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Extended abstract
The stratigraphy of the Bükk Mts is based on some biostratigraphic datations and key sections, the
position and age of which were interpreted with the help of structural and sedimentological criteria.
In this study these key sections (Fig. 1) are presented and described. The stratigraphie sequences
derived from these sections modify the formerly accepted lithostratigraphy of the Bükk Mesozoic. At
least two (but perhaps three) nappes may be separated based on stratigraphie, structural and
geodynamic arguments. The lowest unit is the Nagyfennsík parautochthonous, overlain by the
Szarvaskő nappes. A third, Kisfennsik nappe composed of Megalodont-bearing limestones may
eventually be separated based on metamorphic and structural grounds. The arguments in favour of
nappes include: older Middle-Late Jurassic series on top of younger, Late Jurassic ones in the S E Bükk
Mts; the totally different lithostratigraphic development of adjacent or superposed Jurassic units; the
lack of mafic magmatites (intrusives) in tectonically lower units while intrusive and effusive rocks are
present in upper units; and the different geodynamic character (e.g. oceanic, suggested by the
geochemistry of mafics in the nappes, versus the thinned continental in the parautochthonous) of
overlying units.
In the Nagyfennsík parautochthonous (Fig. 2) - on top of Upper Carboniferous, Permian clastic,
then carbonatic sequences - a Lower Triassic oolithic shallow marine carbonate is deposited. After a
shorter clastic event the development of a shallow, dolomitic platform can be observed everywhere.
This continues with an ephemeric dolomitic breccia (emersional event), and the development of vast
Anisian-Ladinian bimodal volcanism, very similar to that of the Southern Alps (Szoldán 1 9 9 0 ) . This
event marks the beginning of a facies-differentiation related to rifting and subsidence of different
domains during the Middle Triassic-Middle Jurassic ages. In shallower areas the volcanism was
followed by platform development in the Ladinian-Early Carnian age, in some places possibly even
in the Norian. These platforms can be found either as isolated areas in the southern part of the
mountain, or as roughly E - W stretching karstic high plateaus (i.e. Nagyfennsík, Répáshuta
imbrications). Between these plateaus, or in some cases (e.g. N Bükk Mts) above some platforms,
clastic-carbonatic, or cherty carbonatic basins were formed in the Carnian-Norian ages. It is
interesting to note that some basin developments are associated with a within-plate (SZOLDÁN 1 9 9 0 )
mafic volcanism possibly of the Carnian age.
By the end of the Norian age, all former plateau areas were drowned and either a varicolored
micritic, or a grey cherty basinal facies covered the whole parautochthonous (Fig. 2). This carbonate
cover may have persisted into the earliest period of the Jurassic succession. The bigger part of the
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Lower-Middle Jurassic succession is represented by an ephemeric, very thin, redeposited sequence
composed of varicolour crinoidal micrites, grey cherty limestones and olistostromes. The olistoliths
are frequently derived from nearby Triassic plateau areas (e.g. a big Norian reef in the Bányahegy
section, RIEDEL et al. 1988) or from cherty limestones (mostly in the S Bükk area). This redeposited
sequence has no biostratigraphic marker, its age being inferred from its stratigraphie position. It is
covered by a uniform reddish radiolarite blanket of Bajocian-Callovian age (CSONTOS et al. 1991b,
DOSZTÁLY, personal communication) which itself frequently contains limestone olistoliths. This grades
into a black, distal turbidite composed of silt and fine sandstone layers, of unknown, but possibly Late
Jurassic age. This youngest Mesozoic formation is preserved only in the southern part of the Bükk
Mts.
The Szarvaskő nappes, preserved within synforms, are also located in the western and south
western areas of the Bükk Mts. The chaotic development suggests an accretionary prism origin. If a
stratigraphie sequence is to be raised (Fig. 13), this begins with a dark shale containing sandstone and
sometimes radiolarite lenses. These can be considered either as olitoliths, or as boudinaged lenses of
former layers. Mafic intrusions, synchronous with the overlying pillow basalts, intrude this sequence.
The magmatic activity is thought to be mid-Jurassic (160 Ma), based on radiometric dating of a contact
aureole (ÁRVA-SÓS et al. 1986). The basalts are overlain by shales, then there is a shaly sequence
containing dark allodapic limestones, radiolarite lenses and redeposited volcanites. On top of this
comes a more massive allodapic limestone horizon and an equivalent breccia, both composed of
oolithic limestones. The redeposited material was dated by foraminifers to be Callovian-Oxfordian
(BÉRCZINÉ & PELIKAN 1984, CSONTOS et al. 1991a). A thicker radiolarite formation of mid-Jurassic age
(KOZUR 1984; CSONTOS et al. 1991b, DOSZTÁLY, personal communication) can also be found in the
vicinity of the allodapic carbonates. This stratigraphie sequence is repeated several times as
imbricates.
The paleogeographic position of the Nagyfennsík and Szarvaskő units can be determined (1), by
their structural position; (2), by their relations to the Transdanubian Central Range (TCR), and to the
South Alpine and Dinaric areas (KÁZMÉR 1987) and (3), by the composition of redeposited material in
frequent Jurassic olistostromes. Southvergent early structures, cut off of nappe surfaces (especially in
the Szalajka area northern Bükk; Figs. 5, 6) and a possible pre-schistosity southwards - overturned
fold in the nappe sequence (in the Oldalvölgy area South Bükk; Fig. 15) all suggest a southwards
nappe transport for the Szarvaskő-type nappes upon the Nagyfennsík parautochthonous (see also
BALLA 1987). Later northvergent thrusts and strike-slip induced bending have complicated the
original structural grain. Paleomagnetic data indicate that all these units suffered a bulk 90°
counterclockwise rotation (e.g. MÁRTON 1990, MÁRTON and FODOR 1995) in the Tertiary; consequently
after reconstruction of the rotations, the nappe transport becomes roughly west-directed.
Reconstruction of nappes puts the Szarvaskő development area to the east of the Nagyfennsík unit
(Fig. 16).
O n the other hand, the eastern, northeastern portions of the Transdanubian Central Range
(Gerecse and Csővár areas) show connections to the Bükk development. In the Gerecse an Early
Cretaceous slope sediment contains NE derived ophiolific clasts (BAGOLY-ÁRGYELÁN & CSÁSZÁR 1998),
probably originating from the Szarvaskő and/or related Meliata ophiolitic nappe. This nappe was
thrust on the NE edge of the TCR (TAW 1994, FOGARASI 1995). The Csővár sequence on the eastern
edge of the TCR can be considered as a transition from the TCR platform to the Nagyfennsík
parautochthonous basin development in the Triassic. This situation suggests that the Nagyfennsík
unit is the marginal part or equivalent of the TCR, which was covered (and metamorphosed) by the
advancing Szarvaskő/Meliata accretionary prism-ophiolitic nappe. Hence an accretionary prism
environment in front of an island arc is suggested for the Szarvaskő type nappes, while the Late
Jurassic development of the Nagyfennsík unit is explained as a distal facies of the trough-accretionary
prism above the most subsided part of the Dinaric margin. This Nagyfennsík foredeep was
subsequently covered by the advancing Szarvaskő nappes.
The clasts in the olistostromes indicate a neighbourhood which was an oceanic area (i.e. Triassic
pillows associated with Hallstatt limestones; radiolarites of different Triassic and Jurassic ages), an
oceanic island arc (redeposited calc-alkali volcanites), a Middle-Late Jurassic shallow oolithic
carbonate platform, an exposed Triassic-Early Jurassic platform with marginal/slope facies. The
olistoliths of the first kind should be derived from the nearby tectonic slices of the accretionary prism.
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The calc-alkali volcanic rocks most probably originate from the island arc. The aliodapic shallow
carbonates (and their marginal micritic counterparts) were probably transported laterally, along the
axis of the deep sea trough, from the laterally adjacent Friuli/Dinaric platform. With respect to the latter,
there can be found large amounts of oolithic limestones formed in the Jurassic (MARTINIS & FONTANA
1968). Shallow Triassic carbonates as olistoliths (CSONTOS et al. 1991a) almost certanly come from the
Mesozoic basement of the island arc, which migth be the Szilice unit (see also CSONTOS et al. 1991a).
Fine elastics in the Nagyfennsík foredeep basin and coarser elastics in the Szarvaskő unit may be
sourced from the supposed Palaeozooic (Uppony-Szendrő type) basement of the island arc, or
alternatively from the volcanic material of the island arc and from the submarine erosion of the
accretionary prism. Lack of larger amounts of redeposited material in the distal turbidites of the
Nagyfennsík unit can be explained by the relatively distant and more elevated position of this basin
relative to the deep sea trough of the Szarvaskő deposits. It is this trough which could have channelled
most of the aliodapic material derived from laterally adjacent platforms. The Drina-Ivanjica unit of the
Dinarides (DIMITRIJEVIC & DIMITRIJEVIC 1991), presently found as big olistoliths and fragments in
ophiolitic mélange, is thought to be an analogy of the Szilice-Szendrő units of within-oceanic setting.
Manuscript received: 29 01 1999

Összefoglalás
A Bükk hegység rétegsorát a kisszámú biosztratigráfiai adat, valamint a több szelvény mentén
észlelt fiatalodás alapján lehet összeállítani. A munkában ismertetett szelvények alapján 2-3
szerkezeti egységet: a Nagyfennsíki parautochtont, a Szarvaskői takarókat és esetlegesen a
Kisfennsíki takarót lehet elkülöníteni. A Nagyfennsíki parautochton legidősebb mezozoos eleme egy
uralkodóan karbonátos, sekélytengeri alsó-triász sorozat, amely főleg a hegység északi részén
található. Erre a parautochton egész területén nagyvastagságú dolomitos plató következett az
anisusiban. Az egységes platót az anisusiban egy andezites-riolitos vulkanizmussal jelzett szerkezeti
esemény darabolta fel. Már a vulkánitok és piroklasztikumok kifejlődése is igen változatos, de az erre
a szintre következő képződmények még jobban mutatják az elkülönülő környezeteket. Főként az
északi és központi Bükkben ismét karbonátos plató települt a vulkánitokra, délen tűzköves
mészkővel jellemzett medenceüledékek következtek rá, azonban itt is megmaradhatott néhány
foltszerű plató. A további differenciálódás a karniban következett be, amikor ismét korábbi
sekélytengeri területek süllyedtek medence helyzetbe. A medencéket északon törmelékes kőzetek, a
központi és déli részeken tűzköves mészkövek töltik ki. E tágulást egy bazaltos esemény is jelzi. A
norira csak a Nagyfennsík és a Répáshutai tömb területén (esetleg délen, néhány elszigetelt foltban)
maradt meg a sekélytengeri üledékképződés. A késő-noriban, vagy a liász legelején azonban ennek is
vége szakadt, itt is pelágikus mészkövek következtek a vastagpados mészkövekre. Az ismételt
tektonikai aktivitást az a bizonytalan jura korú átülepített sorozat jelzi, amelynek krinoidea-gazdag
alapanyagában gyakoriak a platformmészkő olisztolitok. A képződményt egységesen borító bajoci
(?)-callovi radiolaritban szintén gyakoriak az olisztolitok. E mélytengeri képződményből fejlődött ki
a fekete zsindelypala, amely egy disztális turbiditként értelmezhető. Figyelemreméltó, hogy számos
hasonlóság akad a Dunántúli-középhegység és a Bükk alsó-középső-jura fejlődésében. A
parautochton eme legfiatalabb elemére a szarvaskői takarók igen változatos rétegsora következik.
Ennek négy, időnként bizonytalan rétegtani helyzetű eleme az alul lévő homokkőlencsés agyagpala,
a bazalt és intruzívumai, az efelett található mészkőlencsés agyagpala és a sorozat tetejét alkotó
allodapikus ooidos mészkő. Radiolarit szintek és lencsék mindenütt gyakoriak. E sorozatból több
helyütt callovi környéki középső-késő-jura korok adódtak.

Bevezetés
A földtani szerkezetek ismeretében, szerkezetföldtani módszerek felhasz
nálásával hasznos rétegtani információkat nyerhetünk. E módszerek kiválasztott
szelvényekre alkalmazásával a Bükk hegység újszerű rétegtani felépítése adható
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meg. Az alábbiakban ezt szeretném közreadni, egyben a meglévő problémákra is
szeretném a figyelmet ráirányítani.
Rétegtani-szerkezeti egységek
A földtani térképezés, a térképelemzés és földtani megfontolások alapján a
Bükkben két (esetleg három) jól elkülöníthető rétegsort figyelhetünk meg (1.
ábra). Ezeket a rétegtani-szerkezeti (tektono-faciális) egységeket nagyfennsOd
(bükki) parautochton típusú, szarvaskői (cf. BALLÁ 1983) - valamint esetlegesen
kisfennsíki (SCHRÉTER 1943-tól eltérő értelemben) - rétegsornak nevezzük. Az
egységek önállóságát a rétegtani ismertetés után próbálom igazolni.
Az egész tektonikai alapépítményt egy pikkelyrendszer további egységekre
bontja (1. ábra). Ez a pikkelyrendszer leginkább a Nagyfennsíki parautochtonon
belül észlelhető, azt öt, rétegtanilag eléggé homogén övre bontja (CSONTOS 1999,
17. ábra). Ez azt jelenti, hogy az utólagos pikkelyhatárok a parautochton főbb
fácieszónáinak határai mentén éledtek fel.

A Nagyfennsíki parautochton rétegsora
A Nagyfennsíki parautochton rétegtani összefoglalását a 2. ábra adja. Az
egységen belül több-kevesebb változatosságot mutató kifejlődési területek
jelölhetők ki. Ezek az Északi antiklinális, a Nagyfennsík, a Répáshuta-Lök egység
és a Dél-keleti Bükk (Derecske-lápa, Hór-völgy) területei. Ezeknek rétegsorai
különösen a középső-felső-triászban különböznek. A kifejlődési területek határai
egyben pikkely-határok is.
A, Az Észak-bükki antiklinális rétegsora
Az Északi antiklinális rétegsora jól ismert (2. ábra): a paleozoikumtól a felső
triászig tart. A rétegsor alsó, paleozoos-alsó-triász képződményeinek
ismertetésétől eltekintek mivel ezek leírását több helyen is megtalálni (BALOGH
1964,1981; FÜLÖP 1994; PELIKÁN et al. 1995). Az alsó-sebes-vízi szelvény (3. ábra) és
a lillafüredi szelvény (12. ábra in CSONTOS 1999) jól illusztrálja a sorozatot. A felső
permi bitumenes mészkövekre (Nagyvisnyói Mészkő) vastag ooidos mészkőből
(Gerennavári Mészkő), kevés tarka homokkőből és sötét márgás mészkőből
(Ablakoskővölgyi Fomáció) álló alsó-triász települ. Erre fekete laminites dolomit
(Hámori Dolomit), majd egy helyenként fellelhető, emerziós periódust jelentő
dolomitos breccsa (Sebesvízi Konglomerátum) következik az anisusiban. Az
üledékeket anisusi-ladin mészalkáli vulkanizmus követi, mely a hegység nyugati
felén leginkább levegőből hullott képződményekből, ignimbritekből, a keletin víz
alatti tufákból, tutitokból, lávaárakból épül fel (PANTÓ 1951; SZOLDÁN 1990). A
sorozat felső részén a tufit uralkodik. A teljes perm-ladin sorozat egyértelmű délalpi, dinári rokonságot mutat (ld. BALOGH 1964; CROS & SZABÓ 1984; SZOLDÁN

1990).
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1. ábra. Főbb szerkezeti egységek a Bükk hegységben (CSONTOS 1988 nyomán). 1. Nagyfennsíki
parautochton; 2, 3, 4 Szarvaskő típusú takarók. 5. Kisfennsíki takaró (?); az egység határai
bizonytalanok. 6. Település és főbb utak; 7. A cikkben szereplő szelvények, ábrák helye és száma. A
vékony vonalak a különböző litológiák körvonalát jelölik. A kurzív feliratok a Nagyfennsíki
parautochton kifejlődési területeit, a kisbetűs feliratok az egyes takaros kifejlődési területeket jelölik
Fig. 1 Main structural units of the Bükk Mts (after Csontos 1988). 1 Nagyfennsík parautochthonous; 2, 3, 4
Szarvaskő type nappes; 5 Kisfennstk nappe? boundaries of which are uncertain; 6 Settlement, main roads; 7
Locations and numbers of sections, figures in the paper. Thin lines represent lithologie boundaries. Names in
italics represent main development areas within the Fennsík parautochthonous, small caps represent individual
nappe areas belonging to the Szarvaskő nappe

A vulkanizmus lecsillapulásával a karbonátplatform újra éledt: így keletkezett
a Fehérkői Mészkő. A Fehérkői Mészkő bázisán, betelepülésként jelen lévő,
pelágikus tarka vékony karbonátszintben PELIKÁN E és KOVÁCS S. alsó-sebes-vízi
publikálatlan conodontaleletei középső-ladin kort adtak (3. ábra). Ez tehát a
Fehérkői Mészkő alsó korhatára. A ladin, esetleg alsó-karni, értékelhető faunát
nem tartalmazó Fehérkői Mészkő nem teljesen egységes: magában az alsó-sebes
vízi szelvényben dolomitos mészkő, tufitos, tarka lencsés mészkő, sőt fekete
agyagpala-betelepülés is előfordul. A képződmény zömét mégis a vékonysávos,
de tömött, szürke, Lofer-ciklusos (PELIKÁN et al. 1995) márvány adja. Mindegyik
szelvényben a mészkő felső része vékonyrétegesebb lesz, majd kis vastagságú, de
mindenütt nyomozható sötétszürke, márgaközös, vékonyréteges tűzköves
rétegekkel megy át a következő képződménybe. Ezt az átmeneti tagot a sötét,

CSONTOS L.: A Bükk hegység mezozoos rétegtani

újraértékelése

101

helyenként homokkő-réteges, tufitos (BALOGH 1964), gyakran bitumenes mészkő
réteges Vesszősi Pala követi, melynek kora kérdéses.
A lillafüredi szelvény (12. ábra in CSONTOS 1999) déli szakaszának rejtelmeit
legjobban a Lillafüredről a Vesszős-völgybe, majd a Nagyfennsíkra kapaszkodó
erdészeti út feltárásai nyomán lehet megfejteni. Az északi szakaszon déli, a pala
felé fiatalodó rétegsort figyelhetünk meg, míg a Vesszős karbonátos gerincén
északi, szintén a palasáv felé történő fiatalodást. Ráadásul mindkét rétegsor
szimmetrikus a palasávra. Ezt a helyzetet legjobban egy szinklinális szerkezettel
magyarázhatjuk. A szinklinális déli szárnya tektonikusán kivékonyított, elnyírt,
ennek ellenére a vesszősi karbonátgerincben, és a keleti folytatásába eső, a fehérkő-lápai túristaháztól keletre lévő, Kohász út menti (Hegyes-tető-Vaskapu
vonulati) kövekben felismerni vélem a Fehérkői Formációt. Ezen belül
fáciesváltozatosság található: nem ritkán a fehér, világosszürke márvány mellett
vagy helyett szürke, durva kristályos dolomit, vagy kloritos agyagpala<— 2. ábra. A Nagyfennsíki parautochton mezozoos rétegtani összefoglalása (CSONTOS 1988 nyomán).
Az oszlopok az egyes kifejlődési területek rétegtani tartalmát jelzik időarányosan. 1. alsó-triász
(Gerennavári F.) ooidos mészkő; 2, Alsó-triász (Ablakoskővölgyi F.) tarka homokkő; 3. alsó-triász
(Ablakoskővölgyi F.) márgapala és mészkőlencsék; 4 . anisusi (Hámori F.) fekete karbonát-laminit,
fekete dolomit (egyes helyeken foltzátonnyal); 5. anisusi (Sebesvízi F.) dolomit-breccsa; 6 . anisusiladin (Szentistvánhegyi F.) metaandezit (riolit, piroklasztitok és tufitok); 7. ladin (-karni?) (Fehérkői F.)
világos platformkarbonát (uralkodóan ciklusos mészkő, kisebb részben dolomit, márga); karni?-alsónori? (Bükkfennsíki E) ciklusos platform-karbonát, esetenként dolomitos, márgás betelepülésekkel;
8. karni (Szinvai E, Létrási F.) metabazalt (bázisos láva és intrúzió), agyagpala, tufit, esetenként
allodapikus karbonát, kisfennsíki vulkánit? 9. karni? (Vesszősi F ) fekete agyagpala, bitumenes mészkő
betelepülésekkel; 1 0 . karni-nori-alsó-jura? (Felsőtárkányi F.), karni-nori (Hollóstetői F.), nori
(Rónabükki F.) szürke, tűzköves mészkő esetenként márgás betelepülésekkel. Jura allodapikus
tűzköves mészkő-testek; 11. felsö-nori?-alsó-jura? tarka (Répáshutai F ) mikrites mészkő; 12. jura?
tarka átülepített (juhászkúti f.) sorozat, melynek alapanyaga vöröses mikrites krinoideás mészkő; 13.
Az átülepített sorozat nagyobb, gyakoribb olisztolitjai, allodapikus mészkőszintjei; 1 4 . középső-jura
(bajoci-callovi) vörös (Bányahegyi F.) radiolarit, esetenként karbonát olisztolitokkal és allodapikus
mészkövekkel; 1 5 . felső-jura fekete (Lökvölgyi F.) zsindelypala; 1 6 . a Szarvaskői takarók áttolódási
felszíne. Az ábra alján a Bükk vázlatos szerkezeti szelvénye látható a nagyobb redők és kifejlődési
területek nevével.
Fig. 2 Stratigraphie chart of the Nagyfennsík parautochthonous
(after Csontos 19SS). The columns are
proportional to time. 1 Lower Triassic (Gerennavár Fm) oolithic limestone; 2 Lower Triassic (Ablakoskővölgy
Fm) variegated sandstone; 3 Lower Triassic (Ablakoskővölgy Fm) marly slate and limestone lenses; 4 Anisian
(Hámor Fm) black limestone laminite and dolomite (in some places with patch-reef); 5 Anisian (Sebesvíz Fm)
dolomite-breccia; 6 Anisian-Ladinian
(Szentistvánhegy Fm) metaandesite, rhyolite, piroclastites and tufites); 7
Ladinian (-Carnian?) (FehérkőFm) light coloured platform-carbonate (dominantly cyclic limestone, occasionally
marl, dolomite); Carnian?-Lower
Norian? (Bükkfennsík Fm) cyclic platform-carbonate, occasionally with
dolomitic, marly ínterlayers; S Carnian (Szirma Fm, Létrás Fm) volcanite (mafic lava and intrusion), shale,
tufite, occasionally allodapic carbonate. Kisfennsik volcanite? 9 Carnian? (Vesszős Fm) black shale, with
bituminous limestone interlayers; 10 Carnian-Norian-Lower
Jurassic? (Felsőtárkány Fm),
Carnian-Norian
(Hollóstető Fm), Norian (Rónabükk Fm) grey, cherty limestone with marly interlayers. Jurassic allodapic cherty
limestone bodies; 11 Upper Norian?-Lower
Jurassic? red-yellow (Répáshuta Fm) mikritic limestone; 12
Jurassic? variegated rcsedimented (juhászkút fm) sequence, matrix of which is mostly purple micritic, crinoidal
limestone; 13 Bigger, more frequent olistoliths, allodapic horizons in the resedimented series; 14 Middle Jurassic
(Bajocian-Callovian)
red (Bányahegy Fm) radiolarite, occasionally with carbonate olistoliths and allodapic
limestones; 15 Upper Jurassic black (Lökvölgy Fm) shales (roofing slate); 16 Overthrust surface of the Szarvaskő
nappes. In the lower portion of the figure a schematic cross section of the Bükk Mts is seen with names of bigger
folds and development areas.

3. ábra. Az Alsó-sebes-víz szerkesztett szelvénye (CSONTOS 1 9 8 8 nyomán). 1. Bitumenes fekete mészkő
(Nagyvisnyói F.); 2 . Szürke ooidos mészkő (Gerennavári F.); 3 . Fekete laminites dolomit (Hámori F.); 4 .
Vörös-szürke alapanyagú dolomit-breccsa (Sebesvízi F.); 5 . Zöld, lila metavulkanit (Szentistvánhegyi
E), Fehérkői Mészkő E: 6 . Vörhenyes mikrites mészkő (a feltárásban nem látszik) és világosszürke
dolomit; 7 . Sötét, tűzköves mészkő-márgapala; 8 . Vörös agyagpala és tarka mészkőlencsék, rétegek;
9. Világos, vastagpados márvány; 1 0 . Szürke, tűzköves mészkő; 1 1 . Sötét agyagpala fekete lemezes
mészkőbetelepülésekkel (Vesszősi E). 1 2 , Sötét metabázit inrúzió (Létrási F.); 1 3 . Világos, pados
márvány (Bükkfennsíki F.)
Fig. 3 Constructed section of the Alsó-Sebes-víz valley (after CSONTOS 1988). 1 Bituminous black limestone
(Nagyvisnyő Fm); 2 Grey oolithic limestone (Gerennavár Fm); 3 Black laminitic dolomite (Hámor Fm); 4
Dolomite-breccia with a grey-red matrix (Sebesvíz Fm); 5 Green, purple metavolcanite (Szentistvánhegy
Fm).
Fehérkő Limestone Fm: 6 Reddish mikritic limestone (not exposed) and light grey dolomite; 7 Dark cherty
limestone and marl; 8 Reddish marl and variegated limestone lenses, layers; 9 Light grey massive marble; 10
Grey cherty limestone; 11 Dark shale with bituminous limestone intercalations (Vesszős Fm); 12 Dark intrusion
of a meta-basite (Létrás Fm); 13 Light grey massive marble (Bükkfennsík Fm)

betelepülés található. Ezekhez az első látásra nagyobbnak tűnő eltérésekhez igen
hasonlatos fáciesgazdagságot találhatunk azonban a Fehérkői Mészkő
típusszelvényében, az Alsó-Sebes-víznél is (ld. fent). A rekonstruált rétegsorban,
a szinklinális déli szárnyán a kelet-bükki (=Szentistvánhegyi) vulkánitok vannak
délen és alul, majd ezekre észak felé a Fehérkői Mészkő következik, s a rétegsort
a vékony átmeneti tűzköves mészkő-sávra települő Vesszősi Pala zárja. (12. ábra
in CSONTOS 1999). A fentihez nagyon hasonló rétegsor (tehát szimmetrikusan
Fehérkői, vagy Bükkfennsíki Mészkő, vékony tűzköves mészkő, Vesszősi Pala)
roncsai találhatók csapásirányban a Vesszős-völgytől nyugatra, Szilvásvárad felé
haladva Borókástól Csipkéskútig. (9. ábra in CSONTOS 1999). A Vesszősi Pala végig
a szinklinális tengelyében van.
A Vesszősi Palát véleményem szerint a karniba lehet sorolni. E korbesorolás
alapja a hámori szelvény (4. ábra), amelyben egymásra következik a Szeleta,
Fehérkői Mészkővel azonosított képződménye, majd a fekete, néhol kloritos és
pirites homokos agyagpala, benne sötét színű homokszemcsés és néhol
bitumenszagú karbonátrétegeket tartalmazó, szerintem Vesszősi Pala, végül a
Molnár-sziklák szürke, barnás tűzköves mészkő rétegei és rózsás, sárgás mikritje.
Ez utóbbiból, tehát a Vesszősi Pala látszólagos (és véleményem szerint valós)
fedőjéből a Csanyik-völgy torkolatánál nori conodonták kerültek elő (KOZUR &
Моек 1977; KOVÁCS S. szób. közi.). A Vesszősi Pala nyugati elvégződésénél, mel
lette, valamint tőle nyugatra, a Vesszősi szinklinális tengelyének folytatásában
található a szürke, vékonyréteges, márga-közbetelepüléses tűzköves Rónabükki
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4. ábra. A Hámori-völgy szerkesztett szelvénye (CSONTOS 1988 nyomán). A kis körökben a
képződmények egymáshoz viszonyított korát jelző szerkezeti bélyegek láthatók. 1. Ooidos mészkő
(Gerennavári F.); 2. Sötét, laminites dolomit (Hámori F.); 3. Világos, vastagpados márvány (Fehérkői
F.); 4. Sötét agyagpala fekete lemezes mészkő-betelepülésekkel (Vesszősi F.); 5. Szürke, helyenként
vörhenyes, márga-rétegközös tűzköves mészkő (Rónabükki F.)
Fig 4 Constructed section of the
(e.g. layering versus schistosity)
Dark, laminitic dolomite (Hámor
limestone intercalations (Vesszős
(Rónabükk Fm)

Hámor valley (after CSONTOS 1988). Small circles indicate structural criteria
used for relative age determination. 1 Oolithic limestone (Gerennavár Fm); 2
Fm); 3 Light grey massive marble (Fehérkő Fm); 4 Dark shale with bituminous
Fm); 5 Grey, occasionally brownish cherty limestone with marly interlayers

Mészkő, melyben szintén nori conodontákat határoztak (KOZUR & Моек 1977;
KOVÁCS S. szób. közi.). A képződmények érintkezése Csipkéskút körzetében igen
bonyolult és fedett, tehát itt nem adható olyan szép rétegsor, mint Hámornál. A
szinklinális tengelyének nyugati dőléséből és a hámori szelvényből azonban az a
logikus következtetés adódik, hogy a nori, tűzköves Rónabükki Mészkő is a
Vesszősi Pala felett van. E mészkő tehát nem azonos a Vesszősi Pala és a FehérkőiBükkfennsíki Mészkő átmeneténél található vékony tűzköves mészkővel, hiszen
nála jóval fiatalabb.
A Vesszősi Palában, annak keleti, Vesszős-völgyhöz közeli részén nem csak
vulkánit eredetű homokok, tufitok (BALOGH 1964), hanem vulkáni kőzet is talál
ható. E kőzet sekély intrúzió, melynek lencse alakú testei a Leírásnál találhatóak.
A Létrási Metabazalt alkáli kemizmusáról SZOLDÁN (1990) számolt be. Intrúzió
lévén a test bizonyosan fiatalabb a Vesszősi Palánál, tehát legalább karni, de lehet,
hogy fiatalabb.
Az Északi antiklinális rétegsorához tartozónak vélem a Kisfennsík északi illetve
nyugati részén, a Katicsány, Szalasnya és a Parasznya környéki, hol normális, hol
átbuktatott helyzetben lévő rétegsorokat is. Ezek SCHRÉTER (1943), JÁMBOR (1957)
és LESS térképe (1986 1988) szerint pikkelyekben egymásra és a paleozoos
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antiklinális-magra tolódnak. Mivel ugyanazon a tektono-facialis egységen belüli
ismétlődésről van szó, ezeket nem tekintem takarónak. Tisztázatlan, hogy a
Kisfennsík nagy tömegét kitevő karni (VELLEDITS, 1999) megalodusos mészkő
beletartozik-e ebbe a sorozatba, vagy sem. Utóbbi esetben a megalodusos mészkő
alkotná a Kisfennsíki takarót.
B, A Nagyfennsík rétegsora
A Nagyfennsík rétegsora megfejtésének előfeltétele volt a Vesszősi szinklinális
(12. ábra in CSONTOS 1999) és a Fennsíki antiklinális felismerése (utóbbi első
említését BALLÁ et al. 1986-nál találni). A Fennsíki antiklinálist utólagos
szerkezetek szabdalják: ezek főként eltolódásokhoz kapcsolódó szerkezetek
Bükkszentkereszt környékén. A Nagyfennsík keleti peremén nyilvánvaló töréssel
érintkezik a világos Bükkfennsíki Mészkő és a bontott porfirit (9a ábra in CSONTOS
1999). Ez a Bükkszentkereszti törés tovább nyomozható délkelet felé, ahol a
Kerek-hegy mészkőtömegét határolja el a porfirittől, majd Bükkszentkereszttől
délre, ahol a Kis- és Nagy-Kőmázsa nagyfennsíkihez hasonlatos mészkövét
választja el a tűzköves Hollóstetői Mészkőtől. A törés két vulkanit-testet választ
el, melyet korábban egységesnek gondoltak. A töréstől északkeletre található a
mészalkáli porfirit (korábbi kelet-bükki vulkánitok, óhutai diabáz, bagolyhegyi
kvarcporfír) délnyugatra a Szinva-forrás környéki vulkánitok. Ez utóbbit az
előzőtől eltérő rétegtani helyzete és alkáli karaktere (SZOLDÁN 1990) alapján
szinvai vulkanitként különítettem el.
A bükkszentkereszti eltolódás hatását a Bükk szerkezetével foglalkozó cikkben
rekonstruáltam (9b ábra, in CSONTOS 1999). E rekonstrukció eredményeként
világos, hogy a Fennsíki antiklinális magvában a kelet-bükki vulkánitok, az északi
szárnyon a Vesszősi szinklinális, a déli szárnyon a Szinva-forrás környékének
összlete, a Hollóstetői Mészkő és a Kis- és Nagy-Kőmázsa Bükkfennsíki Mészkő
tömbje található. Mivel a Fennsíki antiklinális tengelye nyugat felé van kibil
lentve, a rétegsor fiatalodását nem csak északról délre vagy fordítva kell keresni,
hanem keletről nyugatra is. Az említett redő három, a felső-triászban kissé külön
böző, összefogazódó rétegsort: a Vesszősi szinklinális déli szárnyát, a központi
rész és a déli szárny sorozatait gyűri. A Vesszősi szinklinális szárnyán lévő réteg
sort az imént ismertettem; amúgy tájilag is elkülönül a Nagyfennsíktól. így a
következőkben a központi rész és a déli szárny részletezése következik.
A Nagyfennsík központi részének rétegsora
A Bükkszentkereszt környéki részen találjuk a Fennsíki antiklinális magvát
(9. ábra in CSONTOS 1999). A korábbi (BALOGH 1964 1981) kelet-bükki vulkánitok,
valamint a Borókás-töbör környéki magmás kőzetek átlúgozott mészalkáli ande
zitek, riolitok és tufáik, melyek mind összetételükben, mind geokémiájukban
megegyeznek a Szentistvánhegyi Metaandezittel (SZOLDÁN 1990). E vulkánitokra
Bükkszentkereszttől északra a Fehérkői Mészkővel azonosított Vesszősi karbo
nátgerinc kőzetei, délre a Nagy-Kőmázsa szintén világos platform mészkövei
települnek. A Borókás-töbör környékén, valamint a Jakab-hegyen porfirit
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található a vastag, világos, platform jellegű Bükkfennsíki Mészkő alatt, s attól
keletre, északkeletre. Sajnos e területen biosztratigráfiai adat eddig nem ismert. A
borókási vulkanittól északra lévő, tektonikusán kivékonyodott és a Vesszősi
karbonátgerincben folytatódó mészkő tarka, pelágikus kinézetű; hasonlít ahhoz
az átmeneti taghoz, amelyet az alsó-sebes-vízi szelvényben a Fehérkői Mészkő és
a Szentistvánhegyi Metaandezit határán találunk. A Bükkfennsíki Mészkő
bázisától nyugatra viszonylag homogén, nagyvastagságú karbonáttest (a
Nagyfennsík) található, melynek belső szerkezete igen kevéssé nyomozható.
Biosztratigráfiai adatok a Nagyfennsíkról nem ismertek, de a Nagy-Kőmázsa
tömegéből igen. VELLEDITS F. (1999) karni ősmaradványokat határozott a
Miskolctapolca feletti elhagyott kőfejtőből, amely feltehetőleg a Bükkfennsíki
Mészkőnek nem a legfiatalabb tagja.
A Fennsíki antiklinális magvának rétegsora ezek alapján a következő (2. ábra):
alul a Szentistvánhegyi Metaandezit (mely magában foglalja a borókási
elszakított területet is); erre települ a Bükkfennsíki Mészkő alja (feltehetőleg
felső-ladin, szerintem a Fehérkői Mészkő megfelelője), majd a Bükkfennsíki
Mészkő felső szakasza következik. Úgy tűnik, hogy a Vesszősi Pala hiányzik a
Nagyfennsík központi részének rétegsorából. Ez arra utalhat, hogy a platform
épülését nem szakította félbe törmelékes esemény.
A Nagyfennsík nyugati végénél, az Ispán-lápa felső szakaszának, a Bél-kő
elhagyott északi fejtőjének illetve a Sándor-hegy lejtőjének szelvényeiben
gyakorlatilag azonos rétegsort figyelhetünk meg. Ez a rétegsor az északi oldalon
északra, a déli, átbuktatott oldalon délre fiatalodik (lásd még BALLÁ et al. 1986). Az
Ispán-lápánál folytonos szelvényben megfigyelhetően (5. ábra) a Bükkfennsíki
Mészkő sötétszürke (feltehetően mélyebbvízi) változata vékony tűzköves
mészkőbe, majd vörös, lilás, krinoideás mikritbe megy át, melyben masszív,
világos, fennsíki jellegű olisztolitok találhatók. E sorozatot nagyobb vastagságban
szürke, mikrites, tűzköves mészkő-szint borítja, melynek alsó részén helyenként
gyakoriak a kicsiny fehér mészkő olisztolitok. A Szalajka-völgy felső, Istállós-kőibarlang környéki szakaszán (6. ábra) valamint az Ispán-lápa délnyugati hegy
ormán erre a nagyvastagságú, erősen gyűrt szürke tűzköves mészkőre dél felé
nagyrészt átbuktatott helyzetben következik egy újabb lilás, vörös krinoideás
mészkő alapanyagú olisztosztróma, melyben kisebb nagyobb fehér, masszív,
Bükkfennsíki-Fehérkői Mészkő jellegű olisztolitok alkotják a törmeléket. Maga az
Istállós-kői-barlangnak otthont adó fehér karbonáttest is egy nagyobb olisztolit a
vörös krinoideás mészkőben. A sorozat tehát két tűzköves mészkő szintet, két
olisztolitszintet (a tűzköves mészkőben igen epizodikusan előfordulót nem
számítva) és két vöröses, krinoideás mészkőszintet tartalmaz. E szintek nem
mindig kifejlettek, pl. az olisztolitok vagy az egyik tűzköves mészkő szint oldal
irányban elmaradhatnak. E sorozatot, feltehetően tektonikusán, homokkőlencsés
agyagpala borítja. A tektonikus jellegű fedésre utal az, hogy igen változatos
képződményeket ugyanaz az agyagpala burkol (5. ábra). A területen észlelt
redőződés a tektonikus fedés, azaz a takaros mozgás utáni, mert mindkét
összletet érinti. Az olisztosztróma korára vonatkozó támpont sajnos nincsen. E
rétegsor azonban igen hasonlatos a bánya-hegyi alapszelvényben, illetve a Lökvölgyben találhatókhoz, ahol az összlet korát jobban meg lehet adni.
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5. ábra. A szilvásváradi Szalajka-völgy környékének fedetlen földtani térképe (CSONTOS 1 9 8 8 nyomán).
1. alsó-triász; 2 . anisusi dolomit; 3 . Szentistvánhegyi Metaandezit; 4 . tűzköves Rónabükki Mészkő; 5 .
Bükkfennsíki Mészkő; 6 . alsó, tarka és tűzköves rétegek; 7 . alsó, fehér, masszív mészkő olisztolitok; 8.
allodapikus tűzköves mészkő; 9 . felső, tarka krinoideás mészkő; 1 0 . felső, fehér, masszív mészkő
olisztolitok; 1 1 . homokkőlencsés agyagpala, Szarvaskői egység; 1 2 . mészkőlencsés agyagpala,
Szarvaskői egység; 1 3 . meddőhányó a, takaróhatár b, vető c, eltolódás d, szelvény nyomvonala e,
feltételezett eltolódás. Megjegyzendő, hogy a Szarvaskői egység észak felé egyre idősebb triász
egységeken foglal helyet, de a palás redők a parautochtont és a takarót egyaránt gyűrik.
Fig. 5 Geological map of the Szalajka valley area near Szilvásvárad without Quaternary (after CSONTOS
1988).
1 Lower Triassic; 2 Anisian dolomite; 3 Szentistvánhegy
Metaandesite; 4 cherty Rónabükk Limestone; 5
Bükkfennsík Limestone; 6 Lower variegated and cherty Limestones of the resedimented sequence; 7 Lower
horizon of light massive limestone olistoliths; 8 Aliodapic cherty limestone; 9 Upper crinoidal limestone of the
resedimented sequence; 1 0 Upper horizon of light massive limestone olistoliths; 11 Dark shale with gravel and
sandstone lenses (Szarvaskő type nappe); 1 2 Dark shale with limestone lenses and aliodapic limestone beds.
(Szarvaskő type nappe); 13 Waste bank of quarry a, nappe boundary b, normal fault c, strike-slip fault d,
unspecified tectonic surface, e, supposed strike-slip fault. It is remarkable that the Szarvaskő type nappe rests on
older and older formations towards the north, but syn-schistose folds affect both parautochthonous and nappes
together
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6. ábra. A Szalajka-völgy szerkesztett szelvénye (CSONTOS 1 9 8 8 nyomán). A kis körökben a
képződmények egymáshoz viszonyított korát jelző szerkezeti bélyegek láthatók. Nagyfennsíki
parautochton, Észak-bükki antiklinális: 1. Szürke ooidos mészkő (Gerennavári F.) és barnás
márgapala mészkőbetelepülésekkel (Ablakoskővölgyi F.); 2 . Szürke, márga-rétegközös tűzköves
mészkő (Rónabükki F.). Nagyfennsíki parautochton, Fennsíki antiklinális: 3 . Fehér, vastagpados
márvány (Bükkfennsíki F.); 4 . Szürke, márgaközös, vékony réteges tűzköves mészkő, néha
olisztolitokkal (juhászkúti f.); 5 . Vörös-lila, krinoideás alapanyagú olisztosztróma (juhászkúti f.); 6 .
Fehér, vastagpados márványból álló olisztosztróma (Ősember-barlang, juhászkúti f.); 7 . Szarvaskői
takaró: homokkőlencsés agyagpala (tardosi f.).
Fig. 6 Constructed cross-section of the Szalajka valley (after CSONTOS 1988). Small circles indicate structural
criteria (e.g. layering versus schistosity) used for determination of relative ages. Nagyfennsík
parautochthonous,
Northern Bükk anticline: 1 Grey oolithic limestone (Gerennavár Fm) and brownish marl with limestone lenses
(Ablakoskővöígy
Fm); 2 Grey cherty limestone with marl intercalations (Rónabükk Fm);
Nagyfennsík
parautochthonous, Fennsík anticline: 3 Light grey, massive marble (Bükkfennsík Fm); 4 Grey, thin-bedded cherty
limestone occasionally with olistoliths (juhászkút fm); 5 Reddish-purple olistostrome with micritic crinoidal
matrix (juhászkút fm); 6 Olistostrome of whitish, massive limestones (Prehistoric cave, juhászkút fm); 7
Szarvaskő nappe: dark shale with gravel and sandstone lenses (tardosfm)

A Bél-kő északi fejtőiben (7. ábra) a sötétre és lemezesebbre változó Bükk
fennsíki Mészkőre szürke tűzköves mészkő, majd vékony, mészkő olisztolitokat
tartalmazó krinoideás homokkő, agyagpala következik. E zöldes alapanyagú
képződményben az olisztolitok fehérek. Észak felé a rétegsort egy zöldes,
krinoideás alapanyagú olisztosztróma zárja, amelyben szintén fehér mészkő
kiasztok az uralkodók. A Bél-kő északi részén sűrű törmelékben még sárgás
mikrit, és vöröses krinoideás mészkő is előfordul. Feltehetőleg a feltárt rétegsor
az ispán-lápai alsóbb szakaszának felel meg.
A Nagyfennsík délnyugati peremén a Sándor-hegy szelvényének (8. ábra)
legidősebb, legészakibb eleme a Bükkfennsíki Mészkő, mely eleinte világos
szürke, majd később sötétszürke, vékony sávos, ciklusos karbonát. Erre (az
átbuktatott oldal miatt ezalatt) sárga-rózsaszín mikrites, majd szürke, mikrites,
vékonyan rétegzett és barna tűzköveket tartalmazó mészkövek, végül vékony,
vörös-lila, krinoidea-gazdag, fehér mészlepényeket tartalmazó vörös tűzköves

108

Földtani Közlöny 130/1

7. ábra. A Bél-kő északi szelvénye (CSONTOS 1 9 8 8 nyomán). A kis körökben a képzőmények
egymáshoz viszonyított korát jelző szerkezeti bélyegek láthatók. 1. Fehér, vastagpados márvány
(Bükkfennsíki F.); 2 . Szürke, márga-közös, vékony réteges tűzköves mészkő, néha olisztolitokkal
(juhászkúti f.); 3 . Sötét agyag-homokkőpala alapanyagú, világos karbonátokból álló olisztosztroma
(juhászkúti f.); 4. Zöldes, krinoideás alapanyagú olisztosztroma (juhászkúti f.)
Fig. 7 Cross-section from the northern wall of Bél-kő (after CSONTOS 1988). Small circles indicate structural
criteria (e.g. layering versus schistosity) used for determination of relative ages. 1 Light grey massive marble
(Bükkfennsík Fm.); 2 Grey, thin-bedded cherty limestone occasionally with olistoliths (juhászkút fm); 3
Olistostrome composed of light grey limestone and with a dark, shaley-sandy matrix (juhászkút fm); 4
Olistostrome with a greenish, crinoidal matrix (juhászkút fm)

mészkövek települnek. Az összességében is vékony átülepített rétegsorban az
egyes elemek főként redőződés miatt ismétlődhetnek. Laterálisán az olisztolitszintek, tűzköves mészkő szintek száma változhat. Mindezeket a képződ
ményeket karbonátos olisztolitokat tartalmazó vörös radiolarit (bajoci-callovi),
majd fekete, vékony homokkő és aleurolit rétegek ciklusos váltakozásából fel
épülő zsindelypala (maim) zárja. E korokat a Répáshutai és Lökvölgyi egységek
datált képződményei analógiája alapján feltételezhetjük. Az itt leírt rétegsor
gyakorlatilag folyamatosan nyomozható a Nagyfennsík délnyugati előterében, a
Bél-kőtől a Tar-kő nyugati részéig. Hasonló sorozatokat találhatunk kissé dél
keletebbre a Bánya-hegy, valamint Répáshuta körzetében (ld. később).
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8. ábra. A Sándor-hegy szelvénye (CSONTOS 1 9 8 8 nyomán). A kis körökben a képződmények
egymáshoz viszonyított korát jelző szerkezeti bélyegek láthatók. 1. Fehér, vastagpados márvány
(Bükkfennsíki E); 2. Sárga-rózsaszín vékonyréteges mikrit (Répáshutai E); 3. Szürke, márga-közös,
vékony réteges tűzköves mészkő (juhászkúti f.); 4. Vörös-lila, krinoideás mészpala (juhászkúti £.); 5.
Fehér, vastagpados márványból álló olisztosztróma (juhászkúti f.); 6. Vörös radiolarit, benne világos
karbonát olisztolitokkal (Bányahegyi F.); 7. Fekete zsindelypala (Lökvölgyi E)
Fig. 8. Cross-section of Sándor-hegy (after CSONTOS 1988). Small circles indicate structural criteria (e.g.
layering versus schistosity) used for determination of relative ages. 1. Light grey massive marble (Bükkfennsík
Fm); 2. Yellow-pink, thinly layered micrite (Répáshuta Fm); 3. Grey, thinly layered cherty limestone with marl
interlayers (juhászkút fm); 4. Reddish-purple crinoidal micrite (juhászkút fm); 5. Olistostrome of massive light
grey limestone (juhászkút fm); 6. Red radiolarite, with light grey carbonate olistoliths (Bányahegy Fm); 7. Black
roofing shale (Lökvölgy Fm)
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Déli rész rétegsora
A Fennsfld antiklinális déli szárnyán a Szinva-völgy főjénél a világos, sávos
Bükkfennsfld Mészkőre a Szinvai metabazalt és a tűzköves Hollóstetői Mészkő
települ (9. ábra). A Szinvai Formáció nem csak bazaltokat, tufákat, sekély intrúziókat tartalmaz, hanem sok aleurolitpalát, szürke tűzköves mészkő közberétegzést és krinoideás mészkő padokat is. A vulkanizmus alkáli jellegű és elüt a
Szentistvánhegyi Metaandezitétól (Szoldán 1990). Vékony, zöldes agyagos réte
gekként jelentkező, vulkáni jellegű betelepüléseket lehet nyomozni a Nagyfenn
síkban is, különösen annak délkeleti, Lusta-völgy környéki szakaszán. Megemlí
tendő még a Nagyfennsík fő tömegében elszigetelten jelentkező fekete-sári vulkanit-előfordulás is (SCHRÉTER 1943; PELIKÁN, szóbeli közlés), mely feltehetően
eme szintnek felelhet meg (természetesen egyéb, "tektonikusabb" értelmezés is le
hetséges, mint pl. belső pikkely, mely a Szentistvánhegyi Metaandezitet hozza fel).
A Szinvai Metabazalt felett települő, szürke, tűzkőgumós-réteges Hollóstetői
Mészkő vastagpados. Helyenként (főleg bázisához közel) sötét dolomitlencséket
is tartalmaz. A tűzkövek egy-két helyen megfigyelhetően homokszemcsékből
vagy szivacstűkből alakultak át. Jellemzőek a több cm vastag márga közbetéte

id ábra. A Szinva-völgy Lusta-völgy-Jakab-hegy szakaszának szerkesztett szelvénye (CSONTOS 1988
nyomán). A kis körökben a képződmények egymáshoz viszonyított korát jelző szerkezeti bélyegek
láthatók. S2: főpalásság. 1. Zöld, lila, kilúgozott metavulkanit (Szentistvánhegyi F.); 2. Világos,
vastagpados m á r v á n y (Fehérkői-Bükkfennsíki F.); 3. Sötétszürke, sárga zsinóros márvány
(Fehérkői-Bükkfennsíki E); 4. Zöld metatufit, szürke agyagpala, krinoideás és tűzköves mészkő
betelepülésekkel (Szinvai F.). 5. Szürke, vastagréteges, márgapala-közös mészkő, gyakran tűzkövekkel
(Hollóstetői E ) ; 6. Sötét meta-inrúzió (Létrási F.)
Fig. 9 Constructed cross-section of the Lusta-völgy-Jakab-hegy
portion ofSzinva valley (after CSONTOS 1988).
Small circles indicate structural criteria (e.g. layering versus schistosity) used for determination of relative ages.
S2: main schistosity. 1 Green, purple leached meta-volcanite (Szentistvánhegy Fm); 2 Light grey massive marble
(Fehérkő-Bükkfennsík
Fm); 3 Dark grey, yellow-banded marble (Upper part of Fehérkő-Bükkfennsík
Fm);
4 Green metatuffite, grey shale, with crinoidal and cherty limestone intercalations (Szinva Fm); 5 Grey, thickbedded cherty limestone with marly interlayers (Hollóstető Fm); 6 Dark meta-intrusion (Létrás Fm)
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pülések is. A Szinvai Metabazalttal határos rétegek több helyen alsó-karnira
jellemző conodontákat adtak (PELIKÁN P és KOVÁCS S. publikálatlan adatai).
A rétegsor felfelé (pl. a Bánya-hegynél, 3. ábra in CSONTOS 1999) átülepített
sorozatban folytatódik, melynek elemei egy lilás, vöröses, krinoideás és vörös
tűzköveket tartalmazó olisztosztroma, egy sárgás-rózsaszín mikrit és egy nagy,
fennsíki jellegű, áthalmozásukkor már kőzetté vált olisztolitokat tartalmazó szint.
Nyugat felé (pl. a Toldi-kunyhónál, Vörös-kő-forrás felett) több szintben is
előfordulnak világos, háztömbnyi olisztolitok. A bánya-hegyi olisztolit-szintből
került elő egy nori korú zátonydarab (RIEDEL et al. 1988). Ez, már mérete és fáciese
miatt is, feltehetően a hasonló, de kort nem adott, Nagyfennsík- déli peremi Tar
kő környéki zátonyok közeléből származhatott (VELLEDITS szóbeli közlés). Éppen
ezért, az őslénytani adatok hiánya ellenére, a Bükkfennsíki Mészkő korát
ladin-karni-norinak tarthatjuk. Mivel a Bükkfennsíki és a Hollóstetői Mészkő
fedője gyakorlatilag azonos, ezért feltehető, hogy a tűzköves mészkő képződése
az egész felső-triászban folyt. Ugyancsak e koradat valószínűsíti, hogy a tarka,
átülepített sorozat kora fiatalabb, mint nori, talán jura.
A bánya-hegyi alapszelvényben (3. ábra in CSONTOS 1999) az olisztolitos
karbonátokat vörös agyag, majd eleinte vörös-zöld, később barnás radiolarit
követi (az átbuktatott szárnyon). Ennek alsó szakaszában karbonátos olisztosztrómát, krinoideás allodapikus mészköveket, felső szakaszában szürke, néhol
krinoideás allodapikus mészköveket találhatunk. A radiolarit biztosan jura korú,
analógiák, illetve egyéb lelőhelyek alapján bath-callovi (CSONTOS et al. 1991b,
DOSZTÁLY, személyes közlés). Mivel a feküjében található lilás-vörös mészkövek
csak a mészanyag viszonylagos gazdagságában különböznek a radiolarittól, ezért
valószínűleg röviddel azt megelőzően keletkeztek. így tehát a triász sekély
tengeri és pelágikus mészkövekre egy alsó-középső-jurába tartozó lejtőüledék
települ. A rétegsort dél felé a fekete Lökvölgyi Zsindelypala zárja.
С, A Répáshutai antiklinális és a Lök-völgyi egység
A Répáshutai antiklinális és a Lök-völgyi egység (10. ábra) rétegsora a
fennsíkihez igen hasonló, bár hiányosabb. A répáshutai Balla-völgy szelvénye
tanúsága szerint (10a ábra) a világosszürke, barnás, sávos Bükkfennsíki Mészkőre
rózsaszín, vörös mikrites mészkő, majd nagy, Bükkfennsíki Mészkő olisztolitokat
tartalmazó, vörös-lila krinoideás alapanyagú átülepített sorozat települ. A
mikrites tarka szakaszból több helyen, így a Pongor-lyuk tetőn és az Alsó
Vaskapuban nori conodonták kerültek elő (PELIKÁN és KOVÁCS illetve CSONTOS és
KOVÁCS publikálatlan adatai). Ezek azonban lehetnek az iszapanyaggal átüle
pített helyzetben is, tehát nem pontosítják a formáció korát. Ugyancsak nori
mikrit az a hasadékkitöltés, amely a felsőtárkányi Sziklakapu neptuni hasa
dékaiból került elő (VELLEDITS jelen kötet). Mindazonáltal a tarka mikritek egy
triász végi kimélyülési eseményt jelezhetnek. Az átülepített sorozatban pl. az
Imó-kő feletti Malom-hegynél (10c. ábra) lepényszerű testekként nagyobb
tömegű, vékonyan rétegzett szürke, tűzköves mészkő települ. Helyenként (pl. a
Nagy Lambot-lápától északra) a tűzkövek radiolarittá olvadnak össze, így
feltehető ezen mészkövek allodapikus eredete. Akár csak a Nagyfennsík nyugati
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10. ábra. A Répáshutai egység szerkesztett szelvényei (CSONTOS 1 9 8 8 nyomán). A kis körökben a
képződmények egymáshoz viszonyított korát jelző szerkezeti bélyegek láthatók. S : főpalásság.
a, A Balla-völgy szelvénye. 1. Világos, vastagpados márvány (Fehérkői-Bükkfennsíki E); 2 . Vörös
sárga mikrit, gyakran krinoideákkal (Répáshutai F.); 3 . Vörös radiolarit, benne világos karbonát
olisztolitokkal (Bányahegyi F.); 4 . Fekete zsindelypala (Lökvölgyi F.)
2

Fig. 10. Constructed cross-sections of the Répáshuta unit (after Csontos 1988 nyomán). Small circles indicate
structural criteria (e.g. layering versus schistosity) used for determination of relative ages. S : main schistosity.
a, Section of Bulla valley. 1 Light grey massive marble (Fehérkő-Bükkfennsík
Fm); 2 Red-yellow micrite with
crinoids (Répáshuta Fm); 3 Red radiolarite, with light carbonate olistoliths (Bányahegy Fm); 4 Black roofing
shale (Lökvölgy Fm)
2

NNW

GYÖKERES-TETŐ

ZOOM
b, A Gyökeres-tetői szelvény. 1. Szürke,
vastagpados márvány (Bükkfennsíki F..);
2 . vörös-sárga mikrit, gyakran krinoideákkal
(Répáshutai Mészkő); 3 . Világos, vastag
pados márvány olisztolit (juhászkúti f.);
4 . Vörös radiolarit, benne világos karbonát
olisztolitokkal (Bányahegyi E); 5 . Fekete,
vékonyréteges, síkpalás zsindelypala (Lökvölgyi F.)
b, Cross-section of Gyökeres-tető. 1 Light grey
massive marble (Bükkfennsík Fm); 2 Red-yellow
micrite with crinoids (Répáshuta Fm); 3 Light
grey, massive limestone olistolith (juhászkút fm);
4 Red radiolarite, with light carbonate olistoliths
(Bányahegy Fm); 5. Black roofing shale (Lökvölgy Fm).

200m

1

c, Az Imó-kő-Malom-hegy szelvénye. 1. Szürke,
tűzköves mészkő (Felsőtárkányi E ) ; 2 . Vörös
radiolarit (Bányahegyi F.); 3 . Fekete zsindelypala
(Lökvölgyi F.); 4 . Vörös-sárga mikrit, gyakran
krinoideákkal (Répáshutai F. vagy juhászkúti f.); 5 .
Világos, vastagpados márvány olisztolit (Imó-kő fő
tömege, juhászkúti f.); 6 . Szürke, márga-közös tűz
köves mészkő (Malom-hegy fő tömege, juhászkúti
f.); 7. Szarvaskői takaró ?: Fekete, homokkőlencsés
agyagpala (tardosi f.?)
с, Cross-section at Imó-kő-Malom-hegy.
1. Grey, cherty
limestone (Felsőtárkány Fm); 2 Red radiolarite (Bánya
hegy Fm); 3 Black roofing shale (Lökvölgy Fm); 4 Redyellow micrite with crinoids (Répáshuta Fm or juhászkút
fm); 5 Light grey, massive limestone olistolith (main mass
of lmó-kő, juhászkút fm); 6 Grey cherty limestone with
marl intercalations (main mass of Malomhegy,
juhászkút
fm); 7 Szarvaskő type nappe ?: Black shale with sandstone
lenses and gravel (tardos fm?)
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11. ábra. Az Alsó Vaskapu-Bujdosó-kő szelvénye (CSONTOS 1 9 8 8 nyomán). 1. Világos, vastagpados
márvány (Alsó Vaskapu fő tömege, Bükkfennsíki F?); 2 . Sárgás-rózsás mikrit nori conodontákkal
(Répáshutai F?, juhászkúti F?); 3 . Világos, vastagpados márvány olisztolit (juhászkúti E ) , foltokban
szürke, tűzköves mészkő (juhászkúti F.); 4 . Vörös radiolarit, benne ritkán tűzköves mészkő
olisztolitokkal (Bányahegyi F.); 5 . Fekete zsindelypala (Lökvölgyi F.); 6 . Oldalvölgyi takaró: Fekete,
homokkőlencsés agyagpala (tardosi f.)
Fig. 11. Cross-section of Alsó Vaskapu-Bujdosó-kő (after CSONTOS 1988). 1 Light grey massive marble (Main
mass of Alsó Vaskapu, Bükkfennsík ím?); 2 Yellow-pink micrite with Norian conodonts (Répáshuta Fm?,
juhászkút fm?); 3 Light grey, massive limestone olistolith (juhászkút fm), occasionally cherty
limestone
(juhászkút fm); 4 Red radiolarite, rarely with limestone olistoliths (Bányahegy Fm); 5 Black roofing shale
(Lökvölgy Fm); 6 Oldalvölgy nappe: Black shale with sandstone lenses and gravel
(iardosfm?)

elvégződésénél, az Imó-kő vidékén is több vörös-lilás krinoideás mészkőszint és
esetleg több nagy olisztolitos szint figyelhető meg.
A tarka mikriteket, olisztoszrómákat a Gyökeres-tetőnél (10b ábra) és a Ballavölgy déli kifutásánál (10a ábra) is vörös radiolarit burkolja, amely több-kevesebb,
általában kisméretű, világos mészkő olisztolitot tartalmaz. Érdekességképpen
megjegyzem, hogy e kőzetet (persze az akkori időszaknak megfelelő nevezéktan
szerint) BALOGH 1954-es munkájában igen szemléletesen írja le. A vörös radiolarit
több helyen, így a Vaskapuk környékén (11. ábra) adott értékelhető faunát, mely
bath-callovi korra utal (CSONTOS et al. 1991b, módosítva DOSZTÁLY szóbeli köz
léssel).
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A radiolarit felett mindenhol következetesen fekete Lökvölgyi Pala következik.
A cm-vékony finomhomokkő-, aleurolit-rétegek váltakozásából felépülő Lökvölgyi Pala kiválóan, párhuzamos, sík lemezek mentén válik el. Ez a tulajdon
sága, mely jó osztályozottságára, finom szemcseméretére és szerkezetére vezet
hető vissza, különbözteti meg ezt a képződményt a másfajta paláktól. A finom
szemcseméret, a gradált rétegzés, az átülepedési bélyegek, a keresztrétegzés arra
utalnak, hogy a képződmény mélytengerben, disztális turbiditként rakódott le.
Karbonátot gyakorlatilag nem tartalmaz. Helyenként (pl. Lök-völgy 15. km,
Cseresznyés-lápa) radiolarit-darabokból álló konglomerátum-rétegek, lencsék
(feltehetően csatornakitöltések) találhatók a palában. Itt gyakori a radioláriákból
álló törmelékes szint, réteg is. Az alatta fekvő radiolarittól időnként csak az külön
bözteti meg, hogy nagyobb benne az agyagtartalom. Ez arra utal, hogy a radio
larit és a pala egyazon medencében, ugyanolyan körülmények között ülepedett.
A pala bath-callovi illetve fiatalabb kora a Lök-völgyi egységben radiolaritlencsék
segítségével bizonyított (CSONTOS et al. 1991b).
Összefoglalva megállapíthatjuk, hogy a felső-triászban változatos platform és
medencefáciesek főgázodnak össze a Nagyfennsík és a Répáshutai-tömb környe
zetében. Ezen eltérő környezetben keletkezett triász kőzeteket azonban viszony
lag egységes és a triásztól tektonikus felülettel el nem választható fiatalabb,
átülepített, majd mélytengeri sorozat burkolja. Különösen e sorozat bázisán igen
nagy a változatosság: több szintben megjelenhetnek vagy kiékelődhetnek tűz
köves mészkövek, vöröses krinoideás mészkövek, olisztosztrómák. E terület
rétegtani nehézségei éppen abból fakadnak, hogy több, egymás feletti szintben
találhatók litológiailag egymáshoz, vagy a triász megfelelőikhez hasonló
kőzetösszletek (pl. tűzköves mészkő). Remélem, a bemutatott, gyakorlatilag
folyamatos feltárásban tanulmányozható szelvények leírásával sikerült rávilá
gítanom az egyes szintek eltérő voltára.
D, A délkeleti Bükk rétegsora
A délkeleti Bükk rétegsora legjobban a felsőtárkányi Várhegyen, valamint az
azon mélyült Ft-7-es fúrásban (9. ábra in CSONTOS et al. 1991b, VELLEDITS 1999)
tanulmányozható. Ez utóbbi részletes leírását VELLEDITS (1999) adja, így itt csak
röviden ismertetem a rétegsort. Az anisusiban itt is a Hámori Dolomitot és a
Szentistvánhegyi Metaandezitet találjuk. A medencefáciesek azonban már való
színűleg a ladinban megjelennek, maga a vulkánit is medence környezetben
leülepedett palába települ. Belvács környékén (12. ábra) a Hámori Dolomitra,
majd a szentistvánhegyivel azonosítható vulkánit- vulkanoklasztit-szintre a
platform mészkő kimaradásával közvetlenül a tűzköves Felsőtárkányi Mészkő
alsó része, azaz medencefácies települ. A déli Bükkben is van néhány ladin-alsókarni (VELLEDITS jelen füzet) platform-maradvány. A Bervai-Subalyuki Mészkő,
ami a Fehérkői Mészkővel és a Bükkfennsíki Mészkő alsó szakaszával analóg,
helyenként gazdag faunát zár magába (FLÜGEL et al. 1992). A platform mészkövek
felfelé tűzköves mészkőbe mennek át. Ezt az átmenetet a Setét-völgy szelvénye
mutatja be. Az ugyanilyen értelmű oldalirányú összefogazódásra bizonyítékot
nem találtam, bár ez igen valószínűnek tűnik.

CSONTOS L.: A Bükk hegység mezozoos rétegtani

újraértékelése

115

12. ábra. Belvács szerkesztett szelvénye (CSONTOS 1 9 8 8 nyomán). 1. Fekete, laminites dolomit (Hámori
F.); 2. Zöldes tufit (Szentistvánhegyi F.); 3. Szürke, jól rétegzett tűzköves mészkő (Felsötárkányi F.); 4.
Radiolarit (Bányahegyi F.). 5. Fekete zsindelypala (Lökvölgyi F.;. 6. Vörös radiolarit (Bányahegyi F.); 7.
Tarka átülepített mészkő (juhászkúti f.); 8 . Szürke masszív márvány (Bükkfennsíki F.)
Fig. 12. Constructed cross-section at Belvács (after CSONTOS 1988). 1 Black, laminated dolomite (Hámor Fm); 2
Greenish tuffite (Szentistvánhegy Fm); 3 Grey, well-bedded cherty limestone (Felsőtárkány Fm); 4 Radiolarite
(Bányahegy Fm); 5 Black roofing shale (Lökvölgy Fm); 6 Red radiolarite (Bányahegy Fm); 7 Variegated
resedimented limestone (juhászkút fin V 8 Grey, massive marble (Bükkfennsík Fm)

A főként túzköves-meszes medencefádesek a karniban a délkeleti Bükk nagy
részét meghódítják. A tűzköves Felsötárkányi Mészkő vastagréteges, fekete tűz
köves rideg kőzet, amely vékony márga-közberétegzéseket tartalmaz. A mészkőben
lencseszerűen több helyütt, így az Odorvár közelében a Zsilipes-lápánál, rétegzéssel
párhuzamosan települő bázitok találhatók. E bazaltok megfelelhetnek a Szinvai
vagy Létrási Metabazalt szintjének. A Nagy-Ökrösnél, illetve a felsötárkányi
Várhegyen a tűzköves mészkő felsőbb részén nori conodontákat is tartalmaz
(KOVÁCS S. és PELIKÁN P publikálatlan conodonta-leletei, VELLEDITS 1999). Tetején,
helyenként (talán az átülepített jura sorozat megfelelőjeként) egy-egy agyagos
alapanyagú olisztosztróma szint is fellelhető a területet egységesen burkoló
bath-callovi (CSONTOS et al. 1991b) radiolarit és a zsindelypala alatt. Ilyen
olisztosztrómát láthatunk a Nagy-Ökrös oldalában futó erdészeti út mentén (FODOR
1989). Az egyik itteni feltárás hierlatz jellegű krinoideás mészkőklasztokat is tartal
maz. A tűzköves mészkövet és olisztosztrómát, sőt, helyenként az idősebb platform
mészkövet (Subalyuk, Berva) burkoló vörös radiolaritban az előző egységeknél
kevesebb olisztolitot találunk, gyakran ezek teljesen hiányoznak. A radiolaritra
folytonosan következő zsindelypala jellegzetességei megegyeznek a fent leírtakkal.
Szarvaskői takarók
A parautochton különböző kőzeteire a rétegtanilag heterogén Szarvaskői
takarók települnek. Egyes kifejlődési területein hiányozhatnak a rétegsor
bizonyos elemei (pl. a bázitok), de több lényeges üledékes formáció mindenütt
jelen van. Három, némileg különböző rétegsort ismertetek: a szarvaskői, a köves
tetői, és az oldalvölgyi sorozatokat. A Szarvaskői takarók rétegtanát a 13. ábra
összegzi.
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2 3 . ábra. A Szarvaskői típusú takarók mezozoos rétegtani összefoglalása (CSONTOS 1988 és CSONTOS et
al. 1991b nyomán). Az oszlopok az egyes kifejlődési területek rétegtani tartalmát jelzik időarányosan.
1 alsó-jura? sötét (tardosi f., Vaskapui F.) homokkőlencsés agyagpala; 2. Középső-felső-jura? szürke
(Oldalvölgyi F.) mészkőlencsés agyagpala esetenként allodapikus karbonát-rétegekkel; 3 . középső
jura (bajoci és fiatalabb) (Szarvaskői F.) bazalt és intruzívumai. A sötétebb intruzívumok a fiatal
bazaltokhoz tartoznak, nem alsó-jura magmatizmust jelölnek. 4. Középső-felső-jura (bath-callovi)
vastag ooidos (Bükkzsérci F.) allodapikus mészkő, helyenként átülepített vulkánitokkal; ooidos
mészkőből
álló
(Mónosbéli
F.)
karbonátos
olisztosztróma.
5.
Középső-felső-jura
(bajóci-callovi-oxfordi) fekete-vörös (bátori f.) radiolarit autigén breccsával és esetenként
olisztolitokkal; 6. Kisfennsíki F. (megaloduszos mészkő); 7. Különleges olisztosztrómák helye, neve; 8.
Feltételezett kisfennsíki áttolódási felület. Az ábra alján a Bükk vázlatos szerkezeti szelvénye látható
a nagyobb redők nevével. A Szarvaskői takarók rendre a szinformokban őrződtek meg. r = radioláriakor; r!= átülepített radiolária-kor; f = foraminifera-kor; f!= átülepített foraminifera-kor; K/Ar=
radiometrikus korhatározás
Fig. 13 Stratigraphie chart of the Szarvaskő-type nappes (after CSONTOS 1988 and CSONTOS et al. 1991b). The
columns are proportional to time. 1 Lower Jurassic? dark (tardos fm, Vaskapu Fm) shale with sandstone layers
and lenses; 2 Middle-Upper Jurassic? grey (Oldalvölgy Fm) shale with limestone lenses and occasionally with
allodapic limestone layers; 3 Middle Jurassic (Bajocian and younger) (Szarvaskő Fm) basalt and related
intrusions. The darker intrusions are related to Mid-Jurassic basalts and do not indicate earlier magmatic
activity; 4 Middle-Upper Jurassic (Bathonian- Callovian) thick oolithic (Bükkzsérc Fm) allodapic limestone,
occasionally with resedimented volcanic material; olistostrome (Mónosbél Fm) composed of oolithic limestone; 5
Middle-Upper Jurassic (Bajocian-Callovian-Oxfordian)
black-red (bátor fm) radiolarite with autigenic breccia
and occasionally olistoliths; 6 Kisfennsik Fm of Megalodont-bearing
limestone; 7 Place and name of special
olistostromes; 8 Supposed overthrust surface of the Kisfennsik nappe. In the lower portion of the figure a
schematic cross-section of the Bükk Mts is seen with names of bigger folds. The Szarvaskő-type nappes were
preserved in the synforms. r= radiolarian-age; r.'= redeposited radiolarian-age; /= foraminifer-age; f ! =
redeposited foraminifer-age; K/Ar= radiometric age

Szarvaskő II. takaró
Szarvaskő I. takaró

500 m

14. ábra. A szarvaskői völgy szerkesztett szelvénye (BALLÁ 1 9 8 3 , CSONTOS 1 9 8 8 nyomán). A kis körökben a képződmények egymáshoz viszonyított korát jelző
szerkezeti bélyegek láthatók. A kis nyilak a fiatalodási irányt jelölik. 1. Mónosbéli takaró: Sötét agyagpala sötétszürke, mikrites, tűzköves mészkőlencsékkel
(Oldalvölgyi F.); 2 . Szarvaskői takarók: homokkőlencsés agyagpala (tardosi f.); 3 . Bázisos intrúziók (Szarvaskői F.); 4 . Sötétzöld párnaláva (Szarvaskői F.); 5 .
Sötétszürke agyagpala sötétszürke, mikrites, tűzköves mészkőlencsékkel (Oldalvölgyi F.); 6 . Tercier.
Fig. 14 Constructed cross-section at the Szarvaskő valley (after BALLA 1983, CSONTOS 1988). Small circles indicate criteria (e.g. polarity of pillows) used for determination of
relative ages, younging indicated by small arrow. 1 Mónosbél nappe: Dark shale with grey, micritic limestone lenses and layers (Oldalvölgy Fm); 2 Szarvaskő nappes: dark
shale with sandstone layers and lenses (tardas fm); 3 Mafic intrusives (Szarvaskő Fm); 4 Dark green pillow-lava (Szarvaskő Fm); 5 Dark-grey shale with grey, micritic limestone
lenses and layers (Oldalvölgy Fm); 6. Tertiary.
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A, A szarvaskői terület rétegsora
A BALLÁ (1983) által felállított rétegsort sikerült kissé pontosítani és néhány
koradathoz kapcsolni (14. ábra). A Szarvaskőn átfutó völgy több takarót
(Mónosbéli és Szarvaskői takarók) tár fel, szel át. Az általános rétegsor a tardosi
formációval (Vaskapui Formáció) indul. Ez egy helyenként vastag homokkő
rétegeket, illetve -lencséket és fekete radiolarit olisztolitokat tartalmazó sötét
agyagpala. A vastagabb homokkőrétegek teljesen átkovásodhatnak. A homok
köves palában KONRÁD (1990) mélytengeri turbidites ciklusokat írt le. A formációt
egyes takarókban a szarvaskői bázitok minden bizonnyal későbbi telérei,
teleptelérei járják át, felső részén pedig a párnalávák jelenhetnek meg. A palában
helyenként radiolarit-lencsék is találhatók, amelyekből DOSZTÁLY L . (szóbeli
közlés) karni, nori illetve jura faunát írt le.
A bázitok kemizmusával, jellegzetességeivel számos munka foglalkozott.
Mindegyik korszerű munka (BALLÁ et al. 1983; BALLÁ 1984; K u B O V i c s et al. 1990)
közös eleme, hogy a mafikus magmatitokat és ultrabázisos-savanyú derivátumaikat óceáni litoszférából származtatják. A primitív öszetételű magma diffe
renciálódott, ez hozta létre a nem tipikusan tholeiites összetételű bázitokat. A
szarvaskői magmatitok nem is alkothatták a közvetlen óceánfeneket, mivel
maguk is egy nem megőrzött, feltehetőleg óceáni kérgen leülepedett mélytengeri
üledékes sorozatba nyomultak illetve erre folytak. A teleptelérek kontakt-kőze
teinek radiometrikus (K/Ar) datálása 160 Ma (középső-jura) kort adott (ÁRVÁNÉ et
al. 1986).
A Tardosi formáció (BALLÁ szarvaskői összlete) az Oldalvölgyi formációba
(BALLÁ mónosbéli összlete) megy át. Ez egy allodapikus mészkőpadokat, mészkőés radiolarit olisztolitokat és rétegeket, helyenként homokkő- és konglomerátum
lencséket tartalmazó agyagpala. A radiolaritot bajoci-callovinak datálták (KOZUR
1984; CSONTOS et al. 1991b). A szarvaskői vasútállomásnál úgy tűnik, hogy a
meszes pala vulkáni intrúziókat is tartalmaz. Hasonló helyzetben, a Mónosbéli
takaró Mellér-völgyi útbevágásában az intrúzió környékén tarka radiolaritszintet és kevert tarka mikrites, átülepített lencséket találni. E különös szint
radioláriái callovi kort adtak; a karbonátok igen hasonlatosak a Köves-tető
Jómarci szintjéhez.
Egyes szelvényekben, pl. a bátori-völgyben, a Mónosbéli takaró legfelső kép
ződményei oolitos mészkövekből álló olisztosztrómák, vagy fekete-tarka radiolaritok breccsái. Az intenzív deformáció és a feltárási hézagok miatt nem világos
a fedő-fekü viszony. Ezen képződmények is feltehetően a középső-felső-jurába
tartoznak. Ilyen korokat állapított meg a mónosbéli fúrásanyag vizsgálata is
(BÉRCZINÉ & PELIKÁN 1984).

B, A Köves-tető környékének rétegsora
A Köves-tető környékén (6. ábra in CSONTOS et al. 1991a) a rétegsor bázisát egy
helyileg nyomozható konglomerátum-szint illetve homokköves, allodapikus
tűzköves mészkőpadot is tartalmazó agyagpalák adják. Ezekbe a palákba először
szarvaskői típusú bázisos sekély intrúziók, majd rájuk a Pes-kő-völgyben
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párnalávák települnek. E bazaltokat selymes fényű fekete mangános pala, majd
allodapikus karbonátokat, tűzköves mészkő lencséket-szinteket tartalmazó
márgapala követi. Bizonytalan rétegtani helyzetben, de feltehetően e márgapala
felsőbb szakaszán egy olyan, átülepített karbonátos sorozat (Jómarci szint)
található, amely lencseszerűen Involutina liassica-s (liász) mikritet tartalmaz
(CSONTOS et al. 1991a). E platóperemi mészkövek ooidos mészkövekkel, zöld,
áthalmozott vulkanittal fordulnak elő. Az agyagpalában egy nagy kiterjedésű de
lencseszerű fekete, jól rétegzett radiolarit-betelepülés következik, majd ismét
mafikus magmatitot tartalmazó homokkő-olisztolitos agyagpalát találunk. A
radiolarit kora középső-jura (CSONTOS et al. 1991a, b). A bazaltdarabok terepi
helyzetéből nem lehet eldönteni, hogy ezek a magmatitok olisztolitok-e vagy
benne települnek a rétegsorban. Mindenesetre igen nagyméretű testek találhatók
a radiolarit és a Jómarci-kő olisztosztrómája közvetlen közelében. Amennyiben
betelepülésről van szó, úgy igen valószínű, hogy a szarvaskői magmás esemény
nem egyetlen pillanathoz kötődött, hanem többször ismétlődő esemény volt.
C, Az Oldalvölgy környékének rétegsora
A délkeleti Bükk oldalvölgyi kifejlődési területén a gyéren előforduló homok
köves agyagpala felett nagy vastagságú mészkőréteges illetve mészkőolisztolitos
agyagpala következik (Oldalvölgyi Formáció). A sötétszürke mikrites mészkövek
gyakran finomhomok-zsinórokat, üledékes jegyeket (pl. mikrorétegzés) tartal
maznak, gyakran fekete tűzkővé kovásodnak. A formációban helyenként a mész
kő, helyenként az agyagpala uralkodik. A lencseszerű mészkő előfordulások
lehetnek eredetileg, az áthalmozás során szétszakadozott lencsék, de egyes
esetekben biztosan a lapulás miatt szétszaggatott eredeti rétegek (boudin, hurka)
alkotnak lencséket. Az egyik kifejlődési területen a formációban egy áthalmozott
vulkanitot magába záró, ooidos mészkőben gazdag szint - az odvasbükki szint található (15. ábra), melyet BÉRCZINÉ & PELIKÁN (1984) jurának datált. Elképzel
hető, hogy ez a szint egy felsőbb mészkőszint (Bükkzsérci Mészkő) átbuktatott
megfelelője (ld. még PELIKÁN & DOSZTÁLY jelen füzet).
A mészkőlencsés agyagpala a Bükk délkeleti részein egy masszív allodapikus
mészkő formációba (Bükkzsérci Mészkő) fejlődik. Ennek kora foraminiferák
alapján felső-dogger-alsó-malm (BÉRCZINÉ & PELIKÁN 1984; CSONTOS et al. 1991a).

A mészkő ooidokat illetve ooidos mészkő padokat tartalmaz. A leggyakrabban
egyenként előforduló ooidok illetve törmelékes szemcsék gradáltak lehetnek. A
sekélytengeri, plató-peremi eredetű ősmaradványok is egyedekként (és nem
litoklasztként) halmozódtak át. A Bükkzsérci Mészkövet felfelé egy keskeny
palasáv után fekete kovapala követi. E kovapala helyenként a mészkő teljes
elkovásodása révén jött létre, nagyobbik hányada azonban fekete radiolarit
breccsából (olisztosztrómából) áll, melynek alapanyaga agyagpala. Egyes kavicsai
dogger faunát szolgáltattak. (KOZUR 1984). Ezen a területen különleges olisztolitok is találhatók e radiolaritos szintben, annak jelenlegi bázisán (CSONTOS et al.
1991a). így egy komplex, bázisos vulkanitot és pelágikus triász képződményeket
is magába záró olisztolitot (Kavicsos-kilátó), egy Steinalmi Mészkő olisztolitot és
egy porfirit olisztolitot is találni a Hosszú-bérc-Kavicsos-kilátó környékén. Az

15. ábra. Az Odvas-bükk szerkesztett szelvénye (CSONTOS 1 9 8 8 nyomán). Nagyfennsíki parautochton: 1. Szürke, jól rétegzett tűzköves mészkő (Felsőtárkányi
F.); 2 . Zöld metabazalt vagy sekély intrúzió (Létrási F.). A formáció vastagsága a feltűnőség érdekében kissé meg van növelve. 3 . Vörös radiolarit (Bányahegyi
F.); 4 . Fekete zsindelypala (Lökvölgyi F.); 5 . Takaróhatár. Oldalvölgyi takaró: 6 . Homokkő- és radiolarit-lencsés agyagpala (tardosi f?); 7 . Allodapikus tűzköves,
helyenként ooidos mészkő átülepített vulkánitokkal (Odvasbükki szint); 8 . Szürke, mészkőlencsés agyagpala (Oldalvölgyi E); 9 . Vastagpados, ooidos
allodapikus mészkő (Bükkzsérci F.); 1 0 . Fekete radiolarit (bátori f.); 1 1 . Atkovásodott allodapikus mészkő; 1 2 . Fekete radiolarit breccsa (bátori f.)
Fig. 15 Constructed section of Odvas-bükk (after CSONTOS 1988 and CSONTOS et al. 1991b). Nagyfennsík parautochthonous: 1 Grey, well-bedded charty limestone
(Felsőtárkány
Fm); 2 Green metabasalt or shallow intrusive (Létrás Fm). Thickness is slightly increased in the figure; 3 Red radiolarite (Bányahegy Fm); 4 Black roofing shale (Lökvölgy Fm);
5 Nappe boundary; Oldalvölgy nappe: 6 Drak-grey shale with sandstone- and radiolarite lenses (tardas Ç); 7 Allodapic cherty limestone, occasionally oolithic with redeposited
volcanic material (Odvasbükk horizon); 8 Grey shale with limestone lenses (Oldalvölgy Fm); 9 Thick-bedded, oolithic allodapic limestone (Bükkzsérc Fm); 10 Black radiolarite
(bátor fm); 11 Silicified allodapic limestone; 12 Breccia of black radiolarite (bátor fm)
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első azért nagy jelentőségű, mert egy olyan, triász mélytengeri párnalávát
tartalmazó, karni (KOVÁCS S. és PELIKÁN E publikálatlan conodonta leletei) pelá
gikus mészkövekkel és olisztosztrómával burkolt rétegsor-töredék, amely az
egykori óceánfenék környezetéből származhatott. E kőzetek és olisztolitok
feltűnően emlékeztetnek a Darnó-hegyen mélyült Recsk-mélyszint jelű fúrások
anyagára, ahol ugyancsak keverednek a triász és jura magmatitok, átülepített
képződmények (DOSZTÁLY & JÓZSA 1992).

A parautochton és a fenti takarók együtt anchi-epizonális metamorfózist és
több, igen intenzív deformációt (palásságok, redőződések) szenvedtek el.

A Kisfennsíki takaró
Amennyiben létezik, a Kisfennsíki takaró csak a nem metamorf nori (JÁMBOR
1957), vagy karni (VELLEDITS et al. 1999) megalodusos mészkőből áll. A
vastagpados, ciklusos, világos mészkő sekélytengeri-lagunáris eredetű, üledékes
szerkezetei jól felismerhetők.

Takarók a Bükk hegységben
A fentiek alapján a Bükk hegységben két-három, rétegtani tartalmában
jelentősen különböző szerkezeti egységet lehet elkülöníteni: a Nagyfennsíki
parautochtont, a Szarvaskői takarókat és esetleg a Kisfennsíki takarót. Lássuk
most, melyek azok az indokok, amelyek ezeknek takaros szintű elkülönítését
szükségessé teszik.
A szarvaskői rétegsor és a nagyfennsíki rétegsor egymáshoz való viszonyát leg
jobban az Odvas-bükk szelvénye szemlélteti (15. ábra). Itt a fennsíki rétegsorhoz
szervesen hozzátartozó tűzköves mészkő-radiolarit-zsindelypala felfelé fiata
lodó sorozatra a szarvaskői rétegsor mészkőlencsés agyagpalái és allodapikus
ooidos mészkövei következnek. A nagyfennsíki rétegsor legfiatalabb igazolható
korú szintje a kései középső-jura vörös radiolarit (CSONTOS et al. 1991b). A vörös
radiolarit felett nagy vastagságban a Lökvölgyi Pala települ, melynek képző
déséhez idő kellett (CSONTOS et al. 1991b).
A szarvaskői rétegsor alsó átülepített karbonátjaiból határozta meg BÉRCZINÉ &
PELIKÁN (1984), majd CSONTOS et al. (1991a). a jura korú átülepített foraminiferákat. Az eredetileg kora-jurának határozott kort később (BÉRCZINÉ 1999;
PELIKÁN & DOSZTÁLY jelen füzet) átértékelték, azt jelenleg callovi környékinek
tartják. Allodapikus mészkövek és mellettük lévő radiolarit-breccsa több szintben
is előfordul (a hegytetőn és a lejtő közepén), de mindig ugyanolyan kor-inter
vallumba esnek (ld. pl. PELIKÁN & DOSZTÁLY jelen füzet). Az allodapikus padok
szöveti vizsgálata arra enged következtetni, hogy a mészanyag nem diagenetizált
állapotban ülepedett át (CSONTOS 1988, PELIKÁN & DOSZTÁLY jelen füzet). Mivel a
diagenezis a sekélytengeri mészköveknél közismerten gyors, valószínű, hogy az
allodapikus padok (és így az egész mészkőlencsés agyagpala, valamint a masszív
ooidos mészkő formáció) valós kora kései középső-jura (ld. még CSONTOS et al.
1991a). Ezt igazolják a radiolaritok is (CSONTOS et al. 1991b, PELIKÁN & DOSZTÁLY
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jelen füzet). Az ooidos mészkövek (odvas-bükki szint és Bükkzsérci Mészkő)
tehát ugyanolyan korúak, mint a térszínileg jóval alatta található vörös radiolarit.
A két teljesen eltérő rétegsor (t.i. vörös radiolarit és zsindelypala, illetve
homokkőlencsés agyagpala, mészkőlencsés agyagpala odvas-bükki szinttel,
Bükkzsérci Mészkő) tehát legrosszabb esetben azonos korú: a hegyoldalon felfelé
fiatalodás őslénytanilag nem igazolható.
Az odvas-bükki feltárás egyes padjaiban a gradáltság fordított fiatalodásra
(SZTANÓ szóbeli közlés, PELIKÁN & DOSZTÁLY jelen füzet) és ezért a felső,
Szarvaskői egység részben átbuktatott helyzetére utal. A hegytetőn előforduló
Bükkzsérci Mészkőben általában normális a fiatalodás. A két ooidos mészkőszint
hasonlít egymásra: a környék szarvaskői rétegsora értelmezhető egy Oldalvölgyi
Mészkőlencsés pala magvú fekvő redőként is (15. ábra). Ezen értelmezés szerint
tehát a Szarvaskői sorozat alkotta fekvő redő nyugodna a nagyfennsíki normál
állású rétegsor felett. A szarvaskői fekvőredő folytatódhatna ugyan lefelé a
nagyfennsíki normális fiatalodású szárnyba, de akkor elvárható lenne, hogy a
redőszárnyak azonos rétegtani tartalmúak legyenek, vagy legalább legyenek
átmeneti tagok. E feltételek a terepen-szelvényben nyilvánvalóan nem teljesül
nek. Rövid fáciesátmenet a két rétegsor között elképzelhetetlen, erre semmilyen
jel nem utal. Az anomális helyzet legegyszerűbb feloldása az, ha a szarvaskői
rétegsort takarónak minősítjük.
A szarvaskői rétegsor takaróvá minősítése irányába mutat az a megfigyelés is,
miszerint a nagy kiterjedésű és intenzív szubvulkáni tevékenységgel jellemzett
szarvaskői magmatitokat csak és kizárólag a szarvaskői rétegsorokban találjuk
(BALLÁ 1983; BALLÁ et al. 1986). Egy teljes kérget áttörő, több szintű szubvulkáni
tevékenységgel együttjáró magmatizmusnál nem lehet reálisan elvárni, hogy
csak egy adott formációban alkosson intruzívumot, feküjében pedig nem. Szem
beszökő az intrúziók hiánya a szarvaskői magmatitok Köves-tető környéki kifejlődési területe tágabb környezetében. Itt a szarvaskői üledékes összleteket és
bennük lévő intrúziókat, vulkánitokat minden oldalról a nagyfennsíki rétegsorba
tartozó zsindelypala veszi körül (2. ábra). Egy kivételtől eltekintve sehol sem
találunk intrúziókat a látszólagos feküt adó zsindelypalákban vagy tűzköves
mészkövekben. Az egy kivétel a Kós-völgy Stimecz-ház előtti elhagyott vasúti
kőfejtője, ahol azonban a kicsiny teleptelér ismét csak szarvaskői hullámos, kavi
csos palákkal és nem a nagyfennsíki rétegsorba tartozó zsindelypalákkal együtt
fordul elő. Szerkezeti vizsgálatok után az is kitűnik, hogy e kivételes telér
előfordulási helye egy, a hegység jó részét érintő kései nyírásos zónába esik,
melyben a felső egység (a Szarvaskői takarók egy töredéke) törések segítségével
függőleges testként beékelődik a zsindelypala összletbe. Ugyancsak érdemes
megjegyezni, hogy az újabb térképezés (PELIKÁN & DOSZTÁLY jelen füzet)
szarvaskői bazaltot talált a déli Bükk, Odor-vár térségében. Eme kis folt két okból
is fontos: egyrészt itt is a Szarvaskői rétegsorban és nem az azt körülvevő
nagyfennsíki rétegsorban találták a bázitot, másrészt léte azt bizonyítja, hogy a
szarvaskői vulkanizmus nem helyi, hanem összlethez kötött jelenség és esetleges
hiánya feltehetőleg tektonikus kinyíródásra, semmint eredeti elterjedési okokra
vezethető vissza.

CSONTOS L.: A Bükk hegység mezozoos rétegtani

újraértékelése

123

A szarvaskői rétegsor településviszonyait vizsgálva arra a következtetésre
juthatunk, hogy az azt a nagyfennsíki rétegsortól elválasztó felület nagy unkonformitás (térképezési szempontból "diszkordancia-felület"). A Szalajka-völgy
térségében (5, 6. ábra) ugyanaz a szarvaskői litosztratigráfiai egység települ a
nagyfennsíki rétegsor eltérő elemeire. Ennek fordítottját tapasztaljuk a központi
déli-Bükkben, az Oldal-völgy térségében (CSONTOS et al. 1991a, 2., 5. ábrájuk,
PELIKÁN & DOSZTÁLY, jelen füzet, 1. ábrájuk): itt ugyanarra a nagyfennsíki
rétegsorhoz tartozó Lökvölgyi Palára rövid távolságon belül teljesen eltérő
szarvaskői formációk települnek. E két jelenség együttesen nem értékelhető
eróziós diszkordancia-felületként: a települési határt tektonikusnak kell
minősítenünk. Nem áll meg az az érv sem, miszerint a szarvaskői, átülepített
sorozat csatornánként eltérő anyagú üledékekkel települ, mert pl. a rétegszerű
ooidos mészkövek feltehetően eredetileg is lepelszerű eltérj edésúek voltak,
(ugyanez az érv számos más formációra, pl. a nem breccsás fekete radiolaritra is
felemlíthető).
A szarvaskői rétegsor takaros mivolta mellett geodinamikai jellegű érvek is
szólnak. Az alsó, bükki rétegsor a legmélyebb kifejlődések időszakában is legfel
jebb kivékonyodott kontinentális aljzatú lehetett, semmiképpen nem lehetett
óceáni aljzata (ld. még KOVÁCS 1984; BALLÁ 1987). A Szarvaskői takarók magma
titjai viszont óceáni kéreg derivátumai, azaz aljzatuk nagyon valószínű, hogy
óceáni kéreg volt (BALLÁ et al. 1983; K u B O V i c s et al. 1990). Óceáni kérgen
képződött kőzetek egy kontinentális aljzaton képződött rétegsor felett (vagy akár
fordítva, ld. BALOGH et al. 1984,1. ábra in CSONTOS 1999) csakis takaros helyzetben
lehetnek.
A Kisfennsík helyzetét igen régóta takarosnak tartják (SCHRÉTER 1943; JÁMBOR
1957, LESS Gy. kéziratos térkép 1986,1988). A közelmúltban lefolytatott térképezés
szerint LESS Gy. (szóbeli, közlés.) több allochton egységet különített el az Eszakbükki antiklinális felett. Az eddig kitérképezett tektonikus felületek olyan
csomagokat különítenek el, amelyek a nagyfennsíki rétegsor ismétléseinek
tekinthetők (LESS, szóbeli közlés) és a legfelső együtt tartalmazza a megaloduszos
Kisfennsíki Mészkövet és a kisfennsíki vulkanitot.
A Kisfennsíkon számomra az okozza a fő gondot, hogy igen deformált, metamorfizálódott, erősen palás kőzetek (tűzköves mészkő, kisfennsíki vulkánit, vilá
gos kristályos-palás mészkő) együtt fordulnak elő az egyáltalán nem meta
morfnak tűnő, kevéssé deformált, látszólag nem palás felső-triász megaloduszos
Kisfennsíki Mészkővel. Utóbbiban a Megalodontidák és az üledékes szerkezetek
könnyen felismerhetők. Ez a képződmény élesen elüt a közvetlen feküjében lévő
tűzköves mészkő izoklinális, palás redőitől, a kristályos fehér mészkő és a
kisfennsíki vulkánit préseltségétől. Az eddig nem észlelt, nem térképezett takaros
helyzetet tehát leginkább az eltérő metamorf-deformációs fokok indokolnák.
Elképzelhető azonban, hogy az átmenet a különböző metamorf és deformáltsági
fokok közt folytonos és a különböző viselkedést az eltérő litológia-reológia
magyarázza. Az ellentmondásos kép tisztázására további térképező-szerkezeti
munkára van szükség.
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Fejlődéstörténet
Nagyfennsíki egység
Az anisusi közepéig, a Szentistvánhegyi Metaandezit ("Porfirit") megjelenéséig
a rétegsorok eléggé egységesnek tűnnek a hegység északi és déli területein. A
porfirit a központi, nyugati területeken azonban szárazföldi, északkeleten és
délen víz alatti képződmény. A déli területen kevés lávakőzetet találunk, inkább
piroklasztikumok képviselik e formációt. Ez a tény arra utal, hogy a korábbi,
egységes sekélytengeri régió valamilyen mérvű differenciálódáson ment át,
egyes részei süllyedni kezdtek (ld. még VELLEDITS, jelen füzet). E differenciális
süllyedés folytatódott a ladin, karni folyamán, amikor a Déli-Bükkben, az Északi
antiklinális, valamint Hollóstető környékén is medencék alakultak ki. E
medencék irányítottsága a hegység fő szerkezeteinek K-Ny-i csapásával azonos,
mert a fácies-átmenetek nem a redők tengelyirányában, hanem a szárnyakon
történnek. Feltételezhető tehát, hogy az egykori triász fácieszónák valamennyire
irányították a későbbi szerkezeteket. A medencék nyílásához mindhárom rész
medencében alkáli bazaltos (SZOLDÁN 1990) vulkanizmus társult. A legtovább,
feltehetőleg a noriig a Nagyfennsík központi tömege és a Répáshutai egység
maradt viszonylag kiemelt, sekélytengeri helyzetben. Az ezeket burkoló tarka,
vörös mikritekben lelhető néhány conodonta alapján feltételezhető, hogy a nori
végére ezek a korábbi platform-területek is mélytengeri régiókba süllyedtek. A
felsőtárkányi Sziklakapu neptuni hasadéka alapján úgy tűnik, hogy a déli része
ken a platformok korábban, a karniban lesüllyedhettek, de egyes részeik plat
formok maradhattak a noriban is (VELLEDITS, szóbeli közlés). A felső-triász lezökkenést a neptuni hasadékok jelzik. A nori végéig a rétegsorok fejlődése tehát egy,
az anisusi óta fokozatosan széteső és mélybe süllyedő passzív szegélyt jelez.
Máig megoldatlan kérdés, mi történt a felső-triász és az őslénytani leletekkel
dokumentálható magasabb középső-jura között? A triász a legtöbb helyen pelágikus sorozatokkal vagy mélytengeri hasadékokkal végződik. Eróziónak, karsz
tos folyamatoknak sehol semmi nyoma nem található. A triászra következő tarka
átülepített sorozat vagy a vörös radiolarit több helyen bizonyítottan üledékesen
települ a triászon. A fentiek miatt tehát mind a triász végi nagyobb mérvű száraz
földi lepusztulást, mind a tektonikus "települést" kizárhatjuk.
A korábbi triász fácieszónákat egységesen burkolják mélytengeri képződ
mények. Különösen az egykori platform-területek környékén e sorozat igen
gazdag átülepített képződményekben, melyek mind a platformról, mind a tűzköves mészköves medencékből származhatnak. Ezek az átülepített kőzetek
többször ismétlődnek a középső-jura vörös radiolarit feküjében, sőt, magában a
radiolaritban is, tehát feltehetően több egymás utáni tektonikai eseményhez
köthetők. A hasonló képződési és geodinamikai körülmények miatt bízvást
tekinthetjük a radiolarit bázisán lévő tarka átülepített sorozat legalább egy részét
jurának. Ha ezt az érvelést elfogadjuk, akkor a triász végi süllyedéshez tartozó
pelágikus képződményeket egy olyan, vékony, kondenzált alsó-középső-jura
sorozat követi, amelynek képződése során az aljzat többször ismételten lesüllyed.
Ilyen süllyedéses események igen szépen dokumentálhatók a dunántúli-
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középhegységi jurában (GALÁCZ 1988; GALÁCZ & VÖRÖS 1989; FODOR & LANTOS

1998). Ezek az események a középső-jura második felében is folytatódtak, amikor
a térség a radiolarit képződési zónájába (azaz a C C D alá) süllyedt. A Bakonnyal
ellentétben a jura végén egy nagyszabású mélytengeri törmelékes esemény
következett. A mélytengeri törmelékkúp távoli szegélyének értelmezhető Lök
völgyi Pala feltehetően olyan medencében ülepedett, amely egy, a Nagyfennsíki
egységre tolódó takaró előterében lehetett. A törmelékanyag egy része (pl.
radiolarit breccsa) mélytengeri eredetű, más része (különösen a finom szeriéit,
muszkovit) valamilyen finomszemcsés korábbi üledék lepusztulásából szár
mazik.
Szarvaskői egység
A Szarvaskői egység jelenleg leginkább a Lökvölgyi Palán található, tehát
joggal feltételezhető, hogy ez volt az az egység, amely a Nagyfennsíki egységre
tolódva létrehozta az előtér-medencét a késő-jurában. Az összevethető szakaszok
rétegtana, jellege igencsak eltér, tehát a Szarvaskői egység nem képződhetett a
Nagyfennsíki parautochtonon belül, kis medencékben. A Nagyfennsíki parautochtonnal ellentétben nem kontinentális, hanem óceáni aljzata volt. A
durvább törmelékek, igen gyakori átülepített képződmények arra utalnak, hogy
tektonikailag aktív zónában, a törmelékforráshoz (azaz szigetívhez, akkréciós
prizmához) közelebb képződött e sorozat. Az igen zavart rétegsor szintén a
tektonikai aktivitást, vagy esetleg a rétegsor üledékképződés közbeni önmagára
pikkelyeződését jelezheti. Mindezek egy szubdukciós zóna környéki akkréciós
prizmát sejtetnek, amelybe szigetív, vagy óceáni lemezen belüli magmatitok
nyomulnak.
A fentiek alapján továbbra is fenntartom azt a véleményemet (CSONTOS et al.
1991a), hogy a Nagyfennsíki és a Szarvaskői egységek képződésükkor egymással
szoros kapcsolatban álltak. Ez látszólagos ellentmondást szül, hiszen az egyik
(kivékonyodott) kontinentális, a másik óceáni aljzatú, az egyik parautochton, a
másik rajta fekvő takaros egység. Az ellentmondást feloldhatjuk, ha egy olyan
óceánt feltételezünk (16b ábra), melynek kivékonyodott kontinentális szegélyét a
Nagyfennsíki egység alkotta. A szubdukció Szarvaskő környékén való bein
dulásával a két különböző fenekű, de egységes víztömegű medencében a tekto
nikai aktivitáshoz (és szigetívhez) közeli vidéken (Szarvaskő) proximális, az attól
távolin (Nagyfennsík) disztális turbiditek keletkeztek, majd a proximális rész
(aljzatáról lenyíródva) a disztális kontinentális peremre tolódott (16c ábra).
Összefoglalva tehát a Bükkben ma fellelhető két fő szerkezeti egység: a Nagy
fennsíki és a Szarvaskői egyazon víz-térfogatban, de eltérő geodinamikai hely
zetben voltak. A Nagyfennsíki egység a részben szubdukálódó dinári peremen
volt, míg a Szarvaskői takarók származási helyét a felső, részben óceáni lemezen
kell keresnünk. Ennek frontális zónájában, a szubdukció hatására létrejött
akkréciós prizma, a későbbi Szarvaskői egység a szubdukció előrehaladtával
rátolódott a dinári perem egy részére. Helyenként (a Bükkben nem találunk
ilyeneket) az akkréciós ék feletti ofiolitok is rátolódtak a dinári peremre: ezekből
keletkeztek a dinári obdukált masszívumok, illetve ilyenekből származtathatjuk
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a mellétéi eredetű szerpentiniteket, vagy a gerecsei ofiolitos törmeléket. A
Nagyfennsíki és a Szarvaskői egység történetét tehát a Vardar-Melléte óceán
középső-triász felnyílása és jura-legkorábbi kréta bezáródása határozta meg.

A bükki egységek eredeti helyzete
A rétegtani eredmények néhány, ősföldrajzi jellegű következtetést is
megengednek. Mielőtt azonban ezekbe bonyolódnánk, lássuk, a földtani adatok
milyen relatív helyszínt jelölnek ki a Nagyfennsíki és Szarvaskői egységek
számára? E földtani adatok 3 csoportba sorolhatók. Az első csoport, azaz a
tektonikai adatok szerint a hegység összes szerkezete déli vergenciájú. Ráadásul
a Szarvaskői takaró északról délre (különösen a Szalajka-völgy térségében, 5, 6.
ábrák) egyre fiatalabb parautochtonra tolódik. Az Odvas-bükknél feltételezett,
palásság előtti délre átbuktatott redővel együtt mindezek egy északról délre
történő korai takarószállítást valószínűsítenek (ld. még BALLÁ 1987). Ezért a
jelenlegi helyzetben a Szarvaskői takarókat észak felé kell a Nagyfennsíki
egységről visszahúzni. A paleomágneses adatok alapján (MÁRTON 1990; MÁRTON
& FODOR 1995) az egész Bükk (az észak-magyarországi térséggel együtt) a tercier
folyamán mintegy 90°-os óramutatóval ellentétes forgást végzett, így ennek
visszaállításával a Szarvaskői egység a Nagyfennsíkitól keletre kerül.
A másik, fácies-korrelációs érvcsoport szerint a Bükk és a Dunántúli
középhegység illetve a dél-alpi-dinári térség a földtörténet során kapcsolatban
voltak (KÁZMÉR 1987). Mint az közismertté vált (CSÁSZÁR & B. ÁRGYELÁN 1994;
FOGARASI 1995), a gerecsei alsó-kréta ciklusos lejtőüledékek északkeleti forrásból
ofiolitos (Szarvaskő-Mellété) eredetű törmeléket tartalmaznak. Az ofiolitos
takaró feltehetően a Dunántúli-középhegység E-EK-i szegélyére tolódott.
Másrészt a Csővár környéki rétegsorok mintegy átmenetet képeznek a Dunán
túli-középhegység és a Nagyfennsíki egység triász fáciesei közt. A tűzköves
Csővári Mészkő szinte közvetlen megfelelőit a Felsőtárkányi Formációban
kereshetjük. Ennek alapján a Dunántúli-középhegység a Bükkfennsíkkal azonos
<r- 16. ábra. A Nagyfennsíki és a Szarvaskői egység (pontozottal kerített részek) ősföldrajzi környezete
a korai maimban, a, Elvi térképvázlat méretarány és földrajzi irányok nélkül (az egyes egységek
helyzetét nagyjából paleomágneses forgásaik alapján (MÁRTON 1990; MÁRTON & FODOR 1995)
vázoltam. A fekete nyilak a feltételezett lehordási irányokat jelzik.
b, c, Középső-késő-jura illetve jura végi elvi szelvény a Fennsíki és a Szarvaskői területen keresztül.
A jelek megegyeznek a térkép jeleivel. A fekete folt a Szarvaskői bázitok helyét jelöli. A pöttyözött
ékek a szigetív előterében felhalmozódó, egymásra pikkelyezett akkréciós éket jelölik. A sötétszürke
aljzat óceáni litoszférát jelöl. A szigetív előtti maradvány-óceán egyes részei obdukálhatnak az
akkréciós prizmára.
*— Fig. 16 Palaeogeographic sketch of the Nagyfennsík and Szarvaskő-type units in the early Late Jurassic, a,
Sketch map without directions and scale. Paleo-North is towards the top (the positions of the units were drafted
after their rough paleomagnetic rotations measured by MÁRTON 1990, MÁRTON & FODOR 1995). Arrows
indicate the supposed sedimentary transport directions, TCR: Transdanubian Central Range,
b, c, Mid-Late Jurassic and late-Late Jurassic hypothetic section between the Nagyfennsík and Szarvaskő units.
Symbols correspond to those in the map. Black spot indicates the supposed place of Szarvaskő mafics. Spotted
wedges indicate parts of the accretionary prism sheared in front of the advancing island arc. Dark-grey indicates
oceanic lithosphère. Some remnant oceanic basins in front of the advancing arc may be obducted on top of the
accretionary prism.
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vagy kissé sekélyebb helyzetben a dinári-dél-alpi kontinentális peremen a foglalt
helyet (16a ábra). Másszóval a Nagyfennsíki egység a dinári perem azon leg
mélyebbre süllyedt részének fogható fel, amelyre rátolódtak a Szarvaskő-Mellété
típusú takarók. A bakonyi-dél-alpi fáciesrekonstrukciók (KOVÁCS 1982; KÁZMÉR
1987) miatt a Dunántúli-középhegység a Nagyfennsíktól eredetileg északnyu
gatra lehetett (16a ábra).
A harmadik érvrendszer az egységek rokonságát az azokban lelhető külön
leges kiasztok, olisztolitok alapján határozza meg. A szarvaskői sorozatban talál
ható törmelékanyag, összetett olisztolitok valamint a jelentős allodapikus ooidos
mészkő tartalom és a különböző vulkáni kiasztok alapján kijelölhetők e
mélytengeri (szarvaskői) felhalmozódási zóna forrásterületei: 1) a jura közepén
karbonátos platóként üzemelő térség (ooidos mészkövek), 2) kiemelt helyzetben
lévő triász-alsó-jura karbonátos plató (sekélytengeri, plató-peremi olisztolitok)
valamint annak mélyebb szegélye (szürke pelágikus mészkövek); 3) egy idősebb
finomtörmelékes sorozat (feltehetően a szigetívről, vagy az akkréciós prizma
kiemeltebb részéről); 4) egy felpikkelyezett és lepusztuló triász óceáni fenék (az
akkréciós prizmán belüli forrás); 5) egy szigetív (mészalkáli magmatitok törme
léke). A kiasztok nem származhattak a Nagyfennsíki egységről, mert ott mély
tengeri, uralkodóan fimontörmelékes üledékképződés folyt. Ráadásul az ottani
disztális turbiditben gyakorlatilag nincsenek olisztolitok. Az óceáni fenék
maradványait, valamint a szigetív magmás klasztjait tehát nem származtathatjuk
a Nagyfennsfki-dinári szegélyről. Ezek a Szarvaskői egységtől eredetileg keletre
helyezkedhettek el. E törmelékek megerősítik a Szarvaskői egység akkréciós ék
eredetét, mivel ez szigetív előterében, óceáni szubdukciós övben keletkezik.
Amennyiben a sziliciklasztos törmelék azonos eredetű a Szarvaskői egység
paláiban és a Nagyfennsíki egység Lökvölgyi Palájában, úgy a sziliciklasztos
törmelékforrás közelebb volt a Szarvaskői egységhez és távolabb a Nagyfennsíkihez. Ezen érv alapján a homokkövek, agyagok forrását is a Szarvaskői
egységtől keletre kell elhelyeznünk. Valószínűnek látszik, hogy a Szarvaskőtől
keletre lévő szigetív kontinentális, gyengén metamorf aljzata (esetleg a vulká
nitok, vagy a kiemelt és pusztuló akkréciós ék) szolgáltatta eme törmelékeket. A
környező szerkezeti egységek közül litológiailag a Szendrő-Upponyi Paleozooikumra, vagy annak megfelelőjére illik leginkább a leírás.
A kiemelt triász-alsó-jura plató, platóperem kőzeteinek eredetéről már koráb
ban azt gondoltuk (CSONTOS et al. 1991a), hogy azok a Szilicei egység egyes for
mációiból származhatnak. Ez az egység a nagyfennsíki üledékgyűjtő olisztolitmentessége miatt nem lehetett a dinári perem nagyfennsíki körzetében. A
szarvaskői vályúba jutásukat két ősföldrajzi pozíció magyarázhatja: az ároktól
távolabbi, oldalirányú helyzet, vagy a Szarvaskői egységtől keletre lévő szigetív.
A dinári szerkezeti együttesben a Drina-Ivanjica egység (DIMITRIJEVIC &
DIMITRIJEVIC 1991) olyan, amely rétegtana alapján a Szilicei egységgel össze
vethető. Ennek egyes darabjai a Dinári Ofiolit öv mélange-ában olisztolitkéntgravitációs takaróként fordulnak elő. Ezen analógiát alapul véve tehát a Szarvas
kői egységtől keletre lévő szigetív aljzata Szendrői típusú paleozooikumból és
Szilicei típusú mezozooikumból állhatott.
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Mivel a Szilicei egységben nem ismerünk jura ooidos sekélytengeri platót, a
Szarvaskői egység ooidos allodapikus mészköveit oldalirányú szállítással szár
maztathatjuk (16. ábra). Az ooidok forrásául a dinári-dél-alpi térség Friuli-platformja tűnik valószínűnek, mivel itt nagy vastagságban találhatók hasonló kép
ződmények (Vajont Mészkő; MARTINIS & FONTANA 1968).
Felvetődhet a kérdés, hogy a Nagyfennsíki egységre vajon miért nem jutott a
sekélytengeri klasztokból? E jelenséget két okkal lehet magyarázni. A mély
tengeri árkokban tipikusan oldalirányú a törmelék-szállítás. Nyilván az árok,
akkréciós prizma alja a legmélyebb tengerfenék, amely csatorna-szerűén a
durvább szemcséjű törmeléket tartalmazza. Az ettől az előtér (Nagyfennsík) felé
lévő terület az árok vidékénél magasabb térszínen volt található, így oda csak a
"csatorna" szegélyének finomszemcsés üledéke juthatott.
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