárók amelyek a 
Bükk hegység előmélyedéseihez hasonló előmélyedéseken át összekapcsolják 
a hegység központját és a külső tér felszínét.

Az első szelvény (16. ábra) a Cserhát K-i szélétől kiindulva Pásztónál 
harántolja a Zagyva völgyét és a Mátra központi tömegének a szélén, a Nyi- 
komhegynél végződik. A szelvény a Bükk hegységi főszelvény (I. melléklet) 
DK-i részén kimutatott térszínelmozdulási jelenségeket idézi. A külső térben 
a viszonylag legidősebb képződmények emelkednek ki. Ennek pereménél 
(,,b” jelű szakasz) világosan látható a mezőkeresztesi boltozat lábánál kiala
kult ,,előárok” -hoz hasonló alászakadás, árkos helyzetű levetődés, ami a hegy
ség felé mintegy megelőzi az előmélyedést. A Várhegynél szegélydomborulatra 
emlékeztető rög figyelhető meg, mögötte hegylábi süllyedőkre emlékeztető 
mélyedés.

Az egyes rétegfelületek törésmenti elmozdulásai a Bükk hegységi elő
térnél megfigyelthez hasonló irányokat követnek: az ,,élőár ok’5 mentén a 
különböző korú neogén felszínrészletek a Mátra felé lépcsősen levetődnek, 
a szegély domborulathoz támaszkodó rétegfelszínek itt is felfelé és az előmélye- 
dés felé mozognak, a hegylábi süllyedék szarmata összlete pedig lefelé billen 
(v. ö. a 16. ábra értelmező rajzát és az 1. ábrát).

A következő, kissé északabbra áthaladó szelvényen (17. ábra) a külső 
tér felszíne, a sámsonházi előmélyedés ÉK-i nyúlványa, a Mátra hídja viszony
lag megemelt slír összlete, a nagyon határozottan kirajzolódó nagybátonyi 
szegélydomborulat, a hegylábi süllyedék és a Mátra központjának a rétegsora 
látható. Itt jegyezzük meg, hogy a Mátra központjában a felboltozódás mellett 
bizonyos rogyás jele is mutatkozik, amivel a Bükk hegység boltozatánál nem 
találkoztunk. Ezt a tényt a kialakulás értelmezésénél külön számításba kell 
vennünk.

A harmadik szelvény É K —DNy-i irányban húzódik a kisterenyei elő- 
mélyedéshez tartozó mátranováki medencén keresztül és a Nagy Pálláza 
nevű magaslatnál végződik. Ezen is jól látható az idősebb kőzetanyagú külső 
tér lépcsője, az előmélyedés és az előmélyedés külső szélén kialakult, az eddig 
ismert szelvények alapján törvényszerű kísérőjelenségként fellépő árok, ami 
itt is, az arlói előmélyedés árkaihoz hasonlóan, a szegélydomborulat felé beka
nyarodik (18. ábra).

Az ÉNy-i Mátra és előtere szintén denudált. Ha földtani térképe alapján 
(19. ábra) megszerkesztjük a negyedkorinál idősebb felszíni képződmények 
viszonylagos helyzetét ábrázoló térképet, a kisterenyei előmélyedésben levetett 
helyzetben megmaradt képződmények tűnnek elő: olyan csavart vonalú 
árkokból álló rendszer, amilyet az arlói előmélyedésben ismertünk meg (20. 
ábra). Az árkokban balról jobbra haladva idősebb képződmények vagy réteg- 
kibúvások ülnek a regionálisan emelkedő előmélyedésben bekövetkezett el- 
nyesődés jeleként. Az árkokban a denudáció útján napvilágra került kép
ződmények, nyilván továbbfejlődő folyamat során, mind besüllyedhettek. Élő- 
árokként ebben az előmélyedésben a két kanyarodó árokból álló rendszernek
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19. ábra. Az ÉNy-i Mátra és a Zagyvavölgy „ fedetlen” térképe (id . N oszky J., Schréter 
Z. és Szentes F. nyomán szerkesztette Moldvay L.)

1. Pannon összlet, 2. szarmata összlet, 3 .  törtön lajtai mészkő, 4 . törtön vulkáni összlet, 5 . helvét slír, 6. helvét 
kőszenes összlet, 7. helvét kőszénfekü (alsó riolittufa), 8 . burdigalai és oligocén képződmények

Puc. 19. Карта «со снятым четвертичным чехлом» районов северо-запада гор Матра и Задь- 
вавёлдь (составил Л . М  о л д в а и по данным Й . Н о с к и  c m . ,  3 . Ш р е т е р а и

Ф. С е н т е  ш а )
1. Паннонская толща, 2 . сарматская толща, 3. тортонский известняк типа лайта, 4. тортонская вулканическая, 
толща, 5. гельветский шлир, 6. гельветская угленосная толща, 7. подошва гельветских углей (нижние риолитовые 

туфы), 8. бурдигальские и олигоценовьте породы
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az elemei lépnek fel, egy
részt a külső, Ny felől kanya
rodó, átlós törések mentén 
kicsipkézett árok, másrészt 
a keletebbre fekvő árok elő
térperemi része. Jól látható, 
hogy az előmélyedésben ez
által az arlói kiemelt, ,,fűrész- 
fogasan” megbillent pásztá- 
ra emlékeztető, viszonylag 
emeltebb alakulat húzódik 
(21. ábra). Árkos besüllyedés 
a nagybátonyi boltozattól 
D-re fekvő hegylábi süllye
dek is.

A 21. ábrát a mai tér
szín és az itt vázolt szerke
zeti jelenségek egybevetése 
céljából szerkesztettük. A 
rajzokon bővebb magyará
zat nélkül is látható a köz
ponti hegységtömeg, a hegy
lábi süllyedők, a (nagybáto
nyi) szegélydomborulat és a 
két előmélyedés kiütközése 
a mai térszínen. Egybevetés 
céljából elforgatott helyzet
ben megszerkesztettük a 
Bükk hegység DK-i előmé- 
lyedését ábrázoló térképet és 
a K-i Mecsek, szintén e rend
szert tükröző morfotektoni- 
kai térképét is (22., 23. ábra).
A gravitációs térképen mind a sámsonházi, mind a kisterenyei előmélyedés ne
gatív anomáliával kifejezetten jelentkezik (24. ábra). D o m b a i T. (1947. p. 87) 
szerint mágneses szelvényezés alapján is az a kép alakul ki, hogy a kristályos 
alapkőzet a két területen teknőszerűen bemélyed.

Id . N o s z k y  J. (1940) mátra-hídi szelvényén világosan látható, hogy a híd 
területén, ahol a gravitációs adatok maximumot jelölnek, a helvéti slír összlet 
több száz méterrel magasabbra emelkedik, a sámsonházi süllyedők besüllyedt 
tortonai és szarmata képződményekkel borított területéhez képest (17. ábra). 
Mátraverebély környékén a leghatározottabb ez a kiemelkedés, ahol Sc h r é t e r  
Z. (1940. p. 119) a slírben mért dőlések alapján az egész Zagyva-völgy mátra- 
verebélyi és tiribes-pusztai szakaszára vonatkoztatva sasbércet, viszonylag 
felemelkedő aljzatra utaló szerkezetet jelöl. A Mátraverebély tői É-ra fekvő 
Szőlő-tető területén szabályos slír-brachiantiklinálist tüntet fel (Sc h r é t e r  Z. 
1940. I. tábla). ÉNy—DK-i irányú kiemelt rögöt sejtet feltételezett vetőkkel 
Szúpataktól ÉNy-ra is.

20. ábra. A képződmények viszonylagos helyzete az 
ENy-i Mátra és a Zagyva-völgy területén 

1. Pannon, 2. szarmata, 3. törtön mészkő, 4. helvét slír, 5. lielvét 
kőszenes összlet ( 1 —5. árkos helyzetben), 6. viszonylag kiemelt 

helyzetű képződmények

Puc. 20. Относительное положение пород на территории 
северо-запада гор Матра и Задьвавёлдь

1. Паннон, 2. сармат, 3. тортонские известняки, 4. гельветский шлир, 
5. гельветская угленосная толша (7 — 5  в грабеновом положении), 

6. относительно приподнятые отложения



21. ábra. A  szerkezeti nagyformák és árkos süllyedékek kapcsolata az ÉNy-i Mátra és a
Zagyva-völgy területén

1 — 5. Ua. mint 20. ábrán, 6 . +400 m-es térszín (tszfm), 7. +400 in-es, 8 . +200 m-es, 9 . +100 m-es, 10. +50 
m-es térszínek a völgytalpszint felett. — a = szegélydomborulat, b = a külső („diapir-közi”) tér felszínének

pereme, H = híd
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22. ábra. A  Bükk D K -i peremének felszíne és előtérlépcsője (elfor
gatott helyzetben)

1. + 400 m-es, 2 . + 200 m-es, 3. + 100 m-es, 4. + 50 m-es térszínek a völgytalpszint 
felett; 5. relatív gravitációs anomália. — a= szegélydoniborulat, b = a külső (,,dia- 

pir-közi”) tér felszínének pereme, medencefeltöltés alatt
Puc. 22. Поверхность и предгорный уступ юго-восточного края гор 

Бюкк (в развернутом положении)
1. Поверхности с отметками +400 м, 2. +200 м, 3. +100 м, 4. +50 м над уровнем 
дна долины; 5. относительная гравитационная аномалия; а = краевой свод, b = край 
поверхности внешней («междиапировой») территории под осадочными отложениями

бассейна

40 MÁFI Évi Jelentés 1969. évről
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23. ábra. A  K-i Mecsek 
és északi előterének 

felszíne
1 .  + 200 m-es, 2 .  +150 ni
es, 3. + 100 m-es, 4. + 50 ni
es térszínek a völgy talpszint 
felett; a= szegélydomboru
lat, b= a külső („diapir- 
közi”) tér felszínének pe

reme

Puc. 23. Поверхность 
Восточного Мечека и 
его северного пред

горья
1. Поверхности с отметками 
+200 м, 2 .  +150 м, 3 . +100 
м, 4. +50 м над уровнем дна 
долины; а = краевой свод, 
b = край поверхности внеш
ней («междиапировой») тер

ритории

A terület hídjellegű aljzatkiemelkedésre utaló mozgásait újabb szelvények 
is bizonyítják. Sz e n t ir m a i J. (1965) kányás-aknai szelvényében az említett 
Szőlő-tető környékén a slír fekvő ±  0 m tszf. magasságban van, innen K-re 
— 300 m-re süllyed, majd tovább К -re a Zagyva-völgy felé újra emelkedni kezd 
és a súlyom-tető—farkaslyuki ÉÉK —DDNy-i törésvonalon túl még magasabb 
helyzetbe kerülve, nekitámaszkodik a nagybátonyi boltozat alsólengyendi 
oligocén magjának. A Kőerdő-tető felől Szúpatak felé haladva ugyanez a fekü- 
szint a Kányás-aknától É-ra mintegy 800 m-ig követhetően — 300 m-ről körül
belül ± 0  m-ig emelkedik (Sc h r é t e r  Z. 1940: II. tábla; Sz e n t ir m a i  J. 1965: 
szelvények). Mátraverebély és Szúpatak, vagyis a szerkezeti híd táján Sc h r é 
t e r  — a terület térképén különben szokatlan irányként jelentkező — ÉNy 
DK-i csapású vetősíkokat jelez, amelyek a sámsonházi szinklinális széléig követ
hetők. Hasonló jellegű, a hegység központjához viszonyítva sugárirányban
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24. ábra. Az É N y - i  M á t r a  t é r s z í n -  é s  i z o g a m m a  t é r k é p e  F e k e t e  J. g r a v i t á c i ó s  t é r k é p é n e k  
f e l h a s z n á l á s á v a l  s z e r k e s z t e t t e  Moldvay L.

1 . + 400 m-es térszín (tszfm), 2 . + 400 m-es, 3 . + 200 m-es, 4 . +100 m-es, 5 . + 50 m-es térszínek a völgytalp- 
szint felett; 6 . izogamma értékköze, 7. minimum-terület, 8 . a szerkezeti híd és a külső („diapir-közi”) tér

felszíne, gravitációs adatok alapján

Puc. 24. Карта поверхности и изогамм северо-запада гор Матра, составленная Л . М  о л д - 
в а и с использованием гравиметрических карт Й . Ф е к е те 

1 . Поверхность с отметкой +400 м (над у.м.), 2 . поверхности с отметками +400 м, 3 . +200 м, 4 . +100 м, 5 . +50 м 
над уровнем дна долины; 6 . интервал значений изогамм, 7. минимальная площадь, 8 . структурная перемычка и по

верхность внешней («междиапировой») территории на основании гравиметрических данных

40*
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húzódó szerkezeti vonalakat találunk a kisterenyei és a parádi előmélyedés 
közötti hídon is Mátramindszenttől D-re, a Galya-kiugrás meghosszabbításában 
(Sc h r é t e r  Z. 1940. I. tábla; Sz e n t e s  F. 1939).

Mindezek mellett kétségtelennek látszik azonban, hogy a sámsonházi 
előmélyedés és innen kezdve az egész Zagyva-völgy aljzata mélyebbre be
süllyedt. A Mátraverebély—Szúpatak vonalán sejthető aljzathíd tehát olyan 
küszöbhöz hasonlítható, ami DNy felől meredeken emelkedik, ÉK felé pedig 
lankásan süllyed a kisterenyei előmélyedést határoló külső tér pereméhez 
simuló, külső ,,slír-árokba” (21. ábra). Ez valószínűleg nem azt jelenti, hogy 
a kisterenyei süllyedék aljzatának általában lassabb ütemű mozgása люк, 
inkább arra gondolhatunk, hogy a sámsonházi és a Zagyva-völgyi süllyedék 
mozgása a neogén végén felgyorsult. Erre utal i d . N o s z k y  szelvénye mellett 
S z e n t ir m a i J. kányási szelvénye is, ahol a Szőlőtető környékén kiemelkedő 
slír összletet Ny felé nagy vető vágja le. Ez a vető a sámsonházi süllyedék tor- 
tonai rétegeit süllyeszti alá.

Érdekes részlete még a területnek a Farkaslyuk hegycsoport, ahol a tor- 
tonai összlet szintén erősebben besüllyed. Folytatása DNy felé a Gombástető 
mentén sejthető. ÉK-i határát a Zagyva-völgy D-i oldalán ugyancsak vető 
határolja (Sz e n t ir m a i J. 1965). Besüllyedésére az Ágasvár—Óvár—Hegyes
hegy, vagyis a Mátra-boltozat kiemelkedése kapcsolatában K u b o v ic s  I. 
(1963) utal, többször megújuló mozgások feltevésével. Lehetséges, hogy ez a 
süllyedék már a sámsonházi oldalhoz tartozó hegylábi süllyedék részlete, ami 
esetleg a mélyben DNy felé folytatódik (16. ábra).

Megállapítható tehát, hogy a fiatal vulkáni kőzetekből álló Mátra hegység 
és a paleozóos—mezozóos üledékes kőzetanyagú Bükk hegység szerkezeti 
felszínfejlődése sok vonatkozásban hasonló. Vannak ezenkívül olyan tények 
is, amelyek a két hegység párhuzamosan folyó kialakulására utalnak. Fontos 
ebből a szempontból a nagybátonyi boltozat szerkezete.

A nagybátonyi boltozat érdekessége az, hogy magjában meghajlított felső- 
oligocén összlet húzódik erőteljes dőlésű szárnyakkal (17. ábra). Erre disz- 
kordánsan burdigalai homok, alsó riolittufa és helvéti kőszéntelepes összlet 
települ, lényegesen enyhébb dőlésű boltozatszárnyakkal. Ez világos jele annak, 
hogy a szegély domborulat mentén a felboltozódás eredetileg a katti összlet mégha j- 
lításával kezdődött, majd a poszt öli gócén denudációt követő miocén lerakódásokon 
folytatódott. Ez szükségszerűen ahhoz a feltevéshez vezet, hogy a Módra hegység 
kialakulástörténete is tulajdonképpen a szávai mozgásokkal kezdődik.

Sc h r é t e r  Z. részletesen ír a boltozatot felépítő rétegek újabb és újabb 
mozgásokra utaló dőléséről (1940. p. 108—111). Leírása nyomán a hevesaranyosi 
és arlói öli gócén—miocén dőléspárok analógiáját ismerhetjük fel, ami a Bükk 
hegység és a Mátra hegység kezdeti mozgásainak nyilvánvaló egyidejűségét 
bizonyítja. A szegély domborulat-képződés és az itt leírt rendszerben vele együtt 
fellépő előmélyedés-képződés ugyanis k ö z p o n t i  f e l b o l t o z ó d á s  n é l 
k ü l e  Mátra hegységben ugyanúgy nem képzelhető el, mint a Bükk hegység
ben. Fel kell tehát tételeznünk, hogy a hegység vulkáni kőzettömege, amely a 
szegélymentí formák alapján igen fiatal, diapir jellegű kiemelkedés jeleit is 
mutatja, egy jóval korábban, ugyanazon a helyen megindult ,,kitörésmentes” 
felboltozódás után keletkezett. A vulkanizmus előtti felboltozódásban még 
csakis a metamorf és üledékes eredetű jmleo—mezozóos, illetve paleogén
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képződmények vehettek részt. Ezeknek a nem-vulkáni képződményeknek a 
megemelése pedig, ha szabad mondanunk, azzal az eséllyel indult, hogy a ki
emelt kőzetekből paleo—mezozóos, vagy kristályos hát, azaz a Bükk hegység
hez hasonló boltozat képződik.

Minthogy azonban a Mátra hegység központi területén az oligocén és 
miocén üledékes rétegek túlságosan alacsony helyzetűek, továbbmenőleg fel 
kell tételeznünk azt is, hogy a vulkáni kitörések alkalmával, vagy valamikor 
később a központban helyet foglaló képződményösszlet átmenetileg süllyedt is.

Ezek a következtetések a hegységközpont ún. „negatív” szerkezete kér
désének (Sz á d e c z k y -K ar d o ss  E. 1958), továbbá a Mátra és a Bükk hegység 
kapcsolatának alaposabb áttekintését kívánják meg.

Üj oldalról világíthatjuk meg a negatív szerkezetre vonatkozó feltevést, 
ha a hegységképződés bizonyos kétségkívül meglevő aránytörvényeit vesszük 
figyelembe. Ezek egyike az a törvény, hogy nagyméretű hegységfelboltozódás 
nagyméretű előmélyedések besüllyedését v ált ja ki. A Bükk hegység központi 
része háromszor akkora, mint a Keleti-Mecsek központja; előmélyedései is 
háromszoros, de legalább kétszeres méretűek, mint a Keleti-Mecsek előmélye
dései (24. ábra). Ugyanilyen az aránykülönbség a Mátra körüli előmélyedések 
esetében is.

A másik arányosítási kérdés a központi boltozat és a hegylábi süllyedék 
emelkedés—süllyedés viszonyának kérdése. Utalunk arra, hogy gyengén kiemelt 
boltozat csak gyengén besüllyedt hegylábi süllyedék képződését válthatja ki; 
ezt a Bükk-peremi süllyedékek fejlődése támasztja alá. Ezzel egyet jelent, hogy 
a szegélydomborulat viszonylagos emelkedése is lépést tart a boltozatközjDont 
emelkedésével, a hegységeink képződésénél feltehető emelkedési határok 
között.

Olyan, erőteljesen fejlett szegélydomborulat kialakulása tehát, mint a 
nagybátonyi, amihez világosan felismerhető kriptovulkáni típusú elomélyedés 
tartozik, nem vezethető le a vezetőszintül kiválasztott helvéti kőszéntelepes 
összlet mai boltozatközépi kiemelési magasságából, vagyis a boltozatközpont 
egyéb okból eredő süppedésének feltevése nélkül. A nagybátonyi szegély dombo
rulatban a kőszéntelepes összlet 5 km széles, 400 m magas, vetőkkel átjárt 
boltozatot alkot. A Bükk hegység DK-i szegélydomborulatán a miocén tufa- 
összlet-boltozat szélessége 7 km, magassága 800 m ; ha a Bükk hegység esetében 
képzeletben meghosszabbítjuk a tufaösszlet folytatását — a tönkös alacso- 
nyodás leszámításával — a hegységközpont paleo—mezozóos boltozata tete
jéig, a hegyláb talpától a csúcsig 1500 m-es viszonylagos felboltozódás adódik, 
tehát a központi boltozat és a szegélydomborulat emelkedési aránya 2:1 
(I. melléklet). A Mátrában vezetőszintünk magassága a központi tömeg mentén 
nem magasabb a szegélydomborulatban mért magasságnál, itt hozzávetőle
gesen 1:1 arányt kapunk. Az adott fejlettségű szegélydomborulat kialakulásá
hoz a kőszéntelepes összlet + 800 m-es magasságú, tehát a hegység mai tetőtér
színéig terjedő központi felboltozódását kell számítanunk. A  számítás szerinti 
„hiány” hozzávetőleg 400 m, amit rogyásnak tulajdonítunk. A rogyás oka 
lehet pl. kaldera jellegű süllyedés, rétegtömörödés vagy transzvaporizáció 
(Sz á d e c z k y -K a r d o ss  E. 1958, K u b o v ic s  I. 1962).

A vulkáni összlet tehát végeredményben formai alakzatként az eredeti 
kristályos és üledékes képződményekből álló boltozatot helyettesíti.
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Még nem ismerjük pontosan, milyen a kapcsolat a neogén szerkezetalakulás 
„diapiroid” módja és a közben kialakult vulkáni működés között, miért terelő
dött más irányba a Mátra hegység fejlődése a vulkanizmus kirobbanása folytán 
a stájer mozgások idején és a Bükk hegység központja miért mentesült ezektől a 
hatásoktól. Az egyidejű vulkanizmus a Bükk hegységben csak a DNy-i oldal 
szegélydomborulatára korlátozódott, központja érintetlen maradt. Lehet, 
hogy paleo—mezozóos kőzettömbjének szilárdsága miatt, lehet hogy más okból. 
V a d á sz  E. (1960. p. 412) utal arra, hogy a hegység területén a tortónai vul
kánosság alárendeltebb szerepe a mezozóos kőzetösszlet erőteljes összenyomó- 
dásos, pikkelyes áttolódásos, izokiinálisan gyűrt szerkezetére vezethető vissza.

A Mátra hegység szávai mozgásokkal meginduló kialakulásának további 
fontos bizonyítéka a Mátra és a Bükk hegység között kialakult mezozóos 
rögvonulat, a Darnó-öv tárgyalásával kapcsolatban már említett, Egerbakta— 
Sírok közötti terület, ahol a mezozóos összletről az oligocén összlet lepusztult 
és ezt ma már csak miocén összlet fedi. A területet ÉNy—DK-i irányú vetők 
szabdalják s DNy-i oldalán tűnik fel a már említett viszonylag magasra emelt 
sasbércekből álló rögsor, ami szoros gyűrűbe fogja a Mátra hegység keleti 
oldalát (III. melléklet). A rögsor darnói és siroki rögei lekoptak, haránttöré
sekkel feldarabolódtak. Ezek tulaj dónké jopen egykori neogén boltozat mezo
zóos kőzetmagjainak is felfoghatók, amelyek a Mátra-boltozat köríves szim
metriája szerint helyezkednek el (B a l o g h  K. 1964. térkép és i d . N o s z k y  J. 
1927. térkép és szelvény). A vulkáni összlet a rögsortól nyugatra berogyott. 
Végeredményben a nagybátonyi boltozathoz hasonlítható, de valamivel kisebb 
méretű ,,bolt ozat” rekonstruálható itt, amely körülveszi a Mátra süppedt, 
értelmezésünk szerint mélyebb rétegeket helyettesítő, aránylag fiatal vulkáni 
szintjeit.

A paleo—mezozóos kőzetekből álló kettős hegységek szerkezetét tanulmá
nyozva, szintén a sírok—egerbaktai vonulathoz hasonló, viszonylag magas 
összekötő vonulatot figyelhetünk meg a Keleti-Bakony—Vértes és a K-i és 
Ny-i Mecsek boltozatai között is. Két boltozat között a szembenéző oldalakon 
,,normális”  méretű szegélydomborulatot és hegylábi süllyedőket nem lehet 
megfigyelni, de hiányzik a köztes térből az előmélyedés is. Ezt azzal magya
rázzuk, hogy két, egymás mellett felboltozódó kőzettömeg egymással szemben 
nem viselkedhet passzív előtérként. Szélesedve boltozódó kőzettömegeik 
— adott távolságon belül — egymás irányában nem annyira szétlazulnak, 
mint inkább összeszorulnak (1. újólag az 1. ábrán mutatott mozgást). Bebi
zonyosodott, hogy a Keleti-Bakony és a Vértes hegység közötti ,,Móri árok” 
D-i végén is húzódik ilyen összekötő vonulat, de ugyanilyent találunk a Ny-i 
és a K-i Mecsek hegység boltozata között is, vagy a Vértes hegység ÉK-i 
peremén; különösen hasonló az utóbbi átmeneti terület a Sírok—Egerbakta 
közötti területhez. Megemlítjük, hogy a közeli boltozatok közötti területeken 
a nem köztes külső tér felől felhúzódó vetővonalak összesűrűsödése figyelhető 
meg, vagy fordítva, az innen kiágazó vetők mindig legyezőszerűen szétágaznak, 
sőt két boltozat között pikkelyeződésre utaló jelek is vannak. Arra a következ
tetésre jutunk tehát, hogy a Mátra hegység a Bükk hegységgel szemben az 
összekötő vonulat formáinak kialakításában is egyenrangú félként viselkedik, 
aljzatának a feltevés szerint a szávai mozgásokig visszavezethető mozgás
mechanizmusa megakadályozta, hogy a Bükk-boltozat felől ebben az irány-
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ban elömélyedés alakuljon ki, sőt a Darnó-hegy—Sírok—Tarnaszentmária 
közötti rögök ÉK és К  felé való mozgatásával olyan mechanikai erőhatás fel
lépését is megfigyelhetjük, amely a paleo—mezozóos kőzetekből felépített 
kettős boltozatok mozgásával vethető össze.

A mátrai és Bükk-szegélyi mozgások metsződésénél helyet foglaló Darnó- 
rög ugyanis amellett, hogy a pétervásárai előtér szempontjából hídhelyzetet 
foglal el, ÉK felé előretolódó és emelkedő mozgást is mutat. Ha rekonstruál
juk â  helvéti transzgresszió utáni mozgás viszonyokat, a rög tulajdonképpen 
egy ÉNy—DK-i csapású ,,slír” brachiszinklinális magja is lehetne, ami az 
olígocén összlet alulról ható átszakításával keletkezett. Ez a képzeletbeli 
brachiantiklinális, többi, sasbércként kibúvó társával alkotott sorban, Tarna- 
szentmáriáig kanyarodik (III. melléklet).

A Mátra hegységre vonatkozó adatok figyelembevételével megkísérel
hetjük már itt a boltozatj^árok és általában az ,,ellenoldalak” kérdésének meg
tárgyalását.

A Mátra hegység esetében arra a következtetésre kell jutnunk, hogy ere
detileg a tenger szintjéhez viszonyítva aránylag nem mélyen, nyilván paleogén 
képződményekkel is fedett, paleo—mezozóos kőzetanyagú boltozat keletke
zett a hasonló anyagból felépített Bükk-boltozat szomszédságában. Ebben az 
esetben tulajdonképpen annak vagyunk tanúi, amit kisebb arányokban a 
Bükk hegységnél is megfigyelhettünk, hogy a felboltozódások regionális érte
lemben különböző viszonylagos helyzetben folynak, feltehetően az alföldi medence- 
aljzat általános szintjének néhány fokos lehajlása esetén is. Ezért a Mátra 
hegységet ebben a tágabb keretben olyan szomszédboltozatként kell kezel
nünk, amely későbbi átmeneti vulkáni megsüppedése ellenére, regionálisan 
ugyan már viszonylag alább szálló területen, de szembenáll a Bükk-boltozattal. 
Hatását itt érvényesíti is az egerbaktai vonulat alátámasztásával. De foly
hatnak hasonló felboltozódások az általános ,,velesüllyedés” értelmében az 
Alföld pannóniai és negyedkori rétegekkel feltöltött medencéjében is; a fia
tal, nagy medence boltozatai nem lehetnek ,,települt” boltozatok. Kialakulá
sukat csak úgy magyarázhatjuk meg, ha helyi, alulról ható emeléssel számo
lunk általános, erős nivellálódást eredményező süllyedés közben. Ugyanígy 
kialakulhatnak diapir-közi jellegű vonulatok, vagy szegélydomborulat és hegy
lábi süllyedék jellegű alakulatok is. Ilyen eltemetett diapir-közi magaslatnak 
sejtjük tulaj dónké ppen a mezőkövesd—mezőkeresztesi eltemetett külső tér
felszínt is, ami kiemelkedő reliefjét azáltal kapta, hogy egyik (ÉNy-i) oldalát 
a Bükk-boltozathoz tartozó vattai elömélyedés, másik (DK-i) oldalát a Nád
udvar környékén megállapítható ,,alaphegység” -felboltozódás által feltehetően 
kialakított elömélyedés süllyesztette alá (K ö r ö ssy  L. 1962). Erre, a Nádud
vartól É-ra levő előmélyedésre W e in  G y . utalt először olyan értelemben, 
hogy korábbi kialakulásával DK felől fellépő későbbi torlódás folytán ,,ver- 
gencia-irányító” szerepet töltött be (1964).

Legnagyobb, de már nem medencehelyzetű diapir-közi magaslatunk a Cser
hát hegység. Felszínét a Mátra—Börzsöny—Dunazug- és a Budai-hegység elő- 
mélyedései fogják körül. Szerkezete közismerten rendszertelen elemekből áll, 
központja vagy bármilyen elkülöníthető, rendszert tükröző eleme nincs ( i d . 
N o s z k y  J. 1940).

A Cserhát hegység diapir-közi magaslat jellege már önmagában is annak
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bizonyságaként fogható fel, hogy hegységeink képződése nem az ún. „nagy- 
szerkezeti rendszer” kialakulásában feltételezett ÉN у —DK-í irányú oldal
nyomás okozta megtorlódás következménye. A „nagyszerkezeti rendszer” 
ÉK felől a Mátra hegység Ny-í lábánál véget érő boltozatsort jelent, aminek 
folytatásába a Cserhát hegység szerkezete már sehogy sem illik. Ugyanúgy 
kiütközik belőle a Börzsöny—Dunazug- és a Budai-hegység alkotta É —D i- 
irányú kiemelkedéssor is, a Cserhát és a Gödöllői-doinbvidék Ny-i oldalát 
beöblösítő előmélyedések sorával.

Visszatérve a Mátra hegység felszínalakulásának tárgyalásához, vegyük 
sorra a hegység eddig nem tárgyalt területeit.

A K-i Mátra szerkezetével kapcsolatban meg kell vizsgálnunk pl. a Párád— 
Recsk—Mátraballa közötti előtér szerkezetét is. A hegységboltozat ennek a 
területnek a déli határán a Darnó-hegytől Párád Ny-i részéig terjedően be- 
öblösödik; az „öböl” széle Parádóhutánál ÉNy felé nagy ívben elkanyarodik 
és Mátraballa felett K-nek, majd DK-nek fordulva visszakanyarodik a Darnó- 
hegyhez. A körülírt határ alaktani szempontból nagyjából kör alakú besüly- 
lyedés gyanúját kelti, ami az É-ra fekvő külső tér (diapir-közi magaslat) fel
színét а К  felől alásüllyedő pétervásári előmélyedéssel együtt keskeny nyúl
vánnyá vékonyítja (III. melléklet). Az andezittakaró szélén miocén „redők” 
húzódnak Recsktől D-re K —Ny-i, Párád—Mátramindszent között ÉNy—DK-i 
csapással, 10—15°-os dőlésű szárnyakkal (Sz e n t e s  F. 1939).

R o zl o zsn ik  P. (1939) szerint a hegység D-re levő központi tömbjét 
ÉNy—DK-i „ráncvonulatok” övezik. Ezeknél nagyobb, már szegélydombo
rulat méretű, a torziós mérésekkel is kirajzolódó, párád—óhutai boltozat 
(F e k e t e  J. 1937a), s ugyancsak szegélydomborulatnak fogható fel a Lahóca- 
hegy kiemelt aljzatú rögboltozata is (Pá l f y  M. 1929, Sc h r é t e r  Z. 1942a p. 
849). Szárnyain É és D felé a bükkszéki boltozathoz nagyon hasonlóan mind 
fiatalabb oligocén szintek helyezkednek el, É-i, ill. D-i dőlésiránnyal. A hegy 
szubvulkáni oligocén biotit—amfibolandezit tömzsei mentén ÉNy—DK-i, 
majd nyugatabbra Parádfürdőnél ÉÉK—DDNy-i ércesedési irány figyelhető 
meg, ami szerkezetileg előkészített övben zajlott le az alsómíocénben, esetleg 
a helvéti, tortonai emeletben (V a r r ó k  K. 1962). Az andezitet V a r r ó k  K. 
a rupéli emeletnél fiatalabbnak véli, s ez a lattorfi és rupéli üledékek közé 
nyomult, két egymást követő szakaszban. Szerinte a darnói szerkezet kiala
kulása tektonikusán előkészítette a recski ércesedés útját. Ez szerintünk a 
Mátra—Bükk-mozgás egyidejűségére vall. A Lahocára telepített Párád III. 
sz. fúrásban (— 400 m-ben) megemelt triász radiolarit-rétegsor van, amit a 
Lahóca mellé telejntett Recsk IV-es fúrás nagyobb talpmélységgel sem ért el. 
F e k e t e  J. (1937a, b) gravitációs maximumnak jelöli a Lahóca-csoportot, fel
tételezi az aljzatkiemelést. Szerinte „a Hegyeshegy, Lahóca, Kálvária-hegy 
összesség mint egyetlen hatalmas felboltozódás jelenik meg a torziós ingaméré
sek adataiban” .

A rögtől közvetlenül É-ra a felboltozott összlet É-i dőlése a külső tér 
peremén túli, vagyis a diapir-közi magaslathoz tartozó oligocén összletben is 
folytatódik. Innen néhány km-re Ny-ra azonban, ahol az előmélyedés már 
kiszélesedik, az oligocén összlet DNy-i irányba fordul át, ami világosan jelzi a 
parádi medence besüllyedését. E rendszerben a Lahóca-hegy szélső helyzetű 
szegélyrögnek fogható fel.



Neotektonikus felszínalakulás . . .  ( I ,  rész) 633

I d . N o s z k y  J. (1927) a Lahóca felé emelkedő oligocén üledékes összletet 
a Sírok—Kővágóhegy közötti szelvényében ugyanilyen értelmezésben ÉNy 
felé alásüllyedő összletként ábrázolja, amely mélypontját a Deákhegy és a 
Kővágó-tető között éri el. Sz e n t e s  F. (1939) szerint a parádi Fényes-puszta, 
Mátraballa és Mátramindszent közötti rész „féloldalas szinklinális terület, 
amely felé a rétegek lejtenek és mélypontja a Kővágó-tető környékén van” .

A Sz e n t e s  F. által megjelölt határ ÉK felé a 200 000-es térkép dőlései és 
i d . N o s z k y  J. adatai alapján azonban csak alárendelt vonal, mert az oligocén 
rétegek dőlése már a mátraballa—mátradereeskei vonalon jól kivehetően a 
Mátra irányába fordul, lényegileg a vázlatos térképünkön megjelölt ÉK-i 
medenceperem mentén.

Sz e n t e s  F. (1939) a kisterenyei és a parádi brachiszinklinális közötti híd 
területén az andezitszegélyt kísérő „redők” csapásának átfordulásáról is emlí
tést tesz. „Érdekes” — írja — ..hogy Mátramindszenttől D-re a Galya töme
gének kiugrása közelében, ahol a redők átfordulnak, kisebb É K —DNy-i 
csapású harántredőket nyomozhattam ki. Az itteni széntelepek ennek szinkli
nális részeiben maradtak meg.”

Feltevéseink tehát a Parádi-medence besüllyedéséről igazolhatók, ameny- 
nyiben az előmélyedésben megfigyelhető az oligocén rétegek besüllyedése. 
Szegélydomborulat jellegű kiemelkedésként különíthető el a párád—óhutai 
boltozat és a szinklinális DK-i sarkában kialakult Lahóca-bolt ozat. A kis
terenyei előmélyedés szintén elhatárolható, a Galya-kiszögelléstől ÉÉK felé 
húzódó, magasabbra emelt „híd” mentén, ami felé az oligocén és a miocén 
rétegek mind Ny, mind DK felől emelkednek.

A hegység D-i oldalán a visonta—vécsi előmélyedés, a hegység erős D-i 
dőlése miatt, pannóniai rétegek alá került és alakulása csak a pannóniai rétegek 
elmozdulása és morfológiai adatok alapján bizonyítható. Határát a gyöngyösi 
Sárhegy, Halmajugra, Vécs és a Verpeléttől Ny-ra fekvő magas vonulat alkotja 
(III. melléklet).

A Sárhegy és a Halmajugra közötti peremvonulat Visontáig húzódó, 
diapir-közi magaslat jellegű szakaszát a felszíni feltárások, aknák és Pálfy M. 
iratai alapján Vígh Gy . (1939) az Alföld felé lankásan süllyedő „antiklinális” - 
ként jellemzi, ami Visontáig is elhúzódik. Erősebben besüllyedt az előmélyedés 
az „antiklinális” -tól ÉK-re, a Bene-patak törésvonalán, К -re pedig a Tarna- 
szentmária—Vécs között húzódó dombsort alávájó Tarnóca-patak mentén. 
A besüllyedt pannóniai összlet tehát vese vagy félhold alakú süllyedéket rajzol 
ki (Ja sk ó  S. 1939, p. 686, tömbszelvény). Egészen fiatal holocén süllyedések 
is találhatók közvetlenül a hegység lábánál.

Az előmélyedés alakja, arányaitól eltekintve, a vattai előmélyedésre 
emlékeztet, pannóniai és negyedkori rétegeinek mozgása pedig fejlődésének 
egyik nem régi mozzanatára vet fényt. Pannóniáinál idősebb szintjeinek hely
zetét nem ismerjük, az egész déli Mátra-peremen újabban készült néhány 
mélyebb fúrás nem tesz lehetővé áttekintést. Aljzatának helyzetét csak álta
lános tapasztalatok alapján tudjuk vázolni. Feltételezzük, hogy az előmélye- 
clést az Alföld felé felváltó külső tér felszíne a hegység D-i irányú megdőlése 
közben is az egész neogén folyamán viszonylag emelkedő aljzatú terület volt. 
A külső tér felszíne nem látszik szabályos antiklinális alakúnak, külső szárnya 
V ígh Gy . megjelölése szerint lankásabb, mint a belső. Tény, hogy a mai fel-
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színen nem látszó mezőkeresztesi betemetett külső tér felszínéhez képest itt 
a feltételezett aljzati rögök erőteljesebb mozgatást jelölnek; a mai felszínen 
erősebben „átütnek” .

A K-i hídon — Verpeléttől Ny-ra — a pannóniai összlet lepusztult, a 
kiemelkedő térszínen szarmata összlet búvik ki. A híd központi boltozathoz 
csatlakozó része Kisnána és Tarnaszentmária között megsüllyedt (i d . N o szk y  
J. 1927, térkép, Báj-patak—Verpelét közötti szelvény). A  megsüllyedést D 
felé egy tortonai középső riolittufát felhozó sasbérc váltja fel (B a l o g h  K. 
1964, térkép), a darnói és upponyi hídrögök helyzetéhez nagyon hasonlóan.

Tarnaszentmária és Vécs között az előmélyedés területére jutva, a gravi
tációs izogammák jelzik a tömeg viszonyok megváltozását. A viszonylag ki
emelt híd folytatásában az izogamma vonalak DDNy felé kissé előreugranak, 
mintegy kanyarodva alásüllyedő hátként. Érdekes, hogy Vécstől ÉNy-ra 
az izogammák kis féloldalas szinklinálisfélét is sejtetnek. Detk körül azonban 
már nem mutatkozik aljzatkiemelkedésre utaló jel. Szegélydomborulatra 
utaló „boltozatok” sem mutatkoznak a gravitációs kéjiben Márkáz, Domoszló 
és Kisnána között.

A visonta—vécsi előmélyedéstől Ny-ra eső hegységperem már nem értel
mezhető ilyen világos jelek alapján, vulkáni összletének felépítésében is több 
az ismeretlen tényező. A gyöngyösi Sárhegy hídhelyzetű rögétől Ny-ra árkos 
besüllyedés alakult ki (V íg h  Gy . 1939), ami a Mátra hegység esetében a gyen
gén jelentkező kettős boltozatalakulásra utaló jel lehet. Tőle DNy-ra, messze 
előugró, a hegység felé nyitott karéjokban elhelyezkedő kiemelkedésekből álló 
pászták vannak. Ny felől a Jobbágyi-, Somlyó-, Kopaszhegy, D-en az ecsédi 
dombok, ÉK felé pedig egy pannóniai rétegekben kimérhető, Gyöngyös - 
turjánig húzódó lapos antiklinális vonulat alkotja a legkülső karéjt, ami esetleg 
külső tér jellegű alakulatnak is felfogható. Ezt látszólag alátámasztja, hogy a 
jiannóniai rétegek a Zagyva-völgyi andezitperemtől К  és KDK felé, Szűcsi 
felől D felé süllyednek. D felől a süllyedőknek viszonylagos emelkedéssel ha
tárt szab az ecsédi dombok vonulata, ahol a Szűcsi-patak áttörésszerű össze
szűkülő völgyben fut. Az így feltételezett előmélyedés DK-i határa az Ecséd- 
től Nagyrédén át Gyöngyöstarjánig követhető lapos „antiklinális”  (V íg h  Gy . 
1939, p. 683)*. A Szűcsi-patak mentén KDK-i irányú elbillenés is megfigyel
hető (Láng S. 1952), ami esetleg már a déli Zagyva-völgy Mátra-felboltozódás- 
tól függetlennek látszó aljzatsüllyedésével is összefüggésbe hozható.

A rendszer egyik belső karéja a Kecskekő-vonulat. Mögötte a gyöngyös- 
patai medence hegylábi süllyedőkre emlékeztető teknője húzódik. A hegység
központ felé még további, belső karéjt kéjiez a Havashegy—Gyöngyöstarján 
közötti hát.

A Zagyva-völgy D-i részének széles, alföldies kimélyülése már nem értel
mezhető egyedül a jóval távolabb fekvő Mátra felboltozódása alapján. Kiala
kulásában egy, a felboltozódástól független mozgás közre játszását is fel kell 
tételeznünk. Id . N o s z k y  J. (1940) szerint a Szurdokpüspökitől Lőrinciig sejt
hető nagy ÉD-i vető mentén az andezitperem szintjéhez viszonyítva 800—900

*  A  k ö z l e m é n y  s z ö v e g é b e n  t é v e s e n  s z i n k l i n á l i s t  s z e d t e k ,  a  s z ö v e g  é r t e l m é b ő l  é s  a  
m e l l é k e l t  s z e l v é n y b ő l  d e r ü l  c s a k  k i ,  h o g y  Л и о н  G y . a n t i k l i n á l i s r a ,  i l l .  a l a k i l a g  h a s o n l ó  
s z e r k e z e t r e  g o n d o l t .
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m-es süllyedés tételezhető fel. Id . N oszky J. ezt a vetőt a sámsonházi és a 
kisterenyei süllyedék közötti híd területe felől származtatja, ahol szerintünk 
már a hegység-felboltozódással összefüggő mozgások rendszere ütközik ki. 
Id . N oszky nem tulajdonít szerkezeti jelentőséget a Mátra kialakulása szem
pontjából a sámsonházi süllyedéknek sem. Magát a hidat is inkább lepusztulási 
formának tekinti, amely szerinte úgy jött létre, hogy a Cserhátét és a Mátrát 
összekötő andezittakarót a Zagyva átvágta, egyszerű epigenetikus völgyet 
létrehozva. ,,A Mátra hidjai vulkáni takaróroncsok arra vallanak — írja —, 
hogy a Cserhát a Mátrával teljes összefüggésben fejlődött ki55 (1940, p. 157). 
A Mátra Ny-i határát is a Kisterenye—Sulyomtető—Farkaslyuk-hegycsoport 
között húzódó ÉÉK—DDNy-i vetővonalnál keresi, ami szerinte a Zagyva
völgy K-i oldala mentén továbbhúzódik D felé. A Cserháttal való összefüggés 
tőlünk eltérő értelmezéséből következik az is, hogy „m át ra-hidjai mélyre- 
süllyedés55-ről ír, ami a sámsonházi süllyedéknek felel meg; ennek ,,. . . kemény, 
medencébe tört andezittakaró peremét kerüli meg a Kis Zagyva55 (1940, p. 
160).

A Zagyva-völgyben — a Mátra-hídjától D-re eső, tehát a sámsonházi 
süllyedéket is magában foglaló, egyelőre tovább nem részletezhető süllyedék- 
ben — nemcsak a helvéti slír vastagszik ki, hanem a slír-fekü pectenes homokkő 
is slires kifejlődésben jelentkezhet (id . N oszky J. 1940, p. 67), egészében véve 
tehát a süllyedék a tortonai emeletnél jóval korábban keletkezett. Az elő- 
mélyedéseivel együtt alakuló hegységközpont szerintünk sohasem volt kimé
lyülő slír-üledékgyűjtő. Ha tengervíz el is borította ebben az időben a területet, 
ez csak a kéreg általános süllyedésével magyarázható. A slír jelentősebb fel- 
halmozódása ilyenformán csak az előmélyedésekben vagy a hegylábi süllye- 
clékekben tételezhető fel.

Összegezésképpen megállapíthatjuk tehát, hogy a Mátra hegység felszín- 
alakulása a Bükk hegységéhez nagyon hasonló. K —Ny-i irányban elnyúló 
kiemelkedésének előterében a rendelkezésre álló adatok szerint legalább négy 
bizonyítható neogén előmélyedés van: a sámsonházi, kisterenyei, parádi és 
visonta—vécsi előmélyedés. A hegység kialakulása, a kéreg mélyebb részében 
fellépő, alulról ható nyomással, már a szávai mozgások idején, az oligocén és 
a miocén közötti denudációs szakaszban megindulhatott, ezt bizonyítja a jól 
feltárt kisterenyei előmélyedés és a hozzá tartozó nagybátonyi szegély dombo
rulat szerkezete. A két hegység tehát, ősi formájában, metamorf és üledékes 
képződménytömegekből álló boltozatpár lehetett. A sámsonházi, kisterenyei 
és parádi előmélyedés között a Bükk hegység szerkezetére emlékeztető „hidak55 
is felismerhetők.

A hegység felszínalakulását módosító tényező a helvéti emelet végén meg
indult vulkanizmus, amely a hegységközpontban a paleo—mezozóos, oligocén 
és miocén, metamorf, ill. üledékes kéjiződmények megsüllyedését is eredmé
nyezte. A nagybátonyi szegély domborulat kiemelésének arányait figyelembe 
véve, ez a süllyedés több száz méteres szintveszteséget jelent a hegység köz
ponti tömege, a tulajdonképpeni diapir-jellegű kiemelkedés területén. A vulka
nizmus közbejötté nélkül a hegység ma, feltevésünk szerint, kiemelt oligocén 
vagy paleozóos—mezozóos képződményekből felépített hát lenne.

A központi besüllyedés a kiemelés folyamatában csak időleges jelenség 
lehetett, ennek megszűnte után továbbra is a központi tömeg területén gyülem-
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lett fel a hegységfelboltozódást kiváltó erő és hatott a pliocénben, illetve a 
negyedkorban is. Az egész rendszerre érvényesíthető, vulkáni kitörésekből 
eredő térszínmódosulás nem tételezhető fel a hegységképződés egyik szakaszá
ban sem, azaz a központ körüli szegélydomborulatok és előmélyedések nagy
jából úgy alakultak ki, mintha központi süllyedés nem lett volna. Ezt igazolja 
a szegélydomborulatok és előmélyedések megújuló továbbfejlődése mellett 
az is, hogy a Mátra és a Bükk hegység között nincs előmélyedés; közbeékelő
dött, haránttörésekkel felszabdalt, aránylag magas helyzetű paleo—mezozóos 
vonulat figyelhető meg, olyan szerkezetalakulással, amely dunántúli példák 
szerint egyenrangú, egyidős neogén boltozatok között jön létre.

A Mátra és a Blikk hegység csapása nyugatról kelet felé enyhén északnak 
kanyarodik. Az ív, teljesen észak felé fordulva, az Eperjes—Tokaji hegység 
csapásában folytatódik. Kínálkozik az a következtetés, hogy a Tátra—Vepori- 
dákat és a Gömöridákat körülölelő említett pászta az oligocén regressziót 
követően egyidőben került „nyomás alá” (diapir-tektonikai értelemben). 
A Mátra és az Eperjes—Tokaji hegység az ív ,,elvulkánosodott” része lehet; 
a Bükk hegység felemelt üledékes közetköpenye pedig nagyméretű kriptovulkán- 
szerű alakulat.

Ezek a következtetések összhangban vannak azzal az állítással, hogy a 
Bükk hegység gravitációs mérések alapján nem mutatja a kárpáti orogenetikus 
kéregvastagodás jelét, vagyis, hogy „sekély köpenyű” területre esik (Szénás  
Gy . 1965, p. 103, 119). Továbbá azzal, hogy a hegység csak magasra emelt 
darabja egy egykori, a mainál jóval nagyobb vízszintes kiterjedésű, Bükk hegy- 
ségi típusú paleo—mezozóos kőzetösszletnek (Ba l o g h  K. 1964, p. 443).

ГЕОМОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОЯВЛЕНИЯ 
МОЛОДЫХ ТЕКТОНИЧЕСКИХ ДВИЖЕНИЙ В РАЙОНАХ 

СРЕДНЕГОРИЙ ВЕНГРИИ (ЧАСТЬ I)*

Л . М  о л д в а и

Настоящая статья представляет собою первую часть научной работы, 
состоящей из двух частей. Автор в этой работе рассматривает несколько мор
фологических явлений и их тектогенетические взаимосвязи. Он показывает, 
что комплекс геоморфологических форм горного массива Бюкк похож на так 
называемую систему криптовулканических поднятий. Своеобразие выражается 
в наличии одного центрального поднятия, которое окружено отделенными 
друг от друга краевыми прогибами. В краевой области гор Бюкк можно также 
увидеть такую систему разломов, которая проявляет сходство с подобной 
системой на краю известного криптовулкана «Serpent Mound». Как горы Бюкк, 
так и «Serpent Mound» сложены мезозойскими или более древними отложени
ями и метаморфическими породами.

Очевидно горы Бюкк были созданы вертикальным поднятием в сопровож
дении магматизма. Этот комплекс форм похож на формы соляных диапиров,

* Вторая часть данной работы будет издана в следующем Годовом отчете.
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которые с динамической точки зрения опять же представляют собою поднятие. 
Если диапиров, расположенных друг около друга, несколько, то между про
гибами-складками, опоясывающими отдельные диапиры, автоматически воз
никает относительное поднятие, так называемая «междиапировая возвышен
ность». Горы Черхат и Северные песчаниковые горы в Венгрии, видимо, такого 
же характера. (Автор подчеркивает, что о диапирах он говорит только с точки 
зрения формы и динамики, не связывая их с поднятием соляных штоков.)

Вокруг соседних гор Матра также можно обнаружить изолированные 
краевые прогибы. Автор предполагает, что горообразование здесь началось 
одновременно с горообразованием в районе гор Бюкк. В середине миоцена 
здесь произошло сильное вулканическое извержение андезитов, результатом 
которого являются настоящие вулканические породы покрывающей толщи. 
В связи с имевшим место вулканизмом, в центре горного массива можно пред
положить наличие провала определенного размера. Другие исследователи 
раньше также высказывали такие же предположения. * 1 II.

Приложение: I. Геологические разрезы гор Уппонь и Бюкк. —  Составил Л .  М о л  д в а  и 
с использованием профиля К . Б а л о г а .

1. Пески, глины (плиоцен), 2 . гальки, андезитовые туфы и агломераты (сармат), 3. глины, пески, песчаники, галь
ки, туфиты (гельвет-тортон), 4. риолито-туфовая толща в основании с красными глинами (нижний—верхний мио
цен), 5 . гальки и красные глины (бурдигал), 6. глины и глинистые мергели (олигоцен), 7. литотамниевые и нумму- 
литовые известняки (средний и верхний эоцен), 8. палеомезозойские породы, 9. взброс, 10 . сброс; а = краевой 
выгиб, b = край внешней территории, с = поверхность внешней территории (под осадочной толщей бассейна), hs = 
прогибы у подножья гор

Приложение: II. Смещение палеозойско-мезозойской поверхности пород по отношению к 
сферической поверхности на основании разреза гор Бюкк. —  Составил Л . М  о л д в а и.

1. Палеомезозойская поверхность пород, 2 . дуга среднего изгиба, 3 . прямая, соединяющая две конечные точки 
дуги среднего изгиба, 4. отклонение палеомезозойской поверхности пород от линии среднего изгиба (двойное 
увеличение по вертикали); а = средняя высота поверхности севера внешней территории (над уровнем моря), ß  = 
= средняя высота поверхности юга внешней территории (над уровнем моря), а — ß  = разница между средними 
высотами поверхности севера и юга внешней территории, <5 = высота выгиба горы (дуги среднего изгиба); а = 
краевой выгиб

Приложение III. Морфотектоническая карта системы гор Матра—Бюкк. —  Составил Л.  
М  о л д в а и .
I. Поверхность внешней территории под осадочной толщей бассейна, 2. высота рельефа над уровнем моря,
3 . высота уровня рельефа над уровнем дна долины, 4 . изогипса подошвы миоцена по отношению к уровню моря, 
5 . поверхность палеомезозойских пород в сравнении с уровнем моря, 6 . относительная гравиметрическая аномалия 
7. край внешней («междиапировой») поверхности частью под осадочной толщей бассейна (Мезёкёвешд), 8 . неоге
новые впадины в передовых прогибах, 9. краевой выгиб, 10. поверхность типа «мост» (относительно приподнятая),
I I .  прогибы у подножья гор, 12. центральный (диапирообразный) массив гор, 13. сброс, 14 . ряд горстов на восточ
ной окраине гор Матра, 15 . разрез (с номером приложения), 16 . разрез (с номером рисунка)

Приложение IV. Сравнительная структурная карта криптовулкана Serpent Mound и гор Бюкк.
—  Составил Л. М  о л д в а и по материалам карт В . X . Б у х е р а  и К . Б а л о г а .
Serpen t M o u n d : 1 . аллювий, 2. карбоновые песчаники и глинистые сланцы, 3. карбоновые черные глинистые сланцы,
4 . силурские и девонские песчаники и доломиты, 5 . среднесилурские доломиты, 6 . среднесилурские глинистые 
сланцы, 7. нижне- и среднесилурские известняки, 8. ордовиковые глинистые сланцы и известняки, 9 . линия разлома.
— Г о р ы  Б ю к к : 1. аллювий, 2 . сарматские гальки и пески, 3 . сарматские вулканические породы, 4 . тортонские по
роды, 5 . гельветские породы, 6 . бурдигальские гальки, пески и риолитовые туфы, 7. хаттские пески и песчаники. 
8 . хаттские песчанистые, глинистые мергели (по прежним данным — рупельские), 9. рупельские глины, 10. палеме- 
зозойские породы; 11 . на основе гравиметрических данных относительно приподнятая палеомезозойская толща 
пород, 12 . граница с передовыми прогибами этой же толщи, обозначенная штриховкой, 1 3 . линия разлома по 
данным К . Б а л о г а  , 14. поверхность палеомезозойских пород относительно уровня моря по данным Д  ь . 
Р  а д  о  ц а , 15. изогипса подошвы миоценовых отложений относительно уровня моря по данным Е  . Р  а д  н о т  и  
и Ш . Я  ш к о ,  16. такого же характера передовые прогибы со спиралеобразными разломани (структура типа 
«колесо Зегнера»), 17 . относительная гравиметрическая аномалия по данным Р .  Ч  и к и , 18 . аномалия Буге по 
данным Й . С и л а р д а




