
1.2 GEOFIZIKAI KUTATÁS ÉSZAK-MAGYARORSZÁGON

Az Aggtelek-Rudabányai hegységben, valamint a Közép- és Nyugat-Mátrá- 
ban folytatódott a MÁFI által irányított földtani kutatás, a KFH 1981. júliusi 
határozatában foglalt feladatok megoldására. A terveknek megfelelően 1982 
is inkább az adatgyűjtés éve volt; az eredmények összefoglalása, szintézise a 
későbbi évek feladata lesz. A geofizikai kutatás számára azonban nemcsak 
a mérések során nyert adatok földtani értelmezése jelent problémát — ami a 
rendkívül bonyolult felépítésű területeken önmagában véve sem könnyű fel
adat — hanem a mérések, az adatok feldolgozása során is sok módszertani 
nehézségen kellett és kell a jövőben is úrrá lennünk.

1.2.1 Érc előkutatás a Közép- és Nyugat-Mátrában

1982-es kutatásaink legfontosabb módszertani újdonságai:
— áttérünk a gravitációs adatok számítógépes feldolgozására; ezt indokolja 
egyrészt az, hogy az évi több ezer mérés kartografikus korrekcióját a hagyo
mányos módon képtelenség lett volna meghatározni, másrészt csak így van 
lehetőség további vizsgálatok (korrekciók, szűrések stb.) elvégzésére;
— a tervezett szeizmikus mérések végrehajtása során lehetőségünk nyílt egy 
újabb felszíni rezgéskeltési eljárás kipróbálására a M átrában: a reflexiós szel
vények egy részét — az ELGI külföldi expedíciós tevékenysége miatt — a Geo
fizikai Kutató Vállalat mérte légágyús (air gun) rezgéskeltéssel.

Gravitációs hálózatkiegészítő mérések és adatfeldolgozás

A hálózatkiegészítő méréseket 1982-ben a 15. ábrán jelölt minthegy 200 km2-nyi 
területen végeztük el. A pontsűrűség a korábbi évekhez hasonlóan 16 (a köz
ponti területen), illetve 10 (a peremeken) állomás/km2 volt. Ezzel majdnem tel
jesen befejeződött a kutatási terület ( —460 km2) gravitációs felmérése. Már 
csupán néhány, a szokásos módon fel nem mérhető (gépkocsival járhatatlan *

* Csörgei J., György L., Havas L., Madarasi A., Nagy G. (MÁFI), Schőnviszky L., Taba S., 
Verő L.
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hegyvidék, topográfiai támpontok híján külön geodéziai mérést igénylő) terü
letrészen kell a hálózatot egyenletessé tenni. 15

15. ábra. A Közép- és Nyugat-Mátrában 1980. óta végzett geofizikai mérések 
és földtani bejárások vázlatos helyszínrajza 

1 — VÉS szelvény; 2 — VÉS—MFS szelvény; 3 — ellenállás- és mágneses szelvényezés terü
lete; 4 — földtani bejárások területe; 5 — átnézetes GP mérések területe (szaggatott vonallal 
jelölve az 1982. évi, közép-mátrai terület); 6 — gravitációs hálózatkiegészítés területe (szag
gatott vonallal jelölve az 1982. évi terület); 7 — refrakciós vonal; 8 — reflexiós vonal
Fig. 15. Location map of geophysical surveys and geological mapping carried 

out since 1980 in the Central and Western Mátra Mts.
1 — VES profile; 2 — VES-MFS profile; 3 — area of resistivity and magnetic profiling; 4 — ar
ea of geological mapping; 5 — area of regional IP survey (area of the 1982 survey is marked 
yb dashed line); 6 — area of gravity survey (area of the 1982 survey is marked by dashed 
line); 7 — refraction seismic profile; 8 — reflection seismic profile
Puc. 15. Схема местности геофизических работ и геологических преам- 

буляций, проведенных в средней и западной частях гор Матра 
с 1980 года

1 — кривая ВЭЗ; 2 — кривая ВЭЗ—МЧЗ; 3 — район зондирований по методу сопроти- 
вления и магнитных зондирований; 4 — район геологических преамбуляций; 5 — район 
рекогносциророчных работ ВП (пунктиром показан район работ в 1982 г. в средней 
части гор Матра); 6 — район дополнения гравиметрической сети (пунктиром показан 
район работ в 1982 г.); 7 — линия сейсморазведки МПВ; 8 — линия МОВ
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A Közép- és Nyugat-Mátrából hatalmas gravitációs adattömeg (mintegy 
5800 állomás) áll rendelkezésünkre. A feldolgozás, elsősorban a kartografikus 
korrekció számítása, ezen belül is a szükséges topográfiai adatok kiolvasása 
igen munkaigényes. Bár az új, számítógépes módszernél is meg kell határoz
nunk az egész mérési területen, illetve annak igen széles környezetében 100X 
100 m-es négyzetek átlagmagasságát, ez azonban még mindig kisebb adat- 
mennyiség (mintegy félmillió adat), mint amit a hagyományos topografikus 
korrekció kívánna meg. Sokkal fontosabb azonban az, hogy a most feldolgo
zott területen a jövőben elvégzendő', bármilyen célú gravitációs mérés korrek
ciója már gyorsan elvégezhető.

Jelenleg párhuzamosan folyik a számítógépes programok összeállítása és a 
topográfiai adatok kiolvasása, lyukkártyán való rögzítése, ellenőrzése. Ezek 
a munkák még nem fejeződtek be, így a terület Bouguer-anomália térképét 
nem tudjuk közölni (az 1980. évi mérési terület Bouguer-anomália térképe az 
1981. Évi Jelentés 15. ábráján látható).

Szeizmikus mérések

1980 óta szeizmikus reflexiós mérésekkel (helyszínrajz a 15. ábrán) kutatjuk 
a Közép- és Nyugat-Mátra szerkezetét, földtani felépítését, hogy körvonalaz
zuk a vulkánszerkezeti egységeket és ezzel elősegítsük a színesércesedés szem
pontjából perspektivikus objektumok kijelölését és lehatárolását. Korábban 
mért szelvényeink D-i irányban való meghosszabbításával a hegységperem 
szerkezetének vizsgálata volt a célunk.

A szelvények jelentős hányada a Mátrában 1980-ban bevezetett vibroszeiz 
eljárással készült, három szelvényt azonban (Ma—1G/82, Ma—2G/82 és 
Ma—3G/82) a GKV légágyus rezgéskeltéssel mért (robbantás a Mátrában 
természetvédelmi szempontok miatt tilos). Az újabb felszíni rezgéskeltési el
járás kipróbálása érdekes módszertani eredményeket is adott.

Összehasonlítás céljából a Ma—3b/81 szelvénnyel azonos nyomvonalon 
jelöltük ki a Ma—3G/82 szelvényt. A két migrált mélységszelvény a 16. és 
17. ábrán látható. A bádeni felső andezit (lásd később a „Földtani bejárások” 
című részben) mintegy 500 m vastag összlete — az eddigi tapasztalatoknak meg
felelően — jobb felbontással jelentkezik a vibroszeiz szelvényen. A MaR—
1/75 refrakciós szelvény (az 1975. Évi Jelentés 14. ábrája) —1000-----2000 m
mélységintervallumban futó, aljzatként értelmezett szintje reflexiós határfelü
letként is megtalálható a szelvényeken. A két módszer eltérő horizontális fel
bontóképességéből adódóan a folytonos refrakciós határfelület a reflexiós 
képben töredezetten jelentkezik, feltehetően a valóságot jobban tükrözve. A foly
tonos szintek kialakulásának hiányát emellett okozhatja az is, hogy a szelvény 
igen közel halad egy vetőzónához, de a topográfiai körülmények csak itt en
gedték meg a nyomvonal kitűzését. A két szelvényben a szerkezeti formák képe
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1 — alsó riolittufa feltételezett felszíne; 2 — kárpáti slir feltételezett felszíne; 3 — középső 
riolittufa feltételezett felszíne; 4 — felső andezitben levő, rétegtanilag nem azonosítható, jól 
reflektáló szint; 5 — pannóniai összlet; 6 — feltételezett szubvulkáni test, illetve feltörési 
zóna; 7 — feltételezett törés

Fig. 16. Ma-3b/81 VIBROSEIS migrated depth section (filtering 10^10 Hz)
1 — supposed surface of lower rhyolite tuff; 2 — supposed surface of Carpathian fine-grained 
molasse sediments; 3 — supposed surface of middle rhyolite tuff; 4 — stratigraphically non- 
identified reflecting horizon in the upper andesite; 5 — Pannonian sediments; 6 — supposed 
subvolcanic body or volcanic vent; 7 — supposed fault

Puc. 16. Мигрированный сейсмический временной разрез Ma—3b/81, 
измеренный с вибросейсмической системой (фильр: 10—40 Гц)

1 — предполагаемая поверхность нижнего риолитового туфа; 2 — предполагаемая 
поверхность карпатского слира; 3 — предполагаемая поверхность среднего риолито
вого туфа; 4 — отражающий горизонт в верхнем андезите, который не поддается стра
тиграфической идентификации; 5 — паннонская толща; 6 — предполагаемое субвулка
ническое тело, или зона излияния; 7 — предполагаемый сброс

16. ábra. V IB R O SE IS  rendszerrel m ért M a— 3b/81 m igrált reflexiós m élység
szelvény (szűrés 10— 40 H z)





Fig. 17. Ma-3G/82 air gun migrated depth section (filtering: 10-40 Hz). 
Legend as on Fig. 16

Puc. 17. Мигрированный глубинный разрез MOB Ma—3G/82, измерен- 
ный с возбуждением при помощи воздушной пушки (фильтр: 
10—40 Гц). Условные обозначения как на рис. 16.

17. ábra. Légágyús rezgés keltéssel m ért M a — 3G /82  m igrált reflexiós m élység
szelvény (szűrés 10— 40 H z). Jelölés azonos a 16. áb ráéval





18. ábra. Ma.—2G/82 migrált reflexiós mélységszelvény (szűrés 10—40 Hz)* 
Jelölés azonos a 16. ábráéval

Fig. 18. Ma-2G/82 migrated depth section (filtering: 10-^Ю Hz). Legend 
as on Fig. 16

Puc. 18. Мигрированный глубинный разрез MOB Ma—2G/82 (фильтр: 
Ю—40 Гц)
Условные обозначения как на рис. 16.



és helyzete nem pontosan azonos, így az értelmezésben is különbségek vannak. 
Az összehasonlításból is megállapíthatjuk, hogy ilyen bonyolult kőzettani és 
szerkezeti viszonyok mellett a reflexiós szeizmika csak kísérleti stádiumban 
van, és még sok módszertani és értelmezési problémát kell megoldanunk.

Az összehasonlító mérésekből úgy tűnik, hogy a légágyú alkalmazható a 
Mátra vulkáni felépítményének kutatására, bár a vibroszeiz eljárás behatolási 
mélysége a vulkánitokkal fedett részen valamivel nagyobb.

A hegység peremét D-en Gyöngyös vonaláig kutattuk. A legérdekesebb szer
kezeti elem a Ma—2G/82 7000 pontja körül látható (18. ábra). A szintek meg
szakadása és a zavart zóna mindkét oldalán jellegzetesen felfelé hajló réteg
határok vulkáni feltörési zónára utalnak. A felső szeizmikus szintekben jelen
tős ugrás következik be ugyanitt, és eltérő a réteg vastagsága is a D-i és É-i 
oldalon. Ilyen felépítés többféle módon is kialakulhat: például függőleges tömb
mozgás magyarázza a szintek ugrását, majd az ezt követő erős lepusztulás a 
felső andezitösszlet vastagságának csökkenését. De az is elképzelhető, hogy 
vízszintes elmozdulás révén kerültek egymás mellé eltérő rétegsorú tektonikai 
egységek. A mélyebb képződményeknek (kárpáti slir, alsó riolittufa) megfelelő 
szintek is megszakadnak.

Gerjesztett polarizációs mérések

A kis mélységű ércesedés lehetőségét vizsgáló átnézetes gerjesztett polarizá
ciós méréseket 1982-ben kiterjesztettük a közép-mátrai érces területre is (19. 
ábra). Itt korábban Vidacs Aladár végzett részletes érckutatást, amelynek során 
számos hidrotermális, érces telért tártak fel, néhány helyen azonban telér nél
küli, infiltrációs érces vonulatot határoltak le. Ezek kialakulását a hegység
peremi leszakadással és a mellékkőzetek túlnyomóan piroklasztikus anyagával 
hozta okozati kapcsolatba. A GP anomáliák értelmezése szempontjából fon
tos megfigyelés, hogy a mellékkőzet, szemben a teléranyaggal, sok hintett piri- 
tet tartalmaz.

A GP eredmény térképen (19. ábra) — amely a közép-mátrain kívül a korábbi 
években felmért terület jelentős részét is magában foglalja — feltüntettük a bá
nyászati módszerekkel többé-kevésbé megkutatott ércindikációs területek 
(А, В, C és D) határvonalait. Ábrázoltuk — szintén egyszerűsített formában — 
a MÁFI metallometriai felvételezésének eredményeit is, a hosszan, több szel
vényben is nyomon követhető Pb és Zn anomáliák tengelyvonalaival.

Szembeötlő, hogy ott, ahol az ércesedés kiterjedése nagy, azaz nagy a hidro
termális érctelérek száma, jelentős GP anomália alakul ki; míg a peremi terü
leteken (C és D), ahol legfeljebb egy-két telér jelenti az ércesedést, nincs GP 
anomália. Ez nem meglepő, hiszen átnézetes kutatásról van szó és az erre a 
célra alkalmazott mérési rendszer (20 000 msenként 1 GP pont) nem érzékel
heti a néhány deciméter vastagságú telérekben koncentrálódó szulfidásványo-
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kát, főleg ha az oxidáció és a kilúgozás jelentős (breccsás anyagú telérek eseté
ben ez elérheti a 100 m-t is).

A nagy kiterjedésű GP anomáliák a rétegvulkáni andezitösszlet uralkodóan 
piroklasztikumból álló tömegeit jelzik, amelyek alkalmasak voltak a hidroter
mális tevékenység oldatainak befogadására. A Kárpát-medencében és másutt 
is számos példa bizonyítja, hogy az andezites vulkánitokkal kapcsolatos ólom—■ 
cinkérces telérek alatt hintett—eres rézércesedés várható.

A GP és a metallometriai anomáliák alapján jelöltük ki az ércesedés szempont
jából perspektivikus területeket (19. ábra). Ezek egyrészt nagyobb kiterjedé- 
sűek, mint a már ismert érces területek (A és B), másrészt egy eddig ismeret
len objektumra is felhívják a figyelmet: a Szén-patak környékére (E). Ugyanitt 
a metallometriai felvételezés intenzív, keskeny Pb és Zn anomáliákat adott, 
amelyek többé-kevésbé a GP maximumok csapását követik. Az ólom és cink 
uralkodó szerepéből — közép-mátrai analógiára — a két elem felszínközeli, 
hidrotermális ércesedését tételeztük fel. Mind a metallometriai anomáliára 
telepített gyöngyössolymosi Gys—8, mind az átnézetes GP anomáliára rész
letező mérések után telepített Gys—9 fúrás galenit—szfalerit tartalmú kvarc- 
télért harántolt, igazolva a feltevés jogosságát.

Az áttekintő GP mérések tehát egy új, kiterjedését tekintve az ismertekkel 
vetekedő nagyságú érces területet körvonalaztak. Az ércesedés meglétét már 
fúrások is bizonyítják, nyitva maradt azonban a mélyebb, feltehetőleg porfíros 
ércesedés, illetve a három nagy objektum (A, E és B) kapcsolatának, egymáshoz 
való viszonyának kérdése.

A földtani térképezéshez kapcsolódó geofizikai mérések

A Nyugat-Mátra É-i lejtőjén végzett földtani bejárások során több olyan 
kérdés is felmerült, amelyeknek a megoldása csak geofizikai mérésekkel volt 
lehetséges. Az egyik ilyen kérdés a felső andezit összlet üledékes feküjének hely
zete, másik pedig a felszínközeli, de fedett vulkáni képződmények — lávapadok 
andezittufa és -tufit — elkülönítése. Hasonló feladat volt üledékes környezet
ben magmás testek kimutatása.

A kisellenállású üledékes összlet mélységének és a terület geoelektromos fel
építésének tisztázására szelvénymenti VÉS és MFS méréseket végeztünk (15. 
ábra). A legtöbb földtani információt a mindkét módszerrel lemért szelvényeken 
kaptuk, és igazolódott néhány korábbi, hasonló területeken végzett kutatásból 
levont következtetés: a VÉS görbék az inhomogén felépítés és a változatos 
topográfia miatt torzultak. A torzulások miatt — mint az a 20/a ábrán is lát
ható — lehatolási mélységük korlátozott (a nagyobb AB-khez tartozó görbe
szakasz értelmezhetetlen). A torzulás mellett a korlátozott behatolás másik 
oka az, hogy az egyenáram a vastagabb, nagyellenállású közbetelepüléseken 
nem tud áthatolni. Ezért VÉS mérésekkel csak a felső andezit összlet felső ré-
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19. ábra. A Mátrában végzett gerjesztett polarizációs mérések eredménytér
képe a metallometriai felvételezés (MÁFI) fó'bb anomáliáival

1 — ismert érces terület; 2 — reménybeli érces terület; 3 — Pb anomália tengelye; 4 — Zn 
anomália tengelye; 5 — a látszólagos gerjeszthetőség izovonalai.
Érces területek: A — Gyöngyösoroszi; B — közép-mátrai; C — pelyhesi; D  — mátraszent- 
imrei; E — szén-pataki

Fig. 19. IP anomalies in the Mátra Mts. with the main anomalies of the 
metallometric survey of MÁFI

1 — area o f known mineralization; 2 — zone of of prospective mineralization; 3 — axis o f  
Pb anomaly; 4 — axis of Zn anomaly; 5 — isoline of apparent polarizability 
Mineralized areas: A — Gyöngyösoroszi; B — Central Mátra; C — Pelyhes; D — Mátra- 
szentimre; E — Szén-brook

Puc. 19. Карта результатов измерений ВП в горах Матра с основными 
аномалиями металлометрической съемки (МАФИ)

1 — известный рудный район; 2 — перспективный рудный район; 3 — ось аномалии 
Pb; 4 — ось аномалии Zn; 5 — изолинии кажущейся поляризуемости.
Рудные районы: А — Дёндёшороси; В — средней части Матра; С — пельхешский; D —  
Матрасентимре; Е — Сен-патак
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20. ábra. A mátrakeresztesi V—14 geoelektromos rétegszelvény
a) VÉS mérések alapján
b) MFS mérések alapján

1 — geoelektromos réteghatár; 2 — meredek ellenálláshatár

Fig. 20. Geoelectric cross section V-14 of Mátrakeresztes
a) VÉS results
b) MFS results

1 — geoelectric boundary; 2 — steeply dipping resistivity boundary

Puc. 20. Геоэлектрический разрез V—14 ок. с. Матракерестеш
a) по ВЭЗ
b) по МЧЗ

1 — геоэлектрический раздел; 2 — крутая граница сопротивлений



szén levő, kisellenállású tufás—tufitos réteg és ennek fekvője (a szelvény ÉK-i 
részén egy nagy ellenállású Iá vápád, DNy-i részén pedig egy közepes ellenállású, 
feltehetőleg vulkáni agglomerátum réteg) nyomozható.

A mesterséges frekvenciaszondázásokat kevésbé zavarja a vízszintes inhomo
genitás és képesek a nagyellenállású, árnyékoló rétegek alól is információt 
adni. A méréseket konduktív gerjesztéssel, dipól-ekvatoriális elrendezésben 
(AB =300 m, R =  1000—1250 m, M N=100 m) végeztük a 20 Hz—10 kHz 
frekvencia tartományban. A V—14 MFS ellenállás szelvény (20/b ábra) föld
tani értelmezését az nehezíti meg, hogy különböző képződmények ellenállása 
is lehet azonos. Az azonban bizonyos, hogy az MFS jobban bontja a felső 
andezit összletet, főleg annak felső részét. A kisellenállású tufa közepes- és 
nagyellenállású lávapadokkal váltakozik. Mélyebben — a közepes fajlagos el
lenállásértékből következően — az andezitösszlet fő tömegét valószínűleg 
piroklasztikum alkotja. Ennek feküje a 0—200 m tengerszint feletti magasság
ban megjelenő kisellenállású képződmény, amely lehet a felső andezit összlet 
feküje, a középső riolittufa, de lehet az andezit összleten belüli kisellenállású 
képződmény is. A szelvény közepén látható „emelt blokk” nem valódi szerke
zet. A földtani bejárások során meghatározott, közel K—Ny csapású vetőt 
hegyes szögben metszi a szelvény. A vetőzóna töredezett, ezért csökkent ellen
állású kőzetei jelentkezhetnek ilyen formában a geoelektromos képben. Ez 
viszont magában foglalja azt a feltételezést, hogy a vető É-i, illetve D-i oldalán 
különböző képződmények jelentkeznek azonos ellenállással.

A földtani bejárások során a fő nehézséget az erős fedettség jelentette: pél
dául a Tippanos környékén csak a meredek gerinceken láthatók a DDK felé 
10—15°-ban dőlő, 20—30 m vastag lávapadok rétegfejei. A lávapadok között 
a fedettség teljes, csak a völgyekben találhatók kisebb andezittufa és -túlit 
kibúvások. A geoelektromos mérések feladata annak eldöntése volt, hogy a 
lávapadok közeit ugyanez az andezittufa és -tufit tölti-e ki, és meg kellett kí
sérelni az elkülönülő szintek csapásmenti követését.

A 15. ábrán kettős vonallal körülhatárolt területen AB =50 m-es elektróda 
távolsággal, gradiens elrendezéssel végeztünk ellenállás szelvényezést, néhány 
szelvényen ezen felül mágneses mérést is. A 21. ábrán látható szelvényből is 
kitűnik, hogy a látszólagos ellenállás tág határok között változik és a változási 
tendencia valóban rétegzett felépítésre utal. A nagyellenállású (>150 Dm) 
szelvényszakaszok jelzik a lávapadokat, a közepes- és kisellenállásúak pedig a 
piroklasztikumokat és a vulkáni—üledékes kőzeteket. A rétegzett felépítés 
feltételezése tehát helyesnek bizonyult. A rétegek csapásmenti követése nehe
zebb feladat, rétegkiékelődések, törésmenti elmozdulások bonyolítják a képet.

A mágneses mérések értelmezését a meredek lejtőket borító andezittörmelék 
hatása miatt nem lehet elvégezni.

A korábban térképezett, feltehetőleg nagy ellenállású andezittelérek meglétét
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21. ábra. Látszólagos fajlagos ellenállás- és mágneses szelvény 
1 — zJT szelvény; 2 — ga szelvény (10X nagyítás); 3 — ga szelvény; 4 — £ >  150 Dm, zömmel 
lávából álló réteg; 5 — о =  50— 150 Om, uralkodóan piroklasztikumból álló réteg; 6 — £<50  
Üm finomszemű vulkáni üledékes kőzetek

Fig. 21. Apparent resistivity and magnetic profile
1 — zlT profile; 2 — ga profile (10 times enlarged); 3 — ga profile; 4 — £>150 П т , mainly 
lava; 5 — £ =  50—150 П т , mainly pyroclastics; 6 — £< 50 П т, fine grained volcanic sedi
mentary layer

Puc. 21. Кривые кажущегося удельного сопротивления и магнитометрии 
1 — кривая /1Т; 2 — кривая да (в увеличении Юх); 3 — кривая да; 4 — £>150 Пм; боль
шинство пласта состоит из лявы; 5 — £=50— 150 Пм, пласт состоит в преобладающей 
части из пирокластиков; 6 — £< 50  Пм тонкозернистые породы вулканических отложе- 
ний

elektromos szelvényezéssel is sikerült igazolni a Csomoszvár környékén; 
a Peterdi-hegyen végzett méréseknél viszont a látszólagos ellenállás sehol sem 
éri el a 30 £2m-t, vagyis a telér megléte kétséges.

Földtani bejárások

1981—82-ben a Nyugat-Mátra É-i lejtőjén a 15. ábrán jelölt mintegy 70 
km2-nyi területen végeztünk földtani bejárásokat és 1:10 000 méretarányú föld
tani térképet készítettünk.

A korábbi bejárások számos megállapítását további adatokkal erősítettük 
meg, néhányat azonban módosítanunk kellett. A legfontosabb eredmények:

— a korábban középső- és fedő andezitként elkülönített képződmények 
egységes rétegvulkáni sorozatot alkotnak, amelyeket felső andezit összlet 
névvel jelölünk;

— a felső andezit összlet négy, területileg elkülönülő típusba sorolható,
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ebből három a középső riolittufára települ, a negyedik (Tippanos környéke) 
rétegtani helyzete bizonytalan. Az egyes típusokat önálló centrumok réteg
vulkáni felépítményének tekintjük;

— a rétegvulkáni összlet települését nagyszámú törés bonyolítja, amelyek 
közül a nagyobbak esetleg több kilométer hosszban is nyomon követhetők.

1.2.2 Földtani előkutatás az Aggtelek—Rudabányai-hegységben*

Az 1980—85 közötti időszakra tervezett földtani előkutatási program geo
fizikai része 1981-ben indult és változatlan célkitűzésekkel folytatódott 1982- 
ben is. Szerkezetkutató szeizmikus- és mágneses-, de főleg térképező jellegű 
méréseink — elektromos és mágneses szelvényezés — szorosan kapcsolódtak 
a kutatásokat irányító MÁFI térképező munkálataihoz. Szeizmikus mérések
kel folytattuk Alsótelekes környékén az evaporit kutatást. A geofizikai méré
sek területének áttekintő térképe a 22. ábrán látható.

22. ábra. Az Aggtelek—Rudabányai-hegységben végzett geofizikai mérések 
területének áttekintő térképe

1 — a bemutatott szeizmikus mérések területe; 2 — az 1982. évi mágneses mérések területe; 
3 — az 1982. évi térképező mérések területei (3.a — Ménesvölgy; 3.b — Haragistya)

Fig. 22. Sketch map of geophysical surveys of the Aggtelek-Rudabánya hills
1 — area of seismic survey; 2 — area of the 1982 magnetic survey; 3 — areas of geophysical 
surveys in connection with geological mapping (3.a — Ménesvölgy, 3.b — Haragistya)

Puc. 22. Сводная карта области геофизических работ в горах Рудабанья— 
Аггтелек

1 — район сейсмических работ; 2 — район магнитометрических работ в 1982 г.; 3 — 
участки картировочных работ в 1982 г. (З.а — Менешвёлдь; З.Ь — Харагиштя)

*Albu I., Nagy Е., (MÁFI), Taba S., Verő L.
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Szeizmikus mérések

Az Aggtelek—Rudabányai-hegységben — akár a kibúvásos területekről, akár 
a kisebb medencékről van szó — a rendkívül bonyolult szerkezet, s az uralko- 
dóan meredek dőlések mellett a nagy sebességű, idős kőzetek kis települési 
mélysége jelenti a szeizmikus kutatás számára a fő problémát. Hasonló nehéz
ségekkel a szilárdásvány kutatásban máshol is találkozhatunk, ezért már 1981- 
ben elkezdtük a részletes, kis mélységű szerkezetkutatásra és szintkövetésre 
alkalmas magasfrekvenciás, sekélyreflexiós mérések módszertani vizsgálatát 
úgy, hogy egyúttal földtani információt is nyerjünk. A kísérleteket 1982-ben 
is folytattuk és feldolgoztuk az 1981-es méréseket, amelyekből két példát mu
tatunk be (a bemutatott szelvények helyszínrajza a 23. ábrán látható).

23. ábra. A rudabányai szer
kezetkutató, és az 
alsótelekesi anhidrit- 
kutató szeizmikus 
mérések helyszínrajza

Fig. 23. Location map of seis
mic surveys: the one 
near Rudabánya for 
structural explora
tion, the one near 
Alsótelekes for an
hydrite

Puc. 23. План сейсморазве- 
дочных работ, про- 
веденных в районе 
Рудабанья с целью 
изучения структур и 
в районе Алшотел- 
кеш с целью выяв- 
ления ангидрита

А Rudabányai-hegységet Ny-ról határoló szerkezeti vonalak vizsgálatára 
mértük Felsőtelekestől D-re a Ra—3/81 szelvényt. Az időszelvényen (24. 
ábra) az Rb—690 és Rb—405 fúrás között jól kirajzolódik egy feltolódási 
zóna. Meg kell jegyeznünk, hogy a nem-migrált időszelvényen a törések mentén 
kialakult diffrakciókat — amelyek néhol folyamatosan belesimulnak a reflexiók
ba — a törések elsőrendű indikátorainak tekintjük. További törésjelző bélyegek: 
hirtelen dőlésváltozás, a folytonosság megszakadása, jellegváltás stb. A 24. áb
rán néhány jellegzetes diffrakciót be is jelöltünk. A szerkezeti mozgás a miocén 
rétegeket is érintette. Ugyanez mondható el а 200 körüli törésvonalról, amely

38





24. ábra. Ra—3/81 reflexiós időszelvény
1 — pannon; 2 — miocén; 3 — paleogén; 4 — 7У ladini; 5 — Tza anizuszi; 6 — T\c  kampili; 
7 — Ti alsó triász vagy annál idősebb; 8 — diffraktált hullám

Fig. 24. Ra-3/81 reflection time section
1 — Pannonian; 2 — Miocene; 3 — Paleogene; 4 — 7У Ladinian; 5 — Тга Anisian; 6 — 
Tic upper Werfenian; 7 — Ti lower Triassic or older; 8 — diffracted wave

Puc. 24. Временной разрез MOB RA—3/81
1 — паннон; 2 — миоцен; 3 — палеоген; 4 — ладынский Т2/; 5 — анизуский Тга; 6 — 
кампильский Tie; 7 — нижний триас или древнее; 8 — диффрагированная волна





25. ábra. Anh—2/81 reflexiós idó'szelvény
1 — P l, pannon; 2 — a tektonikai kép szemléltetésére kiemelt reflexiós beérkezések, litológiai 
és rétegtani azonosítás nélkül; 3 — a tiszta evaporitos összlet; 4 — a szeizmikus szelvény el
térő jellegű szakaszainak elkülönítésére használt jelölés; 5 — a 4-ben meghatározott szaka
szok további bontására használt jelölés

Fig. 25. Anh-2/81 reflection time section
1 — Pl Pannonian; 2 — reflections without stratigraphic identification, marked for the illus
tration of the tectonic set-up; 3 — evaporite; 4 — symbol to separate parts of differing seis
mic characteristics; 5 — symbol to divide parts of similar characteristics

Puc. 25. Временной разрез MOB Anh—2/81
1 — паннон P/; 2 — вступления отражеыных волы, выделенные для иллюстрации текто
нической картины, без литологической и стратиграфической идентификации; 3 — чистая 
толща эвапоритов; 4 — обозначение для выделения участков отклоняющего характера 
сейсмического разреза; 5 — обозначение, используемое для дальнейшего разделения 
определенных в п. 4 участков





26. ábra. Az alsótelekesi anhidrit előfordulás fedetlen földtani térképe a szeiz
mikus mérések által kimutatott tektonikai zónákkal

1 — a neogén fedő vastagságvonalai; 2 — triász formációk a tengerszintig, anhidrit nélkül; 
3 — triász formációk területe, a fekvőben tengerszintig anhidrittel; 4 — anhidrites összlet; 
5 — törések a törési sík dőlésirányával (a fúrási adatok alapján szerkesztve) 6 — fúrás; 7—8 — 
a szeizmikus mérések által kimutatott tektonikai zónák helye a 25. ábrán használt jelölések
nek megfelelően; 9 — földtani szelvény nyomvonala

Fig. 26. Uncovered geological map of the anhydrite deposits of Alsótelekes, 
with the tectonic zones determined by seismics

1 — thickness isolines of Neogene cover; 2 — Triassic formations till sea level, without an
hydrite; 3 — Triassic formations underlain by anhydrite till sea level; 4 — anhydrite formation; 
5— fractures with angle o f inclination (constructed from borehole data): 6— borehole; 7 and 
8 — tectonic zones determined by seismics with the same notation as on Fig. 25; 9 — line of 
geological cross section

Рис. 26. Геологическая карта без кровли месторождения ангидрита ок. 
с. Алшотелкеш с тектоническими зонами, выделенными сейсмо- 
разведкой

1 — линии мощности неогеновой кровли; 2 — триасовые формации до уровня моря 
без ангидрита; 3 — площадь триасовых формаций, в подошве до уровня моря с ангид- 
ритом; 4 — ангидритовая толща; 5 — сбросы с направлением наклона плоскости раз
лома (составлено по данным бурения); 6 — скважина; 7—8 — место выявленных сей- 
сморазведкой тектонических зон в соответствии с обозначениями, использованными 
на рис. 25; 9 — трасса геологического разреза



valószínűleg a hegységet határoló törészóna Ny-i peremét jelöli. A két szerke
zeti vonal között is törések szabdalják a Ny felé erősen süllyedő triász aljzatot, 
ezek azonban az előbbieknél idősebbeknek tűnnek. Az összetöredezettség mel
lett még az is jellemző a triász összletre, hogy felső része (középső triász, ladini 
rétegek?) Ny felé elvékonyodik. Az Rb—405 fúrásban a T21 összlet mészkőből, 
homokkőből, márgából és agyagpalából, a T2a összlet pedig főleg dolomitból 
áll. Az Rb—690 fúrásban, ahol a triászon belül pontosabb kormeghatározás 
nem áll rendelkezésünkre, a képződményeket településük alapján szintén két 
fő csoportba sorolhatjuk: a mészkő, agyagpala és agyagmárga alatt itt is dolo
mit és mészkő rétegek következnek. A szeizmikus szelvényen e két fő csoport 
mind jellegében, mind diszkordáns településében elkülönül egymástól. Érdekes 
képet mutat az aljzat felett települő összlet. A fúrásból korrelálható miocén 
rétegek alatt diszkordáns településű, igen gyenge reflexiókat adó üledékössz- 
let található. Korát legfeljebb csak feltételezhetjük (paleogén?).

Az Alsótelekes környéki evaporitkutatásban két feladat állt a geofizikai 
mérések előtt: a külszíni fejtés tervezéséhez a neogén fedő vastagságának meg
határozása és az evaporitos, illetve karbonátos kifejlődésű alaphegység elkü
lönítése. Az első feladat geoelektromos mérésekkel megoldható (lásd 1981. 
Évi Jelentés, 35. oldal), a második közvetlenül, teljes mértékben még szeizmi
kus reflexiós és fúrásos kutatás együttesével sem.

Az Anh—2/81 szelvényen (25. ábra) feltüntettük a fúrási adatokat is a fel
adat bonyolultságának érzékeltetésére. A viszonylag rövid szelvény is három, 
tektonizáltság szempontjából eléggé élesen elkülönülő részre osztható. Az 
A szakasz nyugodt települést mutat, a B viszont erősen zavart, a szeizmikus 
kép nehezen értelmezhető. A B3 szakasz közepén, egymástól 100 m távolságra 
levő fúrásokon (At—6, At—7) keresztül földtani szelvény nem szerkeszthető, 
a korreláció ilyen kis távolságokon belül sem végezhető el.

A fúrások adatai szerint itt tiszta anhidrit és gipsz csak kis számú, vékony 
réteg formájában fordul elő. A nagyobb vastagságú, nyugodtabb településű 
evaporit rétegek a tektonikailag zavartalanabb részeken találhatók (At—8). 
Eszerint az evaporit előfordulás szempontjából a tektonizáltság is igen fontos 
tényező, az alaphegység tektonizált részei — kifejlődésüktől függetlenül — 
kedvezőtlenek a bányászat számára. A fúrási adatok alapján szerkesztett és 
a szeizmikus reflexiós mérésekkel kimutatott tektonikai zónák egybeesése 
(26. ábra) igazolja, hogy reflexiós mérésekkel az aljzat szerkezete, tektonikája 
megismerhető (a 20 m-nél kisebb eltérések nem tekinthetők egyedül a szeiz
mikus módszer hibájának, a földtani adatok interpolációja is hibákkal terhelt. 
Az összehasonlításnál azt is figyelembe kell venni, hogy nem a felszínen, hanem 
az elektromos és szeizmikus mérésekkel meghatározott, változó mélységben 
levő neogén aljzaton jelentkező tektonikai elemekről van szó). A szeizmikus 
mérések ezen felül olyan zónákat is kimutattak, amelyek meglétére a ritkább 
fúrási hálózat alapján következtetni nem lehet.
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így közvetve kijelölhetők a perspektivikus területek, de feltétlenül szükséges 
a fúrásos ellenőrzés. A C szakasz nyugodt települése például kedvező, a kül
színi bányászat számára további előnyt jelent az aljzat ÉK felé való emelkedé
se. Ezért javasoltuk az At—9 jelű fúrás mélyítését, amely viszonylag kis mély
ségben (44,7 m) érte el az alaphegységet és mintegy 60 m vastagságban (105,6 
m-ig) műrevaló gipszes-anhidrites összletet harántolt. A C szakasz szeizmikus 
képe alapján még közvetve következtethetünk az evaporitos és a karbonátos 
aljzat határára is : a karbonátos aljzat intenzívebb, hosszan követhető reflexiók
kal jelentkezik.

Mágneses mérések

1983-ban mélyítették a mágneses anomáliára telepített Tornakápolna—3 
mélyfúrást a 6. szelvény közelében (lásd az 1981. Évi Jelentést, 32. oldal, a ható
számítás eredményei az I. táblázatban, illetve a 18. ábrán). A hatószámítás 
egyik megoldatlan kérdése az volt, hogy egyetlen, vagy két, egymás felett elhe
lyezkedő, különböző dőlésű és kissé eltérő szuszceptibilitású test hozza-e létre 
az anomáliákat. A 6. szelvényen egyértelműen az összetett test hatásgörbéje 
közelítette meg jobban a mért görbét, ezért közöltük ezt a változatot (a felső 
test 4-175 m-ben, az alsó —250 m-ben kezdődik). Egyetlen hatót feltételezve 
4-50 m adódnék hatómélységnek. A fúrás 4-280 m-ről indulva 185,1 m mély
ségben (~  4-100 m) érte el a diabáz hatót. így a kétféle hatószámítási variáció 
között a mélység alapján nem lehet dönteni, mivel a ható mélysége éppen a 
kétféleképpen kapott mélységadat középértéke.

A fúrásban végzett szuszceptibilitás mérések szerint a ható egyértelműen 
összetett. A diabáz szuszceptibilitása 185 és 502 m között 4—8*10~2 Sí egység 
(a nagyobb érték csak egy 20 m-es szakaszra vonatkozik), 502 m alatt pedig 
1,5—3* 10~2 Sí egység. Ez a mélység igen jól egyezik a két hatót elválasztó felü
letre kapott —250 m-rel.

Hasonló mágneses kutatást végeztünk 1982-ben Bódvaszilas, Komjáti, 
Tornaszentandrás és Bódvarákó között, mintegy 30 km2-en. Az átnézetes 
(500x50 m-es hálózatú) mérést az anomáliák területén 100x50, illetve ÍOOX 
10 m-esre sűrítettük.

Két — a korábbi átnézetes földi- és légimágneses mérésekből ismert — ano
máliát kutattunk meg részletesen. Példaként a Komjátitól D-re eső, mintegy 
1,5 km hosszúságú, közel K—Ny csapású anomáliát mutatjuk be (27. ábra). 
A csapásirányra merőlegesen mért szelvények mentén hatószámítást végez
tünk, lefelé véges (—1000 m-ig tartó), kétdimenziós hatót feltételezve. A 27. 
ábrán a ható szelvények mentén kapott tengerszint feletti magasságát és széles
ségét is feltüntettük. A ható dőlése 55° É felé, szuszceptibilitása 2-10-2 Sí egység. 
A szelvények mentén kiszámoltuk a mért és számított értékek különbségét, 
ebből szerkesztettük meg a 28. ábrán látható különbség térképet. A hatószámí-
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27. ábra. A Komjáti környéki földmágneses (ZlT) mérések eredménytérképe
1 — mágneses ható: a — felső határoló síkjának tengerszint feletti magassága, b — szélessége, 
c — biztos adat, d — bizonytalan adat; 2 — AT  izovonal (nT); 3 — szintvonal (tszf. m.); 4 — 
szeizmikus reflexiós vonal; 5 — fúrás

Fig. 27. Ground magnetic {AT) anomaly map of the Komjáti area
1 — causative body: a — upper horizon above sea level, b — width, c — reliable data, d — 
unreliable data; 2 — A T  isoline (nT); 3 — depth contour (m above sea level); 4 — seismic 
reflection profile; 5 — borehole

Puc. 27. Карта результатов геомагнитных измерений {AT) ок. с. Комяты
1 — магнитное тело: а — высота над уровнем моря плоскости верхнего предела, b —  
ширина, с — надежное значение, d — ненадежное значение; 2 — изолиния A T  (nT); 
3 — контурная линия (высоты над уровнем моря); 4 — линия сейсморазведки МОВ; 
5 — скважина





28. ábra. A Komjáti környéki mért és számított AT  értékek különbség-térképe 
1 — szeizmikus reflexiós vonal

Fig. 28. Difference map of measured and computed AT  values for the Komjáti 
magnetic anomaly 
1 — seismic reflection profile

Puc. 28. Карта разниц измеренных и расчетных значений AT  около с. 
Комяты
1 — линия сейсморазведки МОВ



tás jónak mondható, hiszen a különbség átlagosan a mért anomália értékek 
10%-a alatt marad.

A ható anyaga minden bizonnyal itt is hasonló, mint Tornakápolnánál vagy 
Szögligetnél (itt fúrásból és árkolásból is ismert a ható: gabbró, diabáz és szer- 
pentinit), a Komjáti—1 mélyfúrás 180,6 m-től kezdve eruptív kőzeteket harán- 
tolt.

A tornakápolnai, tilalmas-tetői (az 1982-ben részletesen felmért másik ano
mália) és a komjáti mágneses anomáliák tengelyiránya közel megegyezik (a 
Komjátitól K-re levő, mélyebben elhelyezkedő, kisebb méretű hatótól származó 
anomália szintén ilyen csapású). A fúrási és árkolási adatok szerint a vulkáni
tok beágyazó kőzetein kontakt hatás nem észlelhető. A hatószámítások szerint 
a testek lefelé véges kiterjedésűek, maguk a testek pedig nem egységes felépíté
sűek. Mindebből arra lehet következtetni, hogy ezek a magmás kőzetek ere
deti helyükről tektonikus mozgások révén elszakított tömbök.

A mérési területen az említetteken kívül új, jelentős nagyságú anomáliát 
nem találtunk. A Bódvaszilastól É-ra jelentkező, K—Ny irányban erősen meg
nyúlt, keskeny, 50—80 nT értékű anomália földtani oka még ismeretlen.

Térképező geofizikai mérések

Két területen végeztünk térképezési céllal ellenállás- és mágneses szelvénye
zést; a Ménes-völgyben és a Haragistya területén (22. ábra).

A Ménes-völgyben 11 szelvény mentén dipól—dipól elrendezéssel (a = 30 m, 
n = l—5) mértük a látszólagos fajlagos ellenállást a szeizi homokkő—aleurolit 
összlet lehatárolására és települési viszonyainak tisztázására.

A. szeizi képződmények ellenállása 100 Í2m-nél kisebbnek adódott, így jól 
elkülöníthetők a nagy (>1500 Í2m) ellenállású, középső triász mészkövektől 
és dolomitoktól. A szeizi rétegek É-i határfelülete az elektromos szelvények 
szerint É felé meredeken dől, a D-i határfelület dőlését viszont az eredmények
ből nem lehet megállapítani. A mérési terület középső részén a szeizinél fiata
labb, haránttörésekkel felszabdalt képződmények ellenállása is lecsökkent 
(250—1000 Пт).

A Ménes-völgy kutatása során a völgy K-i felén levő Bányaoldal ércindiká
cióinak kutatását befejeztük. Lehatároltuk a mágneses anomáliát és a tárón 
keresztülmenő szelvényen gerjesztett polarizációs méréseket is végeztünk. A 
mágneses anomália amplitúdója és kiterjedése is jelentéktelen, a GP mérések 
pedig nem mutattak szulfidos ércesedésre utaló anomáliát.

A Haragistya területén dipól—dipól szelvényezéssel (a=30 m, n = \—5) 
és VÉS mérésekkel (ABmax=400 m) kutattuk az anizuszi (wettersteini) mészkő
nél fiatalabb összlet (szádvárborsai mészkő, massiger mészkő, hagendrot mész
kő, haragistyai mészkő, zlambachi márga) elterjedését és települési viszonyait 
hat, É—D irányú szelvény mentén (29. ábra). A két Ny-i szelvényen a 100—
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500 Dm fajlagos ellenállású zóna egyértelműen azonosítható az erősen törede
zett, változó felépítésű, fiatalabb összlettel. Innen K—ÉK felé haladva a kis 
ellenállású képződmények vastagsága és a zóna szélessége is csökken. A föld
tani térképezés szerint wettersteini dolomittal és mészkővel fedett területen is 
kaptunk alacsonyabb ellenállás értékeket. Ezek feltehetően a töredezett zóná
kat, negyedkori, laza üledékekkel borított részeket jelzik.

1.2.3 A szarvaskői szinform rétegsora és tektonikája'"

A Bükk hegység tektonikájának egyik alapvető kérdése a szarvaskői bázisos 
magmatitok helyzete. Hosszú ideig úgy hitték, hogy e kőzetek egy krétabeli 
hegységképződés során diszlokált idősebb üledékösszletet törtek át, és azon 
belül részint intruzív testek, részint az erodált felszínre jutott effuzívumok gya
nánt szilárdultak meg [Schréter 1943, Szentpétery 1953, Lengyel 1957, 
Pantó 1961]. Ezzel összhangban a magmatitok ÉÉK—DDNy csapású sá
vokba rendeződését a kitörések helyét meghatározó törések lefutásával hozták 
kapcsolatba.

A  magmatitoknak az üledékekkel egykorú voltát több kutató feltételezte 
[Mezősi 1950, D ank—Bodzay 1971a, 1971b, Szepesházy 1975, 1977, 1979, 
1980, Wein 1978a, 1978b, Horváth et al. 1977, Mahel 1978] vagy nem tekin
tette kizártnak [Vadász 1960, Balogh 1964], de erre vonatkozó, térképpel és 
szelvényekkel dokumentált leírást csak Bállá et al. [1980, 1981] adott. A mag
matitok és üledékek egykorúságának feltételezése együtt járt a vidék takaros 
felépítésének feltételezésével, de konkrétan a szarvaskői magmás—üledékes 
sorozatot autochton vagy paraautochton helyzetű, tektonikai ablakban kibuk
kanó képződmények (az alpi Penninikum analógonjának) vélték [Dank— 
Bodzay 1971a, 1971b, Wein 1978a, 1978b, Szepesházy 1979, 1980]. E képződ
mények átbuktatott helyzetének és pikkelyes szerkezetének kimutatásával és 
dokumentálásával együtt allochton helyzetük is feltételezhetővé vált [Bállá 
et al. 1980, 1981]. Nyilvánvaló lett azonban az is, hogy a szerkezet tisztázása 
részletes földtani térképezést igényel.

A korábbi földtani térképek csak rajzolatukban és kőzettani felosztásaik 
részletességében különböztek egymástól, szemléletük gyakorlatilag azonos 
volt: minden kontaktust elsődleges (rétegtani vagy intruzív) eredetűnek minő
sítettek, töréseket nem ábrázoltak, a döntő túlsúlyban levő bázisos magmati
tokat csak szövetük alapján különítették el (pl. diabázra, gabbró-diabázra és 
gabbróra), fáciesminősítéseket (eífuzív, intruzív képződmények) nem adtak. 
Már első vázlatos térképünkön [Bállá et al., 1980, 1981] is a magmatitok 
fáciesminősítését vettük elkülönítési alapul, teljesítve ezzel a Balogh K. [1964, 
p. 434] által megfogalmazott jogos igényt. Egyúttal megállapítottuk: Schré- *

* Balia Z.
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29. ábra. Dipól—dipól ellenállás-szelvények a Haragisíya területén
1 — a 350 m tengerszint feletti magasságban levő alapvonal, a szelvény nevével és teljes hosz- 
szávai; 2 — országhatár

Fig. 29. Dipole-dipole resistivity profiling on the area of Haragistya
1 — base line 350 m above sea level; 2 — national boundary

Puc. 29. Кривые сопротивления ДДЗ в районе Харагиштя 
1 — опорная линия на высоте 350 м над уровнем моря с указанием наименования и 
полной длины профиля; 2 — государственная граница



t e r  Z. [1943] térképe helyesen ábrázolja azt a tényt, hogy a magmatitok egy 
homokkő—agyagpala összlethez kötődnek, amelyet ÉNy-on és DK-en mészkő 
—agyagpala összlet kísér. Nagy vonalakban tisztáztuk a bázit—agyagpala— 
homokkő összlet rétegsorát, amelyben felülről lefelé az üledékek egyre homo
kosabbá válnak, a bázisos effuzívumokat pedig teleptelérekként települő, 
a mélységgel egyre jobban kristályosodott és egyre jobban differenciálódott 
bázisos intruzívumok váltják fel.

A felfogásunk alapjául szolgáló terepi megfigyelések hálózata azonban a fel- 
tártság adta lehetőségekhez képest nem volt elég sűrű, ezért további sűrítő 
észleléseket végeztünk.

1979—1982 folyamán 37,2 km2 területet jártunk be, ahol összesen 1555 ész
lelési foltot (ezen belül 938 db szálkibúvást) rögzítettünk és 330 ponton mértük 
a települési elemeket (1. melléklet). Az észlelési hálósűrűség (41,8 pont/km2) 
így kb. az 1:10 000 méretaránynak felel meg [Insztrukcija. . . 1956]. Munkáink 
eredménye a földtani térkép (1. melléklet) és annak rétegtani—szerkezeti elem
zése, amelynek az eredményeit jelen tanulmányunk ismerteti.

Litosztratigráfia

A DNy-i Bükkben mezozoos és kainozoos képződmények fordulnak elő. 
A mezozoikum bonyolultan diszlokált, gyengén metamorf üledékekből és 
magmatitokból áll, amelyek erodált felszínére éles szögdiszkordanciával, közel 
vízszintesen települ a kainozoikum.

Mezozoikum

A mezozoos képződmények négy fő litosztratigráfiai egységbe vonhatók 
össze, amelyeket összleteknek nevezünk. Ezek közül vizsgálatunk fő tárgya a 
szarvaskői bázit—agyagpala—homokkő összlet. Ezt övezi ÉNy, ÉK és DK 
felől a mónosbéli mészkő—agyagpala—kovapala összlet, amelynek É-i sze
gélyén a sándorhegyi vörös-tarka mészkő—kovapala—agyagpala és a fennsíki 
mészkőösszlet foglal helyet.

1) A szarvaskői bázit—agyagpala—homokkő összlet

A szarvaskői összletet alkotó üledékek két fő típusát ismertük meg. Az agyag
pala általában selymes fényű, változatos színű, de uralkodóan sötétszürke 
vagy világosbarna. Igen ritkán vörös és zöld agyagpalák is előfordulnak. Réteg- 
ződési nyomok csak kontakt-udvarokban ismerhetők fel. Néhol az agyagpa
lában sötétszürke kovalencsék vannak jelen. A homokkő többnyire világos 
barnásszürke színű, finom- vagy aprószemű, igen ritkán durvább (gravelitet 
csak a Közép-bércen találtunk). A homokkő rétegződése is ritkán ismerhető 
fel; ez esetben gradációs jellegű, ez szolgált alapul az üledékek turbidit- és 
fíisminősítéséhez [Bállá et al. 1980, 1981]. Kisebb szakaszokon lencsés kereszt
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rétegződés figyelhető meg. A gradációs és keresztrétegződés alapján a település 
normális vagy átbuktatott volta általában megállapítható (30. ábra).
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M 30. ábra. Homokkő teljesen átbuktatott településben (Szarvaskői összlet, 
bélkői kőbányába vezető új műút legfelső szakasza)
a) a feltárás képe a b) fénykép körvonalával
b) részben párhuzamos, részben keresztrétegzett homokkőpad rész

lete a c) ábra körvonalával (a keresztrétegzett szakasz élesen elkü
lönül)

c) a keresztrétegzett szakasz határának egy részlete (a keresztréteg
zett lencsék alakja világosan mutatja az átbuktatott települést)

◄ Fig. 30. Sandstone in overturned structural position (Szarvaskő complex)
a) the outcrop with the frame of photo b)
b) partly concordant, partly cross-bedded sandstone with the frame 

of photo c)
c) boundary of the cross-bedded sandstone (shape of the cross-bed

ded lenses shows overturned position)
M Puc. 30. Песчаник в полностью опрокинутом залегании (сарвашкёйская 

свита, конечный отрезок нового шоссе, ведущего в камено
ломню на горе Белкё)
a) общий вид обнажения с контуром фото Ь)
b) частью параллельная, частью косая слоистость в песчанике 

с резкой границей между ними; обозначен контур фото с)
c) фрагмент контакта косослоистой пачки; форма косослоистых 

линзочек четко показывает опрокинутость залегания

А magmatitokat első megközelítésben két csoportra bontottuk: effuzívu- 
mokra és intruzívumokra. A bazaltos összetételű eífuzívumok terepi minősítése 
az esetek döntő többségében a párnaszerkezet (31. ábra) felismerésén alapult. 
Az intruzívumok minősítésének alapja a változó, részben jelentős fokú kristá
lyosság és a mellékkőzetre gyakorolt termális hatás volt. Rendkívül kevés az 
olyan test, amelynek esetében kételyeink maradtak az effuzív vagy intruzív 
eredetet illetően, így a két fácies térképi elkülönítése gyakorlatilag maradék
talanul megvalósult. Az intruzívumokat elsősorban földtani testeknek (és nem 
kőzetféleségnek) tekintettük s úgy találtuk, hogy két fő típusuk különíthető el. 
A gyengén differenciált intruzívumok belső felépítése meglehetősen homogén, 
vagyis összetételük és szövetük egy-egy testen belül kevéssé változik. Jellemző 
a finomszemű szövet, kézipéldányban a kőzet néha alig különböztethető meg 
az effuzív bazaltoktól; a feltárásokban uralkodó paralelepipedon jellegű elvá
lásuk azonban világosan eltér a párnalávák megjelenési módjától. Az erősen 
differenciált intruzívumok összetétele és szövete határozottan ingadozik: 
az első részint a bázisosabb—melanokrátabb, részint a savanyúbb—leukokrá- 
tabb kőzetek irányába, a második a finomszeműtől egészen a durva-, sőt óriás
szeműig. Ezek a kőzetváltozatok azonban csak egy-egy nagyobb feltáráson 
belül különíthetők el, térképi szétválasztásuk a meglevő feltárási hálózat alap
ján nem valósítható meg, ezért ettől eltekintettünk. Az intruzív testek két tí
pusa jóval kevésbé határozottan különbözik egymástól, mint az effuzívumok- 
tól, így megkülönböztetésük is kevésbé biztos.
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31. ábra. Párnaszerkezet a szarvaskői Várbérc-szurdok bazaltjában
a) harántmetszet
b) hosszmetszetben kipreparált párnák

Fig. 31. Pillow structure in the basalt of Szarvaskő, Várbérc gorge
a) cross section
b) surface with washed out pillows

Puc. 31. Подушечные лавы в ущелье Варберц близ Сарвашкё
a) поперечные сечения подушек
b) отпрепарированные подушки в продольном сечении

А szarvaskői összlet rétegsorában az üledékek két tagozatba sorolhatók: 
a felsőben csak agyagpala van jelen (néhol esetleg aleurolittal); az alsó tagozat
ban az agyagpala homokkővel váltakozik. A tagozat-elhatárolás kritériuma 
így felülről lefelé az első homokkő-feltárás megjelenése, ami érthetően a feltárt- 
ságnak is függvénye. Ezért — bár a két tagozat létezését valószínűnek vehet
jük — a térképen megjelölt határuk helyzete mindenütt bizonytalan. A felső 
tagozat közepe táján egy kb. 400 m vastagságú párnaláva rétegcsoport települ, 
ez alatt mindkét üledékes tagozatot teleptelérek járják át. A felső teleptelérek 
javarészt a gyengén-, a mélyebb rétegtani helyzetűek viszont kivétel nélkül az 
erősen differenciált intruzívumok csoportjába tartoznak. A legmélyebb hely
zetű gabbrótestek rétegtani távolsága az effuzív rétegcsoporttól nemigen ha
ladja meg a 2 km-t, következésképpen valamennyi szarvaskői intrúzió a szub- 
vulkáni fáciesbe tartozik. A több helyütt észlelhető, igen jelentős kristályosság
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és differenciáltság minden bizonnyal a vízben gazdag mellékkőzet hatását 
tükrözi („transzvaporizáció”), ezt azonban külön munkában [Bállá eí al. 
1983] tárgyaljuk.

2) A mónosbéli mészkő—agyagpala—kovapala összlet

A mónosbéli összlet homokköve teljesen, agyagpalája jórészt ugyanolyan, 
mint a szarvaskői összleté, az agyagpala gyakorta világosabb. A mészkő külön
böző árnyalatú szürke színű, vastagabb padostól a vékony lemezesig változó 
megjelenésű, különböző mértékben, de többnyire tűzköves. A kovapala ural- 
kodóan szürke, ritkábban zöldes vagy rózsás—lilás színű, egyes esetekben 
sötétszürke, homogén, lemezes, máskor változó színű, breccsás—szilánkos.

A mónosbéli összlet kifejlődési típusai közül legelterjedtebb és a szarvaskői 
összlethez litológiailag legközelebb álló az „olisztolitos agyagpala” . Ural- 
kodóan agyagpalából áll, gyakori mészkő-olisztolitokkal (32. ábra) ; ezek több
nyire határozott szintekbe tömörülnek, amelyek között az agyagpala teljesen 
olisztolit-mentes is lehet. Az agyagpalába ágyazott törmelék (olisztolitok ?) 
anyaga homokkő és sötétszürke kovapala is lehet. Mindhárom kőzetféleséget 
észleltük rétegszerű közbetelepülésekben is, amelyek akár nagyobb olisztolitok 
is lehetnek. Egy-egy agyagpala-feltáráson belül kovapala mind mészkő, mind 
homokkő társaságában előfordulhat, de mészkövet és homokkövet még biztos 
olisztolitok formájában sem észleltünk együtt. Ugyanakkor a mészkő- és ho- 
mokko-olisztolitokat és -rétegeket tartalmazó feltárások gyakran olyan szoros 
térbeli társulásban vannak egymással, hogy térképi elkülönítésük nem sikerült, 
bár néhol jelentős foltok vannak, ahol csak mészkő (és kovapala) vagy csak 
homokkő (és kovapala) társul a túlsúlyban levő agyagpalához. Lehetséges, hogy 
mindeme képződmények két vagy több rétegtani egységbe tartoznak, azonban 
e kérdés tisztázása további vizsgálatokat igényelne.

Tulajdonképpen az előző, „vegyes” kifejlődési típus „tiszta” részletének 
tekinthető egyrészt egy uralkodóan kovapalás, másrészt egy uralkodóan mész
köves kifejlődés, amelyet ott különítettünk el, ahol az térképezhető földtani 
testeket alkotott. A Bélkő-vonulat Ny-i végére eső kovapala-egységen belüli 
agyagpala- közbetelepülések mészkő-olisztolitokat tartalmaznak, ami az előző 
kifejlődési típussal fennálló rokonságot hangsúlyozza. A többi kovapala-test 
jóval kisebb, és gyakorlatilag közbetelepült lencsének tekinthető.

Az uralkodóan mészköves kifejlődés többnyire lemezes mészkőből áll, 
néhol világos agyagpalával váltakozva. Térképi elkülönítése az „olisztolitos 
agyagpalá”-tól csak szálkibúvások alapján oldható meg, törmelékanyaguk 
gyakorlatilag egyforma. Eme „lemezes mészkő” tömeges változatának tekint
hető a „tűzköves mészkő” minősítésű képződmény, amely ÉNy-on az Almási- 
tető — Hársas-bérc körzetében és attól DNy-ra kisebb-nagyobb lencséket ké
pez a „olisztolitos agyagpalá”-ban.
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32. ábra. Szürke mészkő olisztolitok világosszürke agyagpalában (mónosbéli 
összlet, olisztolitos agyagpala tagozat). A műút bevágása a Tardosi 
kőbányától É-ra

Fig. 32. Grey limestone olistoliths in light grey shale (Mónosbél Formation)

Puc. 32. Олистолиты серых известняков в глинистых сланцах (монош- 
бельская свита). Выемка шоссе к северу от каменоломни Тардош

3) Л sándorhegyi vörös-tarka összlet

A sándorhegyi összlet lemezes mészkőből, kovapalából és agyagpalából 
áll, sűrű váltakozásban. Megkülönböztető jellege, hogy a kőzetek jelentős része 
vörös vagy rózsás színű. Kovapalái gyakorlatilag a mónosbéli összletben elő
fordulók nagy részével azonos külleműek.
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4) A fennsíki mészkő összlet

A fennsíki mészkő világosszürke finoman sávos; megjelenését tekintve azo
nos a mónosbéli összlet vastagpados „tűzköves mészkö”-vével, de tűzkövet 
legfeljebb elvétve tartalmaz.

5) A szarvaskői és mónosbéli összlet elkülöníthetőségéről

Az elkülönítés során diagnosztikai kritériumként alkalmaztuk a szarvaskői 
összletben magmatitok, a mónosbéli összletben mészkövek jelenlétét. Ehhez az 
a tény adott alapot, hogy a magmatitok és mészkövek kibúvásainak burkoló
vonala sehol sem metszi egymást, vagyis ez a két kőzet térben világosan elkü
lönül. Szorosabb közelségbe csupán egyetlen helyen (a Tardosi kőfejtőtől 
ÉNy-ra levő vasúti bevágásban és közvetlenül amellett, a Szappanos-völgy 
torkolatának két oldalán) kerülnek egymáshoz, de ezek az érintkezések tekto- 
nikusak; így ez a közelség nem cáfolja fenti megállapításunkat.

Eme világos és bizonyítható diagnosztikai kritérium ellenére a két összlet 
elkülönítése nem teljesen problémamentes, még akkor sem, ha a magmatit- és 
mészkő-kibúvások távolságából adódó határmegvonási bizonytalanságtól 
eltekintünk. A szarvaskői vasútállomás bevágásában, a szarvaskői összlet 
térképi sávjának középvonalában, mészkő-olisztolitok vannak, ami diagnosz
tikai kritériumunkból kiindulva úgy lenne magyarázható, hogy itt egy kis folt
ban a mónosbéli összlet jelenik meg. Az olisztolitok ritkasága miatt azonban 
térképi elkülönítése itt nem lehetséges.

Ugyanide tartozó probléma a kovapalák megjelenése a szarvaskői összlet 
elterjedési területén belül, így a Tóbérctől Ny-ra, továbbá a Nevetlen-lápa ÉK-i 
oldalában, mindkét esetben az alsó, homokköves tagozat területén. Különösen 
furcsa ez, ha figyelembe vesszük, hogy diagenetikus kovagumókból származó 
kovalencséket csak a felső, agyagpalás tagozatban észleltünk. így felmerül a 
gyanú: nem a mónosbéli összlet fragmentumaival van-e itt dolgunk. E lehető
ség realizálódása még valószínűbb a szarvaskői összlet elterjedési területének 
peremvidékén előforduló kovapalák esetében (a Homonna-tetőtől Ny és 
ÉNy felé).

Végül ugyanebbe a problémakörbe tartozónak véljük azt is, hogy nem tisz
tázódott megnyugtatóan: vannak-e homokkő-rétegek a mónosbéli összlet 
agyagpalái közt, s ha vannak, biztosan ebbe és nem a szarvaskői összletbe 
tartoznak-e.

Mindhárom probléma (mészkő-olisztolitok és kovapalák a szarvaskői és 
homokkő-rétegek a mónosbéli összletben) egy olyan lehetőséget körvonalaz, 
hogy a szarvaskői és a mónosbéli összlet képződményei néhol annyira össze
szövődnek, hogy az általuk képezett szerkezet a jelenlegi feltártsági viszonyok 
mellett nem fejthető meg. A Tardosi kőfejtővel szembeni vasúti bevágáson
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kívül még két területrészen találunk olyan közbeékelődést, amelyet ugyan 
térképünkön megszerkesztettünk (vagyis látszólag megoldottunk), de amelynek 
értelmezésével adósak maradunk. Egyik ilyen területrész a Méh-patak völgyé
nek É-i oldala, ahol a mónosbéli tűzköves mészkő és olisztolitos agyagpala 
egy keskeny sávban megszakítja a szarvaskői teleptelérek sorozatát, a másik 
a Mellér-völgy K-i oldala, ahol egy párnaláva sáv nyúlik be (mészkőmentes 
üledékek kíséretében) a mónosbéli mészkövek és olisztolitos agyagpalák közé.

A vázolt elkülönítési bizonytalanságok következtében a szarvaskői és a mó
nosbéli összlet litológiai jellemzése és így litosztratigráfiai tartalma nem tekint
hető lezártnak.

6) Az ossz letek réteg tani viszonyairól

Az elkülönített négy összlet rétegtani viszonyát illetően megbízható közvet
len adatunk nincs, így csak megfontolásokra vagyunk utalva, amelyek közül 
első helyen áll a litológiai jellegek összevetése. Az összletek közös kőzetféle
ségeinek (pl. mészkő, agyagpala, homokkő, kovapala) nagyfokú hasonlósága 
szoros rétegtani kapcsolatra enged következtetni. Közelebbről szemügyre véve 
e hasonlóságot, megállapíthatjuk, hogy a többitől leginkább a fennsíki mészkő 
különül el, mivel típusos kőzete nincs jelen a másik három összlet egyikében 
sem, míg azok mindegyike a többiben is meglevő kőzeteket is tartalmaz. Ilyen 
a vöröses-zöldes, breccsás—szilánkos kovapala, amely mindhárom összlet- 
ben jelen van, a vékonylemezes szürke tűzköves mészkő (a sándorhegyi és 
mónosbéli összletben), a sötétszürke agyagpala és a homokkő (a mónosbéli 
és szarvaskői összletben). A litológiai rokon vonások alapján az összletek az 
alábbi sorba állíthatók: szarvaskői—mónosbéli—sándorhegyi, ami térbeli 
elrendeződésüknek is megfelel.

A szarvaskői összleten belül megfigyelhető szemcsefinomodást (a rétegsor
ban felfelé) tendenciaként alapul véve, az előbbi sor az összletek rétegtani sor
rendjeként is felfogható lenne. Ebben két nehezen érthető mozzanat van: ho
mokkő jelenléte a mónosbéli összletben és kovapala jelenléte a szarvaskői 
összlet alsó tagozatában. Az előző részben tárgyaltak nyomán körvonalazó
dott a megoldás lehetősége, ezért a térképünkön ábrázoltak ellenére a terület 
elvi rétegsorában (33. ábra) mindkét kőzetet kizártuk az említett összletekből. 
Egyúttal — az általános litológiai jellegek figyelembevételével — lehetőséget lát
tunk arra, hogy — kizárólag előzetes jelleggel —a mónosbéli összletet is két rész
re: egy alsó, olisztolitos—agyagpalás, és egy felső, mészköves tagozatra osszuk.

A fennsíki mészkőnek a többivel fennálló rétegtani viszonyát illetően nincs 
semmi támpontunk. Akár idősebb vagy fiatalabb is lehet mindhárom összlet- 
nél, akár azok heteropikus fáciese is lehet. E szempontból rendkívül fontos 
lenne azt tisztázni, hogy jelen van-e a mónosbéli összlet olisztolitjai között a 
fennsíki mészkő biztos analógja.
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Kainozoikum

A kainozoikumban két összletet: egy miocén és egy kvarter korút különítet
tünk el.

1) Miocén

A miocént laza képződmények képviselik, rendkívül rossz feltártsággal. 
Ezért rétegsoráról nem alkothattunk fogalmat. Kibúvásait három fő kőzettí
pus alkotja: homok, kavics és riolittufa. Korára ezen utóbbi jelenléte az egyet
len bizonyíték. Riolittufát csak a terület D-i részén észleltünk, ahol a miocén 
összlet vastagsága már legalább 40—50 m, ebből következően a riolittufát 
az itteni miocén összlet magasabb szintjeibe kell sorolnunk, alatta tisztán üle
dékes rétegeket tételezve fel.

Feltárásokban a miocén üledékek települése gyakorlatilag vízszintes, míg 
térszíni helyzetük erősen ingadozó. Ennek oka részben elsődleges terepegyenet
lenség, részben talán utólagos tektonika lehet. A miocén üledékek az eruptí- 
vum-vonulat DNy-i felének két oldalán jelennek meg a laposabb tetőkön, ge
rinceken és lejtőkön. Eredetileg valószínűleg az egész vonulatot lefedték, s csak 
utólag pusztultak le róla. A miocén üledékek feküje a mélyen bevágódott víz
mosásokban rendszeresen jóval magasabban van, mint a köztes lapos hátakon. 
Ez valószínűleg negyedidőszaki csuszamlás vagy áthalmozás következménye, 
azonban az eredeti helyzetben maradt és az utólagosan lejjebb került, akár át
halmozott miocén üledékek elkülönítésére az adott feltártság mellett nem vál
lalkozhattunk.

2) Kvarter

Kvarter üledékeket kizárólag morfológiai alapon különítettünk el a szélesebb 
völgyekben, ott, ahol az észlelési anyag alapján nem volt világos, hogy milyen 
képződmény várható alattuk. Helyzetük szerint főleg alluviális, a mellékvöl
gyekben inkább proluviális eredetűek.

Tektonika

Szarvaskő környékén a mezozoos képződmények szerkezete meglehetősen 
bonyolult, amit földtani térképünk (1. mell.) csak igen nagy vonalakban szem
léltet. Szerkezeti elemzésünk alapja egyrészt ez a térkép, másrészt egy sor olyan 
megfigyelés, amelyet térképünkön nem tudtunk ábrázolni. A fő figyelmet a 
mezozoos képződmények tektonikájára fordítjuk, előbb szerkezeti formaele
meiket tárgyalva, majd ennek alapján mechanikai elemzést adva. A miocén 
képződmények szerkezetét éppen csak érintjük.
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Szerkezeti formaelemek

A szerkezeti formaelemek két fő csoportja (redők és törések) közül térké
pünkön csak a törések szembeötlőek. Ismeretes azonban, hogy a törések jelen
tős része gyűrődéshez kapcsolódik, s a redőelemekhez képest törvényszerűen 
helyezkedik el. Ezért elemzésünket a gyűrt formaelemekkel kezdjük, amelyek 
vizsgálata a szerkezet tisztázásának legfontosabb része.

1) Redők

A térképi ábrázolhatóság szempontjából a redők három kategóriája külön
böztethető meg: (1) olyan kisméretű redők, amelyek egy-egy feltáráson belül 
közvetlenül megfigyelhetők ugyan, de térképen nem ábrázolhatok; (2) olyan 
középméretű redők, amelyeket konkrét vezetőszintek térképi lefutása közvet
lenül ábrázol; (3) olyan nagyméretű redők, amelyek létére csak a térkép elem
zésével derül fény. E kategóriák mérethatárai a térkép méretarányától függe
nek. Területünkön a felvétel számára legideálisabb középméretű (esetünkben 
néhány száz m-től 1—2 km-ig) redőkkel nem találkoztunk, így csak kis- és 
nagyméretű redőket tárgyalunk.

33. ábra. A szarvaskői szinform elvi rétegsora

Fig. 33. Stratigraphic column of the Szarvaskő synform
I — formation; II — structural unit; III — thickness in m; IV — lithological column; V — 
sedimentary rocks; VI — magmatic rocks. A — Szarvaskő; B — Mónosbél; C — Sándorhegy. 
a — the core of the synform; b — the SW part of the NW flank of the synform; c — the main 
effusive range in the NW part of the synform; d — the NW flank of the synform; e — the 
SE flank of the synform; f — the NE closing of the synform; 1 — red and variegated cherts, 
limestones and shales; 2 — cherty limestones alternating with light grey shales; 3 — grey 
shales with limestone olistholiths and lenses; 4 — shales, dark grey to light brown; 5 — shales, 
siltstones, sandstones; 6 — basalts (pillow lavas); 7 — slightly differentiated sills (basalts, 
fine-grained gabbros); 8 — strongly differentiated sills (gabbros, ultramafics, diorites, etc.)

Puc. 33. Принципиальная стратиграфическая схема Сарвашкёйской син- 
формы

I — свиты; II — структурные единицы; III — мощности в метрах; IV — колонка; 
V — осадочные породы; VI — магматические породы. А — сарвашкёйская; В — мо- 
ношбельская; С — шандорхедьская; а — ядро синформы; b — ЮЗ-ная часть СЗ-ного 
крыла синформы; с — главная полоса эффузивов в СЗ-ной части синформы; d — СЗ- 
ное крыло синформы; е — ЮВ-ное крыло синформы; f — северное замыкание синфор
мы; 1 — известняки, кремнистые и глинистые сланцы, в основном красные или розо
вые, в частом переслаивании или обособляясь в пачки; 2 — известняки, серые, часто 
с кремнями, обычно тонкоплитчатые, реже толстоплитчатые, местами с прослоями свет- 
лых глинистых сланцев; 3 — глинистые сланцы, темно- и светлосерые, местами с оли- 
столитами известняков, в верхней части с прослоями известняков с кремнями, неред- 
ко с кремнистыми или кремнисто-глинистыми сланцами; 4 — глинистые сланцы, 
темносерые до светлобурых; 5 — глинистые сланцы, алевролиты и песчаники; 6 —  
базальты (подушечные лавы); 7 — слабо дифференцированные силлы (базальты, мел
козернистые габбро); 8 — сильно дифференцированные силлы (габбро, гипербазиты, 
диориты и т. п.)
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a) Kisméretű redők

Kisméretű (esetünkben legfeljebb néhány m-es) redőket csak néhol észlel
tünk. A redőket kirajzoló hajlott felületek egymástól való távolsága nem állan
dó, a szárnyakon rendszeresen kisebb, mint a hajlatokban, így e redők alaki 
jellegeiket tekintve a hasonló redők kategóriájába tartoznak. Az ilyen típusú 
redők képződését a redőtengelysíkkal közel párhuzamos palásodás kíséri. 
A DNy-bükki üledékes kőzetek szinte mindegyike palás, nemritkán több irány
ban is. A redők és az uralkodó palásság viszonyát illetően két esettel talál
koztunk. Az egyikben a palásság helyzete megfelel a várhatónak, vagyis a redő 
tengelysíkjával párhuzamos. A másikban azonban maguk a palássági síkok 
gyűrődtek redőkbe, s a redő tengelysíkjával párhuzamos palásság alárendelt 
szerepet játszik.

Megállapíthatjuk tehát, hogy a redők két kategóriája különböztethető meg: 
az első kategóriába tartozó redők létrejöttével kapcsolatos az uralkodó palá
sodás, míg a második kategóriába tartozó redők eme palásság gyűrődésével 
keletkeztek. A palásság utólagos gyűrődése gyakran igen kis méretekben is 
észlelhető, ráncok, mikroredők alakjában.

b) Nagyméretű redők

Nagyméretű redők kimutatása — definíciónk szerint — csak a térkép elem
zésével lehetséges. A szarvaskői összletet alkotó képződmények térképi raj
zolatának legszembeötlőbb szerkezeti vonása az, hogy mind a párnaláva-, 
mind a fő gabbró-vonulat ÉK-en patkószerűen visszakanyarodik. Az effuzí- 
vumok („diabázok”) esetében ez már a régebbi földtani térképeken is fel
ismerhető, bár a „patkó” DK-i szárnya ezeken még elég rövid, s DNy felé nem 
„ér le” a gabbróig. Térképezésünk — az általános rajzolat szempontjából 
— elsősorban az eruptívum-terület DK-i szárnyán hozott új eredményt: bebi
zonyosodott, hogy nemcsak az effuzívum-, hanem a gabbró-vonulat is patkó
szerűen visszahajlik (amint az egyébként a földmágneses térképen régóta lát
ható), s hogy ez a „gabbró-patkó” egy nagyobb méretű „effuzívum-patkó” 
belsejében helyezkedik el. Ez a két egymásban levő „patkó” másként, mint 
redőalakulatként, nemigen fogható fel, s ezt tartjuk a szarvaskői szerkezet 
értelmezési kulcsának.

A szarvaskői összlet peremén mért dőlések szinte mindenütt befelé, az össz- 
let alá irányulnak, így a redoalakulat szinklinális jellegűnek adódik. Egyetlen 
kivétel az ÉNy-i szárny DNy-i szakasza, ahol a képződmények kifelé dőlnek; 
településük azonban itt át buktatott [Bállá et al. 1980, 1981 ], vagyis összhang
ban marad a szinklinális-jelleggel.

A szarvaskői és a mónosbéli összlet határa, amely a szinklinális jellegű szer
kezetet végig szépen kirajzolja, nem értelmezhető rétegtani határként: csapása
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mentén a két összlet más és más részei bukkannak fel egymás mellett. Az össz- 
letek érintkezési övében sok helyütt látunk intruzív kőzetekből álló apró kőzet
testeket, amelyeknek térképi mérete és alakja arról tanúskodik, hogy a befogadó 
agyagpalában átmozgatott helyzetben vannak. Ugyanerre mutat a kontakt
udvar hiánya körülöttük, továbbá az, hogy valamennyi feltárt érintkezésük 
szerkezeti. A két összlet határát tehát tektonikus eredetűnek kell minősítenünk, 
így mai településük rétegtani sorrendjüktől független, vagyis az általuk képe
zett redőalakulat nem szinklinálisnak, hanem szinformnak minősítendő [Glos
sary . . . 1972].

Hasonló a helyzet a redőalakulat magjában települő „gabbró-patkó” és kör
nyezete viszonyával is. Ha azt tételeznénk fel, hogy a gabbró és befogadó kő
zete az eífuzív rétegcsoporthoz viszonyítva közelítőleg eredeti rétegtani helyzet
ben van, érthetetlenné válnék, miért települ a gabbró itt is homokköves réteg
sorban, akárcsak az eífuzív rétegcsoporttól ellentétes (ÉNy-i) irányba eső sza
kaszon, míg az effuzívumok mellékkőzete gyakorlatilag homokkőmentes 
agyagpala; nehezen lenne elfogadható, hogy a gabbró-intruzióknak valamilyen 
„affinitás”-uk van a rétegsor homokköves szakaszai felé. Emellett normális 
rétegtani sorrend esetén két önálló magmás fázist kellene feltételeznünk, vagy 
az effuzívumok és intruzívumok önálló fázisba sorolásával, vagy az intruzí- 
vumok kettészakításával (egy részüket — az ÉNy-i szárnyon települőket — 
meghagyva az effuzívumokkal egykorúnak, más részüket — a magban telepü
lőket — fiatalabbnak véve). Mindaz, amit a kőzettani jellegekről tudunk, el
lentmond bármiféle szétszakításnak. Egyszerűbbnek és a tényanyaggal jobban 
összeegyeztethetőnek tűnik, ha a szinform magjában települő „gabbró-patkó”-t 
ugyanazon magmás és üledékes sorozat legmélyebb tagjának tekintjük. Ez 
azonban annyit jelent, hogy a „gabbró-patkó”-t magában foglaló egységet kö
rülhatároló kontaktus teljes hosszában tektonikus eredetű.

A szinform felépítésében tehát három egység vesz részt: a magban a szarvas
kői összlet alsó része, körülötte ugyanazon összlet középső és felső része, végül 
akörül a mónosbéli összlet. A három egység egymással tektonikus érintkezés
ben van, s a szinform-szerkezetből következően egymás fölött települ, mónosbéli 
—felső-szarvaskői—alsó-szarvaskői sorrendben, amely az üledékek finomodá
sából feltételezhető rétegtani sorrenddel éppen ellentétes. Kontaktusaik tekto
nikus volta és egymásfelettiségük annyit jelent, hogy ezek az egységek tektoni
kai takarók, ami frappáns magyarázatot ad a rétegtani sorrenddel ellentétes 
településre. A szinformot tehát tektonikai takarók képezik, vagyis eme redő- 
alakulatban a takarók gyűrődtek. A dőlések túlnyomó részét palásságon mér
tük, így ez a meggyűrődés egyúttal palásodás utáninak minősíthető.

A szinform tengelye ÉÉK-től DDNy felé dől, legalábbis a Sóhely-oromig 
bezárólag, mintegy 6 km csapáshosszban. A további 2,5 km-en a kép zavarossá 
válik, részben a miocén üledékekkel való nagyfokú fedettség miatt. Az intru
zív testek méreteinek csökkenését és kevéssé differenciált, vagyis magasabb
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rétegtani szintekben települő féleségeik megjelenését legegyszerűbben a szin- 
form-tengely további süllyedése magyarázza.

A szinform ÉK-i záródása határozottan kétcsúcsú, ami annak a jele, hogy a 
szinform közepe táján egy másodrendű antiform húzódik, két oldalán egy-egy 
másodrendű szinformmal. A dőlésirány-váltás kb. a Keselyűkő—Tardos-bérc— 
Homonna-tető eífuzívum-vonulattal esik egybe, vagyis a két másodrendű szin
form közül az ÉNy-iban van, azon belül is az ÉNy-i szárnyhoz közelebb. így 
tehát a takarók által alkotott redők egészükben véve határozottan aszimmet
rikusak : ÉNy-i szárnyuk meredek, a DK-i laposabb.

A földtani szelvényeket (2. melléklet) a mondottak figyelembevételével szer
kesztettük. A felszíni kép rendkívüli bonyolultsága miatt a konkrét kőzettes
teket és töréseket a mélység felé legfeljebb 200—300 m mélységig extrapolál- 
tuk, a mélyebb részeken csak a takarókat elválasztó áttolódási felületek hely
zetét tüntettük fel. A szerkesztés során mindenütt a legkisebb dőlésszögeket 
vettük figyelembe, így a takarókból álló redők a valóságban esetleg jóval me- 
redekebbek, összenyomottabbak, vagyis az általunk ábrázoltnál mélyebbre 
nyúlhatnak.

2) Törések

Feltárásokban csak kevés törés észlelhető, túlnyomó részük szerkesztési 
„megoldásaként került a térképre; így a törésháló annak talán a legszubjek
tívabb része. Ennek ellenére úgy tűnik, hogy néhány általános következtetés 
kielégítő objektivitással vonható le. Az ábrázolt törésrendszer a valóságosnál 
nyilvánvalóan jóval ritkább, s az eífuzívumok és üledékek kontaktusa valószí
nűleg szinte minden esetben tektonikus jellegű. Erre mutat az efifuzív réteg
csoport vastagságának jelentős csapásmenti ingadozása, az effuzívumokból 
álló testek egy-egy harántszelvényben megfigyelhető számának változása, a kis 
vastagságú effuzívum-testek szórványos megjelenése és rossz követhetősége, 
továbbá a befogadó agyagpala bepréselődése az eífuzívumok repedéseibe és 
eífuzívumtömbök beszakadozása az agyagpalába kontaktusaik közelében. 
Mindezen túlmenően számos feltárásban észleltünk olyan töréseket, amelyek 
nem voltak tovább követhetők.

Térképünkön csak azokat a töréseket ábrázoltuk és csak azokat a kontak
tusokat minősítettük tektonikus eredetűnek, amelyeknél az elvetés, vagy leg
alább az elmetsződés biztosnak látszott; vagyis amelyekre „szükség volt” 
a szerkesztés során. Tulajdonképpen mindenütt, ahol az eífuzívumok haránt
szelvényben megismétlődnek vagy intruzívumokkal váltakoznak (pl. a szarvas
kői Várbérctől K-re), hosszanti törések feltüntetésére lett volna szükség, ami
től — a többinél jóval nagyobb szubjektivitása miatt — eltekintettünk.

A törések között hosszanti, haránt- és átlós irányúakat különböztetünk 
meg. A hosszantiak közül a fentebb vázolt okok miatt csak néhányat tüntettünk
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fel. Ezek közül kiemelkedő jelentőségűnek látszik a Keselyűkő—Tardosbérc 
vonulat ÉNy-i oldalán húzódó hosszanti törés, amely egyrészt elválasztja a 
szarvaskői összlet felső és középső részét, másrészt lezárja valamennyi nekifutó 
haránt- és átlósirányú törést. Annak ellenére, hogy ez a helyzet az észlelési 
anyagból eléggé világos (az effuzív rétegcsoportot tagoló haránttörések nem 
követhetők a teleptelér-sorozatban), jellege és összefüggése a takaróképző
déssel homályos maradt. Egyenes vonalú, domborzattól független lefutásából 
ítélve, e törés meredek, közel függőleges dőlésű. ÉK-i folytatásába esik a mio
cén üledékek éles határa, ami mind miocén utáni elvetésként, mind a törés ál
tal létrehozott premiocén tereplépcső következményeként értelmezhető. A tér
kép a második felfogást tükrözi.

A haránttörések közül kiemelkedő szerepű az a töréscsoport, amely ÉK felé 
lezárja az ÉNy-i szárny teleptelér-sorozatát, lépcsősen jobbra veti a fő effuzí- 
vum-vonulatot és lezárja a központi gabbró-patkót. Az utóbbi jelenség arra 
mutat, hogy e törés mentén a szinform kialakulása után függőleges elmozdu
lás volt (a D-i szárny levetésével). Ugyanakkor az a körülmény, hogy ez a törés
rendszer zárja le a teleptelér-sorozatot, továbbá, hogy nem jelentkezik a szin
form DK-i szárnyának rajzolatában, azzal lenne magyarázható, hogy az elmoz
dulások a takarók határfelületén haltak el, azaz megelőzték a szinform kiala
kulását vagy azzal egyidejűek voltak. Mindez úgy egyeztethető össze, ha a 
törésrendszer létrejöttét a szinform-képződéssel kapcsoljuk össze: a takaró
rendszer meggyűrődésének korai szakaszában jött létre, de az elmozdulások a 
gyűrődés befejeztéig folytatódtak.

Valószínűleg hasonló a helyzet a többi haránttöréssel is. Térképi követhető
ségükből ítélve, csak átszelik a szarvaskői összletből álló mindkét takarót, de 
többnyire nem észlelhetők a szarvaskői és a mónosbéli összlet határát képező 
rátolódási öv lefutásában.

Az átlós törések zöme a szinform ÉK-i, effuzívumokból álló részén mutat
ható ki. Ennek oka valószínűleg az lehet, hogy az e törésrendszert létrehozó fe
szültségek az agyagpalában és egyéb üledékekben hajlításos deformációkkal, 
törések nélkül oldódhattak fel. Számos közvetett bélyeg alapján mindkét átlós 
törésrendszert a harántirányúnál idősebbnek minősítettük, a minősítésnek azon
ban nincs közvetlen megfigyelési alapja. Valószínű, hogy az átlós törésrend
szerek is a szinform kialakulásával, pontosabban annak legkorábbi szakaszával 
kapcsolatosak.

3) A fennsíki mészkő helyzete

A szarvaskői és mónosbéli összlet szerkezetéről alkotott kép nem volna tel
jes az északi peremvidéken előforduló két összlet tárgyalása nélkül. Mivel a 
sándorhegyi vörös—tarka összlet csak egy keskeny éket alkot, a tárgyalás alap
ja csak a fennsíki mészkő elemzése lehet.
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A fennsíki mészkő csapása területünkön belül ívszerűen változik; hajlatának 
magjában van a szarvaskői szinform É-i záródásának effuzívum-tömege. Ha
ránttörések mentén a fennsíki mészkő pereme úgy mozdul el, hogy mintegy 
„hozzáidomul” az effuzívum-mező körvonalához. A haránttörések mentén 
számos esetben megfigyelhető, hogy a fennsíki mészkő csapása megváltozik: 
behajlik a térképi eltolódás irányának megfelelően. Ez az „idomulás” tehát 
részben képlékeny alakváltoztatással ment végbe. Kérdés: felfogható-e ez az 
„idomulás” annak jeleként, hogy a fennsíki mészkő ugyanazon szinform mé
lyebb tagozatát képezi ?

A fennsíki mészkő uralkodó dőlése É-i 40—60°, mind a szarvaskői szinform- 
nál, mind attól messze K-re folytatódóan. A fennsíki mészkő tehát nemcsak 
térszínileg, hanem szerkezetileg is a szarvaskői szinform felett van, azaz nem 
lehet annak része. A fennsíki mészkő települése a szinform közvetlen előteré
ben megváltozik: meredekebbé, sőt a peremen ellentétes irányba, D felé dolővé 
válik, ami szelvényben felhajlásként értelmezhető (2. mell.). Ez a felhajlás a 
fennsík peremének kizárólag arra a szakaszára korlátozódik, amelynek előteré
ben ott vannak a szarvaskői eífuzívumok, K-ebbre megszűnik. A felhajlást 
tehát a merev magmatitok jelenlétével magyarázhatjuk, s így ez a felhajlás 
megerősíti azt, hogy a fennsíki mészkő a már kész szarvaskői szinformmal lépett 
tektonikai kölcsönhatásba.

E kölcsönhatás mind a térképi-, mind a szelvénybeli jelenségek alapján tor
lódásnak minősíthető, ami erős É—D irányú összenyomódás következménye
ként fogható fel. Láttuk, hogy a kompressziót kísérő mindkét jelenség — a 
(térképi) hozzáidomulás és a (szelvénybeli) felhajlás — képlékeny alakváltozás 
részvételével ment végbe.

A fennsíki mészkő D-i határfelülete egyetlen helyen: a Bélkő D-i oldalán 
levő régi palabányában van feltárva. Itt ez a felület mintegy 150 m hosszban 
és 15—20 m magasságban tanulmányozható; rajta Ny-i 25° dőlésű csúszási 
barázdák láthatók (34. ábra), míg maga a fennsíki mészkő e barázdákra merő
leges, K-i 65° tengelydőlésű redőkbe gyűrődik. E redők alakja a határfelület 
mentén lejátszódott bal oldali eltolódásra mutat (35. ábra). K-ebbre a fennsíki 
mészkő D-i határa már sehol sincs feltárva, így csúszási barázdák sem észlel
hetők. Az említett meredek tengelyű redők azonban sok helyütt felismerhetők, 
dőlésük már közel függőleges. Az elmozdulás tehát valójában közel vízszintes 
volt, s a csúszási barázdáknak a bélkői palabányában megfigyelhető Ny-i 
dőlése a Bükk-fennsík eme Ny-i nyúlványának (Bélkő) utólagos lebillenésével 
jött létre.

A fennsíki mészkő peremének jellegére vonatkozóan tehát két következ
tetés adódott: a települési viszonyok elemzéséből D-i irányú nekinyomódás; 
a határfelületen és annak közelében megfigyelhető szerkezeti bélyegekből pedig 
bal oldali eltolódás. A kompressziós „idomulás”-sal kapcsolatos É—D-i ha
ránttörések a fennsíki mészkővel együtt az annak határán futó eltolódást is

58



34. ábra. Eltolódási barázdák a fennsíki mészkő D-i peremfelületén (Bélkő 
tövénél levő felhagyott palabánya). A feltárt mészkőfelület volt a 
palabányászat határa, ma is őrzi az előteréből lefejtett pala foszlá
nyait

Fig. 34. Striation in the southern face of the plateau limestone (Bélkő, given 
up shale mine)

Puc. 34. Борозды скольжения в плоскости южного тектонического кон
такта известняков Плато Бюкк. Заброшенный карьер у подно- 
жия горы Белкё. Вскрытая карьером поверхность известняков 
служила контуром добычи глинистых сланцев, местами и ныне 
сохраняя обрывки сланцев, прилипших к известнякам

35. ábra. Eltolódással kapcsolatos redők a bélkői palabánya mészkövében (tá
jolt vízszintes metszet)

Fig. 35. Flexure linked to horizontal displacement (oriented horizontal sec
tion)

Puc. 35. Схема складок, связанных со сдвигом и наблюдаемых в извест- 
няках заброшенного карьера у подножия горы Белкё (ориенти- 
рованное по странам света горизонтальное сечение)
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elvetik, az eltolódás tehát kompresszió (torlódás) előttinek minősül, vagyis a 
fennsíki mészkő valahonnan K-ről került a szarvaskői szinform elé. Az ezt 
követő kompresszió során a fennsíki mészkő csak kis mértékben tolódhatott 
a szarvaskői szinformra, mivel rátolódással kapcsolatos karcokat nem észlel
tünk, az eltolódási eredetűek viszont megmaradtak.

A fennsíki mészkő D-i pereme — a szarvaskői szinform előtti szakaszt (ahol 
e perem felhajlik) kivéve — határozott É-i dőlést mutat, amely így elsősorban 
utólagos kibillenés és nem rátolódás számlájára írható. Ez a kibillenés akár a 
kompressziós torlódás során is lejátszódhatott; ez esetben a fennsíkperem fel
hajtása azzal magyarázható, hogy az ezen a szakaszon feltámaszkodott a szarvas
kői magmatitokra (36. ábra).

36. ábra.
A fennsíki mészkő és 
a szarvaskői szinform 
mai helyzetének kia
lakulási szelvényváz
lata

1 — párna-láva (szarvaskői összlet);
2 — agyagpala, kovapala, lemezes 
mészkő (mónosbéli és sándorhegyi 
összlet); 3 — fennsíki mészkő

Fig. 36. Sketch of development 
of present structural 
position of plateau li
mestone and Szarvas
kő synform

1 — pillow lava (Szarvaskő Forma
tion); 2 — shale, chert, foliated li
mestone (Mónosbél and Sándorhegy 
Formations); 3 — plateau limestone

Puc. 36. Схематически про
фили, иллюстриру- 
ющие возникнове- 
ние современных со- 
отношений между 
известняками Пла
то Бюкк и Сарваш- 
кёйской синформы

1 — подушечные лавы (сарваш- 
кёйская свита); 2 — глинистые и 
кремнистые сланцы, тонкоплитча
тые известняки (моношбельская и 
шандорхедьская свиты); 3 — из
вестняки Плато Бюкк
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4) A sándorhegyi összlet helyzete

A sándorhegyi vörös—tarka összlet települése gyakorlatilag konkordáns a 
fennsíki mészkővel, litológiailag azonban nem azzal, hanem a mónosbéli 
összlettel rokon. A területünktől K-re eső vidéken végzett bejárásaink során 
kitűnt, hogy a sándorhegyi összlet elterjedése nem korlátozódik a Bükk-fennsík 
szegélyére, hanem attól több km-rel D-ebbre is előfordul, s települése itt már 
nem konkordáns a fennsíkperemmel. Ezért úgy véljük: a sándorhegyi összlet 
a szarvaskői szinform jelenleg látható legmélyebb tagja, amely a mónosbéli 
összlet alkotta takaró feküjében települ, valószínűleg ugyancsak takaróként. 
Az a körülmény, hogy települése megegyezik a fennsíki mészkőével, arra vezet
hető vissza, hogy képlékeny kőzetei a merevebb fennsíki mészkő pereméhez 
mintegy hozzáidomultak, s a területen felszínre bukkanó sáv túl keskeny ahhoz, 
hogy a fennsíkperemtől távolabbi részekre jellemző önálló, „eredeti” szerke
zete előtűnjön (amint az K-ebbre már megfigyelhető).

A szarvaskői szinform elé (K-ről) eltolódással került, majd (É-ról) neki
nyomott egység D-i határát tehát a fennsíki és a sándorhegyi összlet között 
tételezzük fel, ami egyet jelent azzal, hogy dőlésben a sándorhegyi összlet gyor
san szélesedik, mivel D-i határfelülete nem a fennsík, hanem a szarvaskői szin
form alá laposodik (2. melléklet).

Szerkezetalakulás

Területünkön két szerkezeti egységet különítettünk el: a szarvaskői szin- 
formot és a fennsíki mészkövet. A szarvaskői szinform kialakulása az alábbi 
eseményekre bontható: elsődleges gyűrődés és palásodás, takaróképződés, vé
gül másodlagos gyűrődés és palásodás. Ez a három esemény a felsorolási sor
rendben követhette egymást, akár jelentős időbeli átfedésekkel is. A szerkezeti 
vergencia csak az utolsó eseményre vonatkozóan biztos: a meredek, néhol át
buktatott ÉNy-i és a jóval laposabb DK-i szárnyból ítélve ÉNy-ról DK-re 
irányult. Lehetségesnek tartjuk, hogy ugyanez az erőtér váltotta ki a korábbi 
két eseményt is.

Vizsgálataink nyomán kitűnt, hogy a fennsíki mészkő K felől, baloldali 
eltolódással került a szarvaskői szinform elé. Az ilyen nagyméretű eltolódások 
síkja többnyire közel függőleges. Mivel a fennsíkperemi eltolódási sík csapás
ban és dőlésben egyaránt csaknem pontosan egybeesik a fennsíki mészkő réteg
ződésével, feltételezhető, hogy ebben az időben az is közel függőleges volt, 
ami korábbi szerkezetalakulási események következménye lehetett. Eme ko
rábbi események tisztázásához azonban területünk méretei nem elegendőek. 
Feltételezhetjük, hogy az eltolódás kompresszív erőtérben ment végbe, ahol 
a bal oldali elmozdulásból ítélve a kompresszió ÉK—DNy (vagy fordított) 
irányú volt (37. ábra).
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37. ábra. А szarvaskői szerkezet kialakulásának térképvázlata 
1 — felső takaró: a szarvaskői összlet alsó része (homokkő—agyagpala, erősen differenciált 
gabbróintrúziókkal); 2 — középső takaró: a szarvaskői összlet középső és felső része (ho
mokkő—agyagpala és agyagpala, teleptelérek és párnalávák); 3 — alsó takaró: mónosbéli 
összlet (olisztolitos agyagpala, kovapala és szürke tűzköves mészkő); 4 — legalsó (?) takaró: 
sándorhegyi összlet (vörös—tarka lemezes mészkő, kovapala és agyagpala); 5 — fennsíki 
mészkő; 6 — takaróhatár és rátolódás; 7 — eltolódás; 8 — másodrendű vető és/vagy eltoló
dás; 9 — az ábrázolt szerkezeti helyzetet létrehozó aktív mozgás iránya

Fig. 37. Sketch of development of the Szarvaskő structure
1 — upper nappe: lower part of the Szarvaskő Formation (sandstone-shale, with strongly 
differentiated gabbro intrusions); 2 — middle nappe: middle and upper part of the Szarvaskő 
Formation (sandstone-shale and shale, vein beds and pillow lavas); 3 — lower nappe: Mónos- 
bél Formation (olistolithic shale, chert and grey cherty limestone); 4 — lowest (?) nappe: 
Sándorhegy Formation (variegated foliated limestone, chert and shale); 5 — Plateau Limes
tone; 6 — boundary of nappe and overthrust line; 7 — horizontal displacement; 8 — second 
class faut and/or horizontal displacement; 9 — direction of active motion producing the 
presented structure

Puc. 37. Схематически карты, иллюстрирующие возникновение струк
туры района Сарвашкё

1 — верхний покров: нижняя часть сарвашкёйской свиты (песчаники и глинистые слан
цы с сильно дифференцированными интрузиями габбро); 2 — средний покров: средняя 
и верхняя части сарвашкёйской свиты (песчаники — глинистые сланцы и глинистые 
сланцы, силлы и подушечные лавы); 3 — нижний покров: моношбельская свита (гли
нистые сланцы с олистолитами, кремнистые сланцы и серые известняки с кремнями); 
4 — самый нижний покров (?): шандорхедьская свита (красные до пестрых тонкоплитча
тые известняки, кремнистые и глинистые сланцы); 5 — известняки Плато Бюкк; 6 — 
контакты покровов и надвиги; 7 — сдвиги; 8 — второстепенные сбросы и/или сдвиги; 
9 — направление активного перемещения, создавшего изображаемую ситуацию

Az eltolódás után а fennsíki mészkő nekinyomódott a szarvaskői szinform- 
nak. A kompressziós erőtér közelítőleg D-i vergenciájú lehetett. A fennsík- 

„ perem idomulása a szarvaskői szinformhoz erősebb az ÉNy-i oldalon, s itt a leg
szélesebb a kimeredekedési öv (vagyis legerősebb a felhajlás) is. Ebből követ
kezően a kompressziós erőtér iránya DDK-inek adódik.
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A szarvaskői szerkezetalakulásban tehát legalább három deformációs fázis 
különíthető el, amelyek vergenciája eltérő bár, de állandó D-i összetevővel ren
delkezik. Ez az állandó D-i vergencia-komponens figyelemre méltó összekötő 
kapocs valamennyi deformációs fázis között, akárcsak az a körülmény, hogy 
mindegyik fázisban képlékeny deformáció is volt. E képlékeny alakváltozás 
a harmadik fázisban (a fennsíki mészkő D felé nyomódásakor) a leggyengébb, 
ekkor mindössze nagy (többszáz m) görbületi sugarú hajlatok jöttek létre. 
Ennél erősebb, de egészében véve csak helyi a képlékeny alakváltozás a máso
dik (eltolódási) fázisban, amikor kis (dm) görbületi sugarú redők keletkeztek, 
nem változtatva meg a fennsíki mészkő egészében véve monoklinális települését. 
Ezzel szemben az első fázisban (a szinform kialakulása során) még a fennsíki
vei összevethető merevségű pados tűzköves mészkő anyaga is szinte folyt (38. 
ábra), vagyis a deformáció jóval erősebb volt a későbbieknél.

így tehát a szerkezetalakulás három fázisa során a képlékeny alakváltozás 
szerepe egyre inkább csökkent. Ez mind a deformációs erőterek gyengülésével, 
mind a litosztatikus nyomás csökkenésével (vagyis az eredetileg kétségtelenül 
igen nagy vastagságú fedőösszlet fokozatos lepusztulásával) magyarázható 
lenne. Bár a deformációk korát illetően nincs semmiféle közvetlen adatunk, 
a regionális képből kiindulva úgy véljük, hogy azok az alsó—középső kréta 
folyamán, a szenon előtt játszódhattak le.

1 38. ábra. Képlékeny deformáció nyo

Fig. 38. Signs of plastic deformation
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