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Mikrotektoníkai megfigyelések
a

Bükkhegység

déli

palavonulatában*

SZEBÉNYI LAJOS

1948-ban a kisgyri, 1949. év elején pedig a felstárkányi palafejt
ínyagát vizsgálva, feltnt, hogy a palásság lapjain bizonyos sávozottság
.smerhet fel. Ez a sávozottság a palássá gr j nagy iából merleges köze ír ésapokon is jól követhet volt. Tüzetesebben megvizsgálva ezt a sávczott>ágot, a finomabb, durvább elegyrészek eloszlása s a csillámtartalom okoznák, mutatva hogy ezek a palásság síkját keresztez réteglapoknak felellek meg.
Schréter a kisgyri és felstárkányi palafejtk anyagát a felssorozatba sorolja.
A rétegzdéstl
íarbon homokk és agyagpa a
ilfcér palásságról nem tesz említést. Ebbl a célból 1949. szién eksorb-n
agyagpala-teriileteken néhány szelvényt végigjártam. így: Egerpatak
17,
/ölgye; Úppony-Bántapolcsány-Dédesi-völgy; Bán-völgy fels szakaszát
ígészen a Bálvány aljáig; de különösképpen az eger lillafüredi
eltárásait. a felstárkányi Vörös-völgy és Várhegy környékét vizsgáltam
neg. Így nagyjából a Bükk-hegység összes képzdményeit alkalmam volt
negiekinteni. Megfigyeléseim alapján a rétegzdés irányától eltér palásig a Répáshuta Tark Felstárkány vonaltól K-re és D-re es palákon
jelentkezik regionálisan. Elszigetelten találtam eltér palásságot a 1 11afüredi út 56—57. km-je körül, ahol egy-két dm-es mészkrétegek váltakozik agyagpalával. A mészk közötti agvagp la kb. 45°-ban palás a rérngapokra. Itt természetesen nem téveszthet össze a réteglap a palássági
appal, mert a mészkrétegek határozottan mutatják a réteglapokat. Nem
;z a helyzet a Felstárkány és Kisgyr környéki fekete palákkal, ahol az
iltalam bejárt területen nem találtam mészk- vagy homokrétegeket az
igyagpalák között. Tehát ez a terület már ezáltal is eltér a többi felsíarbon agyagpala- és homokksorozat ‘ól, hogy nincsenek benne homokkrétegek. A Szilvásváradtól K-re és Nagyvisnvó^pl D-re es, valamint a
lántapolcsányi és az eger-pataki hasonló képzdményekben gyakran találhatók homcbkrétegecskék, azonban itt nincs meg az a határozott, síkapokkal jellemzett palásság még a nagyvisnyói palabányában sem, úgy,
imint Kisgyr és Felstárkány környékén találjuk. Az elbbieknél urnáig kissé hullámos a palássági, illetleg réteglap. A Kisgyr, Felstárkány
közt található tökéletes palásodás oka vagy a homokk és mészkrétegek
hiányában vagy a hegység magjában létrejött nagyobb tektonikái igénybe-
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vételben keresend.
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felstárkányi és kisgyri pala a réteglapok mentén

nem

válik

el,

A

mérést csak ott
így közvetlen rétegdlés-mérés nem volt lehetséges.
tudtam végrehajtaná, ahol a feltárásban egy olyan sziklaorr vagy sarok
állt

rendelkezésemre, ahol lehetleg egymásra merleges és közel függBeinutatta a M. P. T.

1953.

febrnár
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szakülésén.
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leges litoldázis lapok voltak, melyeken a palássáigi iránytól eltér sáivozottság felismerhet volt. Ilyen helyeken úgy mérhettem le a dlést,
mintha egy akna falán mértem volna, így természetesen csak az egészen
jó feltárásokban tudtam mérni-

Méréseim eredményei

a
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mellékelt térképen mérései mibl csak a rétegdléseket tüntettem fel,
az általam mért palássági irányokat elhagytam, mert azok nem mutattak
lényeges eltérést Schréter által feltüntetett palássági irányoktól.
Felstárkány és Répáshuta közötti pslatérület É-i részén nem találtam
a palásságtól eltér rétegzdést,
e területet szaggatott vonallal határoltam el a térképen.* Ahol a rétegzdés eltér a palásságtól, nem monoklinámint az a rétegdlésnek vett palásság
lis rétegzdéssel van dolgunk
mérésébl adódott, hanem egymással ellentétes irányú dlésekkel, úgy-
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redszár nyak)
belsejében

elforduló

világos,

mészkövekben is, pl. Felstárkánytól ÉK-re a lillariiredi országút
mellett lév második mészkelíordulásban (Odorvölgy és Barátvölgy
találkozásánál). A Tarktl DDK-re k'h. 2 krn-re löv nagyobb mészkfoltban pedig Schréter dlésadatai jelzik az antiklinálist; az ettl
triász

j

lev kis, réteges, világos mészlkifoltbun, lent a Lökivölgyflben szintén
látható az antiklinális. E (mészkövek nemcsak morfológiailag, hanem
a dlésadatok alapján is a fekete pala alá kívánkoznak. Ezeket a mészköveket Schréter az Odorvölgy és Barátvölgy találkozásánál talált
D-re

jól

rossamegtartású kövület alapján a középs-triászba sorolja. (Földt. Int.
Évi Jel. 1912.) A középs-triász mészknek a szerinte fels karbonkor!
palák alá kerülését Schréter térképe feltolódással magyarázza, de a
szövegben megemlíti a takaró .lehetségét is, utalva a pa'ateriilet keleti
szélén szerzett tapasztalataira, hogy ott látható, amint a fekete pala a mészkre települ- A mészkelfordulások mindkét oldalán ugyanaz a fekete pala
* Tehát e szaggatott vonaltól
D-re a térképen feltüntetett
csapását jelzi, míg a vonaltól É-ra, valamint a
térkép egyéb
csapásvonalát jelzik.

vonaliazás

iránya a

képzdményeiben

a

palásság

rétegzdés

\
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R:

1949. évi mikro iektonikai
Z. 1943-ban megjesent
Jelmagyaráza. : (Schréter Z. 1943. évi

DÖRFUNGER

Szebényi L.

megfigyelései

berajzolva Schréter

térképébe.
kor beosztása

a!

Bükk-hegységben,

szerint) 1.
Patakhordalók (holecén). 2 Ple.sz ooén és harmadkori képzdmények, 3. Diabáz,
gabbró wehriit. 4. Világosszürke és felién* rétegzett mészk, (középs triász).
5. Sötétszürke, részben
szaruköves mészk, wengeni szint, (középs triász),
(középs triász), 7. Fleg dolomit és mészikfácies, aiárende.ten
6. Dolomit
agyagpalával (alsó triász) 8. Fleg agyagpala, alárendelten mészkbe elepülésekkel (alsó triász). 9. Kovapala (alsó triász). 10. Agyagpala' és homokk
(fels karbon) 11. Rélegdiés az agyagpala és homokk sorozatban, 12. lietegdlé-; egyéb képzdményben) az „S“~el jelöltek Schré er Z. mérésadatiai),
13. Rétegképzdéstl eltér palásság határa. 14. Irányított mintavétel helye.

MnKpoTetuoHMHecKHe HamofleHHH
(Hasé piano Ha KapT.y

y cjiobhbig oo3HaaeHHH

:

1.

PenHbie

HaHocbi

Jl.

Ceöemi b ropax Biokk.

3. Illpeiepa.)

(rojiogeH).

2.

TTaeiíCTOneH

h

TpaTHHHbie

opasoBaHHH. 3. „ÜHafíaabT raöpo, Bepam. 4. CBeiJioccpbiíí cjjohcthü hgbpcthíik (rpejmnü
Tpnac). 5. TeMHOcepwü poroBmcoBbift naBecTHaic, BeHiPHCKHít ropH30HT (cpeaHHft Tpnac).
JIOJIOMHT (CpeaHHÖ Tpnac). 7. JJ OJIOMHTbl H H3BeCTHHKH (HH/KHHa Tpnac).
cjiaHgbi (hhhchhü Tpnac). 9. Hunná (hhíkhhü Tpnac). 10. rauHHCTbie cjianubi
6.

8.

FjIHHHCTbie

h necnaHHKn

(BepxHH KapöoH). II. IíaaeHHe njiacTOB b nniHHCTbix cjiannax h necnaHHKax. 12. Ila.aeHHe
b npyrax opaaoBaHaax. 13. rpaanga cjiaHneBaiocm paaxogamaa ot naiienna. 14. Mecio
OnpOÖOBaHHH.
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így elfogadva S c h ré t © r rétegsorát, inkább takarónak Iáia mészkövet nem feltolódás, hanem az erózió juttatta a lelszínre,
mert e mészkéi ío r du lás o k a völgyek aljában jelennek meg. Minthogy
a takarószerkezet látszott valószínbbnek miint a félt. ódás, azt vettem
fekete
vizsgálat alá, hogy van-e a fekete palában átbuktatott réteg?
palákban ugyanis a körnek, illetleg csillám eloszlásában azt találjuk, hogy
a tisztán agyagos elegyrészekbl álló kzet h cimokta r talma bizonyos határig
fokozatosan növekedik, majd hirtelen éles határral megsznnek a homokelegyrészek és ismét tisztán agyag következik. Ez a jelenség néhány cm-es
rétegvastagságon belül játszódik le.
homokos-agyagos részek ilyen eloszlása Sckrocke: „gradedbedding“-nek felel meg, amit fokozatos vagy szakaszos rétegesség-nek nevezhetünk. S eh rock szerint ez a jelenség üledékképzdési alapon határozza meg a réteglap fels vagy 'alsó voltát, úgyhogy eredetileg a homokos
rész éles határa mindig alól van, az agyagos rész pedig felül. Ilyen szempontból csak két irányított mintát volt 'alkalmam gyüj.eni, többet a helyszínen vizsgáltaim meg. Helyüket a térképen jelzem. (1. Felstárkány,
Vöröskvölgy, Samassa mh.-tól DNy-ra kb. 1300 m-re a völgy Ny-i oldalán,
29.00 km-nél lev palafej. .)
palaíejt gödör; 2. eger lillafüredi
Mind a két minta szerint eredeti helyzet rétegzdéssel van dolgunk ami
kizárja a takaró feltételezését.
A tektonikai kérdéseket nagyon leegyeszersítené. ha beigazolódnék
Balogh K. elgondolása, mely szerint a Rudabányai-hegységben szerzett
tapasztalatai alapján a tárgyalt fekete palák a középs-triász fels részébe
tartoznak. Így a I.ökvölgyben talált mészkelfordulások egyszeren az
erózió folytán a feküben jelennek meg, a boltozatok magjában.
található,

szik, és
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MnKpoTeKTOHMMecKne MCcneflOBaHMH b rnuHHCTbix cnaHgax towHoro.BtOKKa.

B

nponuiHM nccjiegOBaHnaM cjiaHHCBaTorrb miaeTOB cooTBeTCTByeHMöioaeHHí}, npon.3BeaeHHbix aBropo.u b 1943 rogy yaajiocb yCTaiioj.
BHTb,
Meatgy KaurrapKHHb n Kniagep cjidhctoctb miaeroB He coooBCTCTByeT cjiaHgeBa=
tocth. Ho aaHHHM n3MepeHHií cjiohctocth, reojiomnecKoe cipoeHiie iosKHoro-BroKKa 3HanH=
TejibHo ynpomaeTCfb. B MecTO iipeanojiojKeHHbix no chx nop HsoKJiHHajibHbix ciuiagOK no45° nagaHHA.
jiynaíOTCH cpaBHirrejibHO nojiorne' aiiTHKJiHHajiH, c kphjihmh 30
ropax

cjiohctocth.

Biokk

no

Ha omoBe

mo

—

IRODALOM:
1.

Sohréter: Eger környékének

földtani viszonyai. (M. kir. Földtani Int-

—

Z. Sebre ‘er: Die geologisehen Verháltnisse dér Unr
Évi Jelentése.)
gebung ven Eger. (Jahresberichte dér Kgl. Ungar. Geologischen Reichs1912.

anst. für 1912
2.

Schróter: A Bükk-hegység

3-

Schrock:

4.

Balogh:
k. 7—9.

geológiája. (Beszámoló a Földi Int. vita-

V. évf. 7.
Sequence in layered rooks.

üléseinek munkálatairól.

1943.

Az északmagyarországi
f.

Bp.

1950-)

fz)
(NewYork

194S-)

triász rétegtana. (Földt.

Közlöny LXXX-.

