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Summary
The limestone of the Várhegy of Felsőtárkány (W Bükk Mountains, N Hungary) was regarded
by Z. SCHRÉTER - the first to survey this region - as being of Mesozoic (possibly of Upper Triassic)
age, while he believed the main mass of the Bükk Mts to be Paleozoic (SCHRÉTER 1913). His second
survey (SCHRÉTER 1935) gave rise to the idea of a supposedly overturned sequence of beds facing
to north. This series is composed of Carboniferous shale, Lower Triassic siliceous shale and cherty
limestone (which, according to its fossil record, represents the Wengen beds) and finally, it is
closed b y dolomite overlying the former rock.
In 1954 T. KILÉNYI assigned the whole sequence to the Middle Triassic; moreover, he added to
it the description of a brecciated horizon lying between the cherty limestone and the dolomite.
In 1982 A. BÉRCZI-MAKK, by determining the foraminifers of dolomite samples taken in the
Felsőtárkány quarry, proved of the Anisian age of the rock (verbal information). Thus the normal
position of the sequence building of the Várhegy was also evidence: - it faces to the south. With
the aim of investigating this Mesozoic sequence we had the borehole Ft-7 drilled. Altough the
drilling was to b e terminated at 300 m, due to technical difficulties it was finished at a depth of
231.2 m; thus the Anisian dolomite was not hit.
Under 6 m of unconsolidated Quaternary talus, the drilling reached the Upper Triassic cherty
limestone which was intercalated with lenses of marl. It advanced in this rock to 172.2 m. This
lithology is a wackestone, having a microsparitic texture and containing spicules, roveacrinides
and globochaetas. The siliceous material of the chert was freed from the spicules b y their calcification.
At the top of this formation some radiolarians can also be seen. The lenticular intercalations of
marl contain biogenetic calcite grains; some of these can be identified as Crinoid fragments. From
156.0 m downwards the lower part of this unit is partially dolomitized.
In the interval of 172.2-231.2 m the drilling intersected a volcano-sedimentary series which up
until now had not been recorded. At a depth of 183.9 m sandstone was reached and it consisted
of resedimented detritus of acid volcanites with some interbeddings of siltstone and radiolarite.
From 183.9 to 198.6 m a series composed of laminite-type alternation of dark gray limestone and
black marl w a s cut. This formation of the lithological column is underlain b y rhyolitic and
rhyodacitic ignimbrites intersected to 221.3 m. Downwards from this point the drilling advanced
through a complex system built up of sections of pyroclastic fragments alternating with those of
limestone until the final depht of 231.2 m.
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According to Conodont investigations the cherty limestone is of Carnian and Norian age. The
radiolarite can be dated from the Middle Ladinian, representing the boundary of the
Fassaian-Longobardian substages.
This sequence evidences the following history of sedimentation. The onset of the Ladinian
volcanism broke the continuity of the carbonate platform-type evolution. This began in the Anisian
by giving rise to terrestrial and shallow marine environments. In the middle part of the Ladinian
stage the swift subsidence of the region formed a basin, receiving the weathered material of
volcanic rocks exposed on surrounding higher areas. The sedimentary environment was a favourable
one for the radiolarians. The subsidence of the area went on continously during the Late Triassic
age causing the periodically recurrent gravitational slide of the lime ooze the accumalation of
semi-consolidated marly sediment on the slopes of the deepening basin. Structures of lenticular
tearing-up and breccia-like agglomerations of lithologies were formed in this manner.
During the geological mapping of the area we found the rocks of the drilled-through sequence
exposed on the surface as well. Thus the stratigraphy and the structure of the area could be cleared
up. The sequence of these rocks have been folded into an anticlinal system with the Anisian Hámor
Dolomite at its core.
In the S E flank of this anticline the sequence dealt with above is covered by a volcano-sedimentary
complex as yet (not determined as a lithostratigraphical Formation), and Upper Triassic Felsőtárkány
Limestone (i.e. the cherty limestone) overlyies the former. On the surface cutting the Triassic beds
lies the radiolarite of the Callovian-Oxfordian Bányahegy Formation. The Mesozoic is closed here
by the terrigenous turbidite of the Lökvölgy Formation.
The N W flank of this anticlinal becam almost entirely eroded: it can be reconstructed some
isolated remains only.
Manuscript received: 08 12 1998

Összefoglalás
A felsőtárkányi Várhegy környékének földtani ismeretessége fokozatosan bővült az elmúlt
évtizedek során. SCHRÉTER Z . rétegtani-szerkezeti modelljét KILÉNYI T. fejlesztette tovább. A Felsőtárkánytól D-re levő dolomitelőfordulás anisusi korának és rétegsorbeli helyzetének meghatározása
után mélyíttettük le a Felsőtárkány-7. fúrást a Várhegy keleti gerincén. A fúrás 6 m vastag
lejtőtörmelék alatt medence-lejtő fáciesű, késő-triász korú szaruköves mészkőbe jutott, amelyben
172,2 m-ig haladt. Ezalatt a felszínen korábban ismeretlen vulkáni-üledékes rétegösszletet tárt fel,
amelyben 231,2 m-ben (műszaki okok miatt) leállt, az anisusi dolomitot nem érve el. Radiolaria
meghatározások alapján a kőzetegyüttes ladin korúnak bizonyult. A terület részletes földtani
térképezése és a fúrás feldolgozása alapján kidolgoztuk a földtani fejlődésmenet modelljét.

Bevezetés
A felsőtárkányi Várhegy (2. ábra) mészkövét S C H R É T E R Z. már az 1912-es
térképezése során - miközben a hegység zömét a paleozoikumba sorolta - mezozoos (késő-triász?) korúnak vette ( S C H R É T E R 1913). Valamelyest részletesebb
tagolást adott a második felvételezése után ( S C H R É T E R 1935). D-ről É felé fia
talodó, átbuktatott helyzetűnek vélt rétegsorát karbon agyagpala, alsó-triász
kovapala, kövületanyag alapján wengeni rétegekkel egyező szaruköves mészkő
és efölé következő dolomit alkotja.
K I L É N Y I (1954) részletes bejárással újratérképezte a területet. A képződmény
sort a középső-triászba helyezte és egy taggal, a szaruköves mészkő és a dolomit
között kirajzolt breccsás mészkő szinttel bővítette. Az Oltár-hegy (Várhegy Ny-i
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1. ábra. A Várhegytől ÉK-re eső terület földtani térképe. Jelmagyarázat: 1. Alluvium; 2. M i o c é n
üledékek; 3. Galgavölgyi Riolitufa; 4. Csipkéstetői Radiolarit; 5. Lökvölgyi Formáció; 6.
Bányahegyi Radiolarit; 7. Felsőtárkányi Mészkő; 8. Vulkanit-radiolarit-lemezes m é s z k ő
(összevontan); 9. Bervai M é s z k ő ; 10. Hámori Dolomit
Fig. 1. Geological map of the region lying NE of the Várhegy. Legend: 1 Alluvium; 2 Miocene
sediments;
3 Galgavblgy
Rhyolite
Tuff (Miocene); 4 Csipkéstető
Radiolarite; 5 Lökvölgy Shale; 6
Bányahegy
Radiolarite
(4-6 Jurassic), 7 Felsőtárkány
Limestone (Upper Triassic); 8 Volcanites, radiolarite and
laminar (platy) limestone (indicates as a unit); 9 Berva Limestone; 10 Hámor Dolomite (7-10 Middle
Triassic)
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gerince) lejtőjén talált mállott diabáztörmeléknek - a dolomitban szokásos be
településnek vélvén - nem tulajdonított jelentőséget. Rétegsora szintén D-ről
É felé fiatalodó, de hogy a leírt szerkezet (átbuktatott redő fekvő szárnya) és
a szelvényeken ábrázolt helyzet (álló antiklinális déli szárnya) közti ellentmon
dás feloldható legyen, minden képződményhatárra feltolódást rajzolt. Ilyen fel
tolódás következményének tekintette a breccsás mészkőszintet, ami szerinte
átkristályosodott dörzsbreccsa. Ebbeli vélekedésében megerősítette az az ész
lelete is, hogy a szaruköves mészkő néhol hiányzik, a kovapala közvetlenül
(ill. az előbbi breccsán keresztül) érintkezik a dolomittal.
Ezt a breccsaszintet értelmezte C S O N T O S (in C S O N T O S et al. 1991) - már az
Ft-7. fúrás rétegsorának ismeretében - függőleges felület menti vízszintes elto
lódás termékeként (megjegyzendő, hogy a szelvényrajzon a fúrás nem a valós
helyén van).
Jelentős előrelépés volt a rétegsor tényleges helyzetének megismerésében,
amikor 1982-ben a felsőtárkányi dolomitbányából gyűjtött mintasorozatból
B É R C Z I N É M A K K A. anisusi kort jelző foraminiferaegyüttest határozott meg (Meandrospira dinarica K O C H A N S K Y - D E V I D É et P A N T I C , Trochammina almtalensis
K O E H N - Z A N I N E T T I , Earlandia tintinniformis ( M I S I K ) , Glomospira sp., Earlandinita
sp, szóbeli közlés), ezzel megjelenése és kora alapján a kőzet a korábban csak
az Északi-Bükkből ismert Hámori Dolomittal vált azonosíthatóvá. Ugyanakkor
valószínűsíthető volt, hogy a hegygerincen, a szaruköves mészkő fölött települő
radiolarit (kovapala) ugyanúgy jura korú, mint a Déli-Bükk néhány pontján
akkor már bizonyítottan.
Mindezen ismeretek alapján tűztük ki a Felsőtárkány-7. fúrást.

A fúrás története
A fúrás a felsőtárkányi Várhegy keleti gerincén mélyült 1984-ben, az Országos
Alapszelvény Program keretében. Koordinátái: Y=604 310,22 X=553 788,94 (St.)
Z=+568,13 (Bf.). Célja a Várhegy mezozoos rétegsorának megismerése volt. Az
eredetileg kitűzött helytől természetvédelmi és fúrásműszaki okok miatt kb.
150 m-rel délebbre, radiolarittörmelékes területen állt fel. A 300 m-es tervezett
talpmélységet nem érte el, 231,2 m-ben elszerencsétlenedett. 6 m vastag törme
lék alatt közvetlenül a felső-triász mészkőbe jutott (ismételt figyelmeztetés,
hogy a Bükk-hegységben a felszínen látható törmelék esetenként semmilyen
kapcsolatban sincs az alatta levő képződményekkel), melyben 172,2 m-ig haladt.
Ez alatt a felszínen korábban ismeretlen vulkáni törmelékes-üledékes rétegsort
tárt fel, mely a vizsgálatok során ladin korúnak bizonyult (2. ábra). A Várhegy
északi lejtőjén nagy vastagságban felszínen lévő anisusi dolomitot nem érte el.
A fúrási tevékenységet a természetvédelmi okokból előírt tisztavizes öblítés
miatt állandó utánhullás és 100%-os öblítőfolyadékveszteség nehezítette. Mind
ezek ellenére a magkihozatal és a magállapot (néhány rövid teljes maghiányos
szakasztól eltekintve) jó volt. A rétegsor leírását és anyagvizsgálatokkal kibővtett értékelését P E L I K Á N Pál (1987) készítette.
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2. ábra. A Felsőtárkány 7. fúrás
szelvénye.
Jelmagyarázat
a
rétegoszlophoz: 1. Teljes szel
vény; 2. Radiolaritbreccsa (ne
gyedidőszak);
3.
Agyagos
homokos
hasadékkitöltés
(harmadidőszak);
4.
Szaru
köves
mészkő
márgalencsékkel; 5. Fekete radiolarit;
6. Vulkanoklasztit-homokkő; 7.
A g y a g o s aleurolit; 8. Fekete
mészkő-márga
laminit;
9.
Összesült s a v a n y ú tufa; 10. Kar
b o n á t o s o d o n savanyú tufa; 11.
Sötét- és világosszürke foltos
mészkő. A méterbeosztás és a
mintavételi helyek a rétegoszlop
tengelyére vonatkoznak
Fig. 2. Lithological
column of the
borehole Felsőtárkány-7.
Legend of
the lithological column: 1 Full face
drilling:
2 Radiolarite
breccia
(Quaternary);
3 Clayey and sandy
fissure filling (Tertiary); 4 Cherty
limestone intercalated by lenticular
bodies of marl (Late Triassic); 5
Black radiolarite; 6
Volcanoclastic
sandstone;
7 Clayey siltstone; 8
Black laminite
of limestone and
marl; 9 Welded
acid tuff; 10
Carbonatized
acid tuff; 11 Darkand light grey mottled
limestone
(5-11. Middle Triassic). The metric
scale and the sampling
spots are
related to the axis of the column
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A rétegsor értékelése
A 0,0-4,0 m közötti, teljes szelvénnyel fúrt szakaszban a furadékminták alap
ján a vörösbarna, talajosodott agyag 1 m-ig tartott, ezalatt aleurolitpala-törmelékes világosbarna agyag volt.
A felszíni előfordulások alapján várt vörösbarna radiolarit csupán cementált
breccsa formájában jelentkezett 6,0 m-ig, valószínűleg ez is a negyedkori lejtő
törmelék része.
Ezalatt, 6,0-172,2 m között intraself medencefáciesú, mészmárga-betelepüléses, szaruköves mészkő található. A mésziszap képződési és felhalmozódási
körülményeire utal, hogy filamentumos, roveacrinidás, globochetás biofáciesében a radiolariák alárendeltek, ugyanakkor helyenként sok a kovaszivacstű-töredék. Instabil medencealjzatot, méginkább - lejtőt jelez, hogy az üledék félig
plasztikus állapotban feltöredezett és összekeveredett.
A kőzet a szín és a szövet alapján három altípusra bontható.
6,0-92,6 m között világosszürke és szürke szín váltakozik. A szürke szarukőlencsék és a világos szürkészöld, mállottan sárgásbarna mészmárga betele
pülések megjelenésében rendszeresség nem mutatkozik.
A mészkő kagylós-szilánkos törésű, afanitos, ritkán hajszálkalciterekkel szeldelt. Wackestone mikrofáciesű, átkristályosodott, filamentumos, roveacrinidás
mikropátit. A biogén töredékek mennyisége és az egyes elemek aránya min
tánként változó - a már említetteken kívül szivacstűtöredékek, brachiopoda
embriók, ostracoda és foraminifera töredékek, ritkán globochaeták is megjelen
nek. A szarukövesedés, ill. a mészkő kovásodása mindig a szivacstűtöredékes
szakaszokban van, az ezt létrehozó kvarc nagy valószínűséggel a kovaszivacs
tűk kalcifikálódásával szabadult fel.
A mintákban megjelennek erősen korrodált, visszaoldott formájú, karbonátzárványos autigén kvarckristályok. Gyakran a biogén töredékek is korrodált
pereműek, részlegesen dezaggregálódtak.
A mészkőben néha gyenge szöveti irányítottság látható, ez részint üledékes
eredetű, részint a gyűrődéssel kapcsolatos.
A betelepülések kémiai összetételük alapján mészmárgának, mikroszkópi képük
alapján agyagos karbonáthomokkőnek, ill. agyagos karbonátaleurolitnak írhatók
le. Általában rétegzett, gyakran gyüredezett, a mészkő klasztjai közé begyúrt meg
jelenésű. Színe eredetileg világos szürkészöld, a repedések mentén barnássárgásra,
világosbarnára mállott. Az eredeti és a mállott szín közötti határ éles.
Az alapanyag irányított szövetű karbonát-agyagásvány-mikrokvarcit szöve
dék, ebben uralkodó mennyiségben karbonát páttábla-töredék, alárendelten pi
rit, kvarcszilánk és kloritpikkely van.
A mészkő felé a határon 1 mm-t meg nem haladó vastagságú szálas kalcitér
figyelhető meg.
92,6-93,0 m között fiatal tektonikus elmozdulásra utaló, kitöltött hasadék
található. A hasadékban alul beiszapolódásból származó, kalcittal cementált
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limonitos törmelékanyag van, felső részét szivárgó hidegvízből kivált durva
kristályos kalcit tölti ki.
93,0-156,0 m közötti szakasz fáciesében és litológiai jellegeibén megegyezik
a felső szakasszal, attól leginkább színében tér el. A mészkőben egyre kevesebb
a világosszürke, több a szürke, sőt a sötétszürke szín is megjelenik. Az eleinte
még csak halvány rózsaszínű foltosság lefelé egyre határozottabban vörössé, a
szakasz alján már sötétvörössé válik. A szürkészöld mészmárga betelepülések
is több helyen vörösbarnára színeződtek el.
143,9-144,5 és 146,0-147,2 m között sötétvörös agyagkő került feltárásra. Saj
nos, a rossz magkihozatal miatt a közbetelepülés jellege nem állapítható meg.
Röntgendiffrakciós vizsgálata szerint hematit és kaolinit tartalmú, valószínűleg
fiatalabb, mint a bezáró kőzet, tercier latérites hasadékkitöltés. Színében és öszszetételében határozottan különbözik a 135 m mélységben feltárt homokos
agyagos hasadékkitöltéstől, melyben a törmelékanyag zöme miocén riolittufa.
156,0-172,2 m között van a harmadik altípus, felső határán folyamatos át
menet figyelhető meg az előző szakaszból. Általában sötétszürke színű, a be
települések vörösbarnára színeződtek.
Eredeti fáciesében megegyezik a felsőbb szakaszokkal, a mészkő azonban
szakaszonként változó mértékben dolomitosodott, meszes dolomittá, ill. dolo
mitos mészkővé alakult. Több helyen annyira átkristályosodott, hogy az eredeti
szövet jórészt megsemmisült.
A mészmárga betelepülésekben a karbonáthomokot felismerhetően krinoidea
töredékek alkotják.
Ezen a szakaszon egyértelműen látható, hogy a helyi üledéket jelző márgába
féligkonszolidált állapotú karbonátiszap-töredékek csúsztak be.
172,2 m-től talpig, 231,2 m-ig a fúrás olyan vulkáni-üledékes kőzetegyüttest
harántolt, amely korábban a felszíni környezetben ismeretlen volt. Ez a szakasz
négy részre bontható.
172,2-183,9 m között főként savanyú vulkánitok (riolit, dácit) áthalmozott
anyagából képződött homokkő, alárendelten agyagkő van, csaknem végig tar
talmaz több-kevesebb radioláriát. A szakasz felső határa, a fölé települő mész
kővel való érintkezése a rossz magkihozatal miatt nem vizsgálható.
Rendkívül éretlen üledék, a homokszemcsék zömét többé-kevésbé bontott
porfíros földpátok alkotják, ezek zónás és ikerlemezes szerkezete több helyütt
felismerhető.
Viszonylag kevés a porfíros kvarctöredék. Bontott biotitot és helyenként 10%ot is elérő mennyiségű piritet figyelhetünk még meg a vékonycsiszolatokban.
Az alapanyag agyagásvány-mikrokvarcit szövedékéből áll, mennyisége sáv
szerűén változik, csak rövid szakaszokon válik uralkodóvá.
A kőzet üledékes eredetét a törmelékes szerkezeten és a rétegzettségen kívül
a radiolariák állandó jelenléte is igazolja. Ezek a 173,5-175,9 m és a 182,3183,9 m közti szakaszokon kőzetalkotó mennyiségben lépnek fel. A radiolaritok
alapanyaga 5 um szemcseméretű mikrokvarcit. A földpáttöredékekből álló ho-
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mokkő felé az átmenet mindig folyamatos, sőt ebből vékony közbetelepülések
a radiolaritban is megfigyelhetők.
183,9-198,6 m között sötétszürke mészkő és fekete márga lamirút-jellegű vál
takozásából felépülő kőzet van (3. ábra). A mészlemezek vastagsága a szakasz
tetején 1-5 mm, lefelé egyre vastagodnak, az alsó részen már 2-20 mm közt
váltakoznak. Ugyanilyen a márga közbetelepülések jellege is, a fent még 1 mm
vastag rétegek lefelé 5 mm vastagságig növekednek. A vastagabb rétegek bel
sejében is megfigyelhető finomsávozottság. A réteglapok kissé sztilolitosodtak.
A mészkő mudstone mikrofáciesű átkristályosodott pátit és pátos mikropátit,
benne szórtan karbonát páttábla-töredékek, kvarcszilánkok láthatók. Ritkán
pelletszerű és alaktalan mikritcsomók jelennek meg, ezek néha rétegszerűen
dúsulnak, wackestone-packstone mikrofáciesű rétegeket hozva létre.

3. ábra. 183,9-184,1 m, a laminit breccsásan feltöredezett teteje és a radioláriás szakasszal való
érintkezése (a ládaperem beosztása 10 cm-es)
Fig. 3. 183.9-184.1
m, breccia like appearance of the broken-up upper level of the laminite and its
contact with the overlying radiolarite (scale indicated on the sample-case shows 10 cm intervals)

A makroszkóposán márgakinézetű lemezek vékonycsiszolatos vizsgálatok
alapján meszes-agyagos aleurolitnak írhatók le. Agyagásvány-mikrit szövedék
ből álló alapanyagban sávonként változó mennyiségű karbonát páttábla-töredék és kvarcszilánk látható. Egyes sávokban viszonylag sok csillámpikkely van.
A kőzet fekete színét finom eloszlású szervesanyag és pirit okozza.
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A szakaszban néhány helyen iszapmozgásra utaló jelenségek is láthatók. Ezek
néhány laminára kiterjedő' feltöredezések és olyan mikrovetők, ahol az 1-2 cmes elmozdulásra a rétegek plasztikus lehajlással válaszolnak.
A 198,6-221,3 m közti szakaszt főként riodácit-riolit ignimbrit építi fel. Tetején
(200,1 m-ig) hidrolitikusan bontott és részben átülepített szakasz van (4. ábra).
204,0-207,0 m közt vulkáni homokkő, homokos tufit található (víz alatt, hideg
állapotban átülepített anyag).

4. ábra. 199,4-199,7 m, átülepített vulkáni finomtörmelék az ignimbrites szakasz fölött (a
ládaperem beosztása 10 cm-es)
Fig. 4. 199.4-199.7
m, resedimented fine detritus of volcanites
indicated on the sample-case shows 10 cm intervals)

overlying

the ignimbrite

complex

(scale

A kőzet fluidális szövetű. Az erősen összesült részletekben ritkán különíthető
el félig beolvadt horzsakőtöredék, míg a gyengébben összesült szakaszokban
néhol az üvegtöredékek határvonala is kivehető. Az üvegállomány agyagásványosan-mikrokvarcitosan bontott.
Porfíros ásványai főként földpátok, kevés a visszaoldott szegélyű kvarc. A
zónás-ikerlemezes, ritkábban csak ikerlemezes földpátok bontottsága mintán
ként erősen különbözik. Néhol szinte csak a kontúr ép, belsejük agyagásvány
karbonát halmazzá alakult, másutt csak a repedések mentén, vagy a kristályok
magjában látható bontottság.
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A kvarcok általában repedezettek, néhol a repedések mentén szétúsztak.
Éles kontúrú, durvaszemcsés karbonáttal és kevés opak anyaggal kitöltött
mandulaüregek egyenetlen eloszlásban jelennek meg.
Nagyon kevés apró (<100 um), teljesen bontott színesásvány töredéket és
hintetten 10-30 um opak (pirit) szemcséket láthatunk még a kőzetben
217 m-től lefelé az alapanyag erősen karbonátosodott, a szöveti jellegzetes
ségek teljesen elfedődtek. Lehetséges, hogy ezen a szakaszon a tufaanyag kar
bonátiszappal keveredett és valamelyest asszimilálta azt. Nagyon sok durvapát
karbonátcsomót és szkarnszerűen átkristályosodott mészkőtöredéket tartalmaz.
221,3-231,2 m között vulkáni törmelékanyag és mészkő, ill. mészmárga hoszszabb szakaszokban történő váltakozása figyelhető meg.
Legfelül 60 cm vastagságú mészmárga települ, mely folyamatos átmenetet
jelent a fölötte levő vulkáni kőzet felé. Ebben a szakaszban gyengén irányított
szövetű, rétegzett, karbonátaleuritos márga alapanyagban rendezetlenül kvarcés földpáttöredékek, csillámpikkelyek és szkarnra emlékeztető módon átkris
tályosodott mészkődarabok találhatók (néhányban bontott porfíros földpátok
is előfordulnak).
Mészkő 221,9-223,5; 225,0-226,0; 231,0-231,2 m között van. A mészkő sötét
szürke és világosszürke anyag foltos váltakozásából áll, a foltok szövetben is
különböznek. A sötét rész wackestone mikrofáciesű filamentumos, ostracodás,
márgás mikrites mikropátit; a világosabb átkristályosodott pátit, néhol ez is
filamentumos. Lehetséges, hogy kétféle mésziszap keveredésének eredménye,
de a részleges, foltos átkristályosodás is feltételezhető.
A vulkanoklasztit szakaszok (223,5-225,0; 226,0-231,0 m) összetétele válto
zatos. A felső szakasz világoszöld, horzsakőtöredékes kristálytufa, tetején bon
tott porfíros földpátokkal és szkarnosan átkristályosodott szögletes mészkőtö
redékekkel. Az alsó szakasz 227,7 m-ig világoszöld színű, itt vulkáni finomtör
melék keveredett aleuritos, márgás iszappal. 227,7 m-től lefelé vörös színűvé
válik, majd alsóbb részén a törmelékanyag ismét zöld, a kötőanyag vörös. A
szemcseméretek a tufitszerű agyagos aleurittól az 1 cm-es darabokból álló mikrobreccsáig változnak, néhol egyenes állású gradált elrendezésben. A durvatör
melékes szakaszokban az aleurit szögletes töredékei is megtalálhatók.
A vulkánittöredékek részint erős hematitos festődésű, talán ofitos és vitrofíros
szövetű (a festődés miatt nem látszik jól) szögletes darabok, részint montmorillonitosan bontott horzsakőszilánkok. Azonkívül változó mennyiségben lát
ható porfíros földpát, kvarc és biotit.

A kőzetek kora
A rétegsor koráról nagyon kevés infomációval rendelkezünk.
Négy pontról gyűjtöttünk mintát Conodonta vizsgálatok céljából (30,4-30,5;
87,9-88,1; 129,0-129,1; 223,3-223,5 m) A 30,4-30,5 m mintában csak fogsortöre
dék volt, a 129,0-129,1 m nintájában K O V Á C S S. Gondolella polygnathiformis BUD.
et S T E F . , Metapolygnathus communisti H A Y A S H I és M. communisti juv. parvus
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K o z U R et M O C K fajokat határozott meg. Megállapítása szerint ez az együttes a
tuval 3.b. zónára jellemző. A másik két minta üres volt. K O V Á C S S. további
vizsgálatai (szóbeli közlés) a teljes karni-nori intervallum meglétét igazolták.
A foraminiferatöredékes vékonycsiszolatok közül BÉRCZLNÉ M A K K a 172,2 m
mintájából Earlandia sp. és Turritellella cf. mesotriassica K O E H N - Z A N I N E T T I alako
kat határozott meg. Véleménye szerint a minta korára ladin-kora-karni jöhet
számításba.
Ezek alapján a felső, tűzköves mészkő a késő-triász karni-nori korszakában
képződött.
Kissé kérdéses azonban az alsó, vulkáni-törmelékes kőzetegyüttes kora
D O S Z T Á L Y L. (in C S O N T O S L. et al. 1991)
a 182,9 m-ből kikerült radiolaria együttes
korát ladinnak, azon belül fassai-longobárd határnak határozta meg. Mivel ez a
minta csaknem a szakasz tetején van, alatta pedig (a felszíni szelvények tanúsága
szerint) anisusi dolomit települ, a kőzetegyüttes kora kora-, középső-ladin.

Fejlődéstörténet

A legalsó szakasz mészköve karbonátplatformhoz kapcsolódó, 50 m-nél (va
gyis a hullámbázisnál) nem mélyebb medencében képződött. A medence kiala
kulása és a vulkanizmus egyaránt kapcsolatban állhat a platform kezdődő szét
töredezésével.
A vulkanizmus rétegvulkáni típusú, összetétele alapján riolitos-riodácitos, meg
jelenése szerint főként ignimbrites. A kitörések részben vízalattiak (jelzi ezt a mandulakövesedés), részben szigeteket alkotva szárazföldi térszíniek (összesülés).
A magma, áttörve a mészkövet, abból kisebb-nagyobb darabokat leszakított
és részlegesen átalakított. Ezek a szkarnos jellegű töredékek változó sűrűségben
jelennek meg.
A rákövetkező laminit alacsony energiaindexű, nyugodt környezetet jelöl, a
vulkanizmus által létrehozott egyenetlen felszín egyik elzárt, euxin fáciesű me
dencéjében rakódott le. Az anyagban látható, csak néhány lemeznyi mélységű
húzásos hasadékok száradási repedésekként is értelmezhetők, ebben az esetben
a vízmélység egészen kicsi volt.
A terület a durvatörmelék beszállítása elől el volt zárva, a márgarétegek a
bontott vulkáni anyagból kimosott és lebegve szállított agyagfrakcióból kép
ződtek, csak ritkán sodródott be egy-egy földpát és kvarctöredék. A karbonát
főként finom mésziszap eredetű, egyes vékony rétegekben a platformról lesod
ródott apró töredékekkel.
A környezet újabb változását látjuk 183,9 m-nél. A lezökkenésszerű, gyors
süllyedést kísérő iszapmozgások következtében a laminit legfelső 20 cm-e alul
ról felfelé egyre erősebben feltöredezett, majd éles, egyenetlen (sztilolitosodó)
határfelülettel radiolarit-közbetelepüléses radioláriás vulkanoklasztit települ rá
(3. ábra). A kialakult mélyedésbe a sekélyebben maradt környezetből vulkáni
törmelékanyag zúdult és keveredett a radioláriás iszappal. Az áthalmozás és
nem az elsődleges tufaszórásból való származás mellett szól az is, hogy a főként
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kristálytöredékekből álló, homokkő megjelenésű kőzetekben gyakran nincs,
vagy alig van mátrix, a szemcséket csak kevés cementanyag ragasztja össze.
A kimosott agyagfrakció az intenzív áthalmozódás közti szünetekben a dur
vább törmelékanyag tetejére ülepedett fokozatos, de gyors átmenettel. A 172,2183,9 m közti szakaszon három agyagközbetelepülés figyelhető meg. Ezek felett
radiolarit, vagy radioláriában gazdagabb üledék jelenik meg.
Határozott különbség mutatkozik a laminit alatti és fölötti vulkanitanyagú
szakasz természetes gamma aktivitásában is. Míg az alsó részen nem éri el a
20 uR/ó-t sem, a felső szakaszban 20-40 uR/ó között ingadozik.
Az üledékgyűjtő mélységére támpontunk nincs. Nem szükséges azonban
óceáni mélységet feltételezni, mert az aktív vulkáni környezet és a vízbe kerülő
nagymennyiségű bontott vulkáni anyag kovaproduktivitása kedvező feltétele
ket teremtett a radioláriák elszaporodásához. Másrészt az intenzíven pusztuló
vulkáni sziget folyamatosan lehetetlenné teszi a mészkiválasztó szervezetek
megtelepedését, jelentős karbonátképződés a közvetlen környezetében nincs.
Radikális fáciesváltozás következik be 172,2 m-nél. Az instabil körülmények
között, lejtőn, vagy folyamatosan süllyedő medencében felhalmozódott mész
iszap klasztosan felszakadozott és a közbetelepülő mészmárga rétegekkel kissé
összekeveredett.
Nagyobb vízmélységgel itt sem számolhatunk a szivacstúk jelenléte és a ra
dioláriák gyér, inkább csak a rétegsor tetején való előfordulása miatt. Karbo
nátos plató viszonylagos közelségére mutatnak a sekélytengeri mészkőtöredé
kek és a foraminiferák, a pelágikummal való kapcsolatot filamentumok,
Roveacrinidák, Globochaeták és Conodonták jelzik.
Vulkáni törmeléket nem tartalmaz, tehát a vulkanizmus már vagy megszűnt,
vagy valamilyen ok (pl. tektonikus mozgások) miatt nem volt törmelékszolgál
tató helyzetben a kőzetanyag keletkezése idején.
A mészkőösszlet alsó részének dolomitos átkristályosodása későbbi, epigén
folyamatokhoz kapcsolódó.
A nagyon éles fáciesváltás fiatalabb tektonikus elmozdulást is sejtet, a két
szakasz nem egymás közvetlen folytatása. A kérdés eldöntése nehéz, mert a
fúrásban az érintkezés nem látszott. A kőzethatár egyben kiépítési határ is. A
határ feletti kiépítésben (170,4-172,2 m) 90%, a határ alatti kiépítésben (172,2173,5 m) 50% volt a magnyereség, a kikerült kőzetanyagon tektonizáltság nem
látható, a rétegdőlés sem változik meg, tehát az esetleges elmozdulás nem lehet
nagyméretű.
Az elfúrt szakaszban lehetett rövid üledékátmenet, de ennek keletkezése sem
szükségszerű, ha a fedő mésziszap már konszolidált felületre rakódott le.
A maganyagon mérhető rétegdőlések 10°-30° közt ingadoznak, leggyakrab
ban 15° körüliek, csupán három rövid szakaszon haladják meg az 50°-ot.
A fúrásban több helyen észleltünk fiatal tektonikára utaló töréseket, melyek
részben nyitottak, részben agyaggal kitöltöttek voltak. Korolásuk őslénytani
bizonyíték hiányában szinte lehetetlen.
Az alsó, vulkáni-üledékes részben néhány tektonikusán zúzott rövid szakasz
és kevés meredekállású, kalcittal kitöltött keskeny hasadék volt felismerhető.
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Formációbeosztás
A Felsó'tárkány-7. fúrás rétegsora két formációra tagolható. 6,0-172,2 m-ig a
Felsőtárkányi Mészkő mélyfúrási típusszelvényének tekinthető. Határozott ro
konság fedezhető fel a Recsk-mélyszint (a Darnó vonaltól Ny-ra levő Rm jelű)
fúrások kőzetanyagával.
A 172,2-232,2 m közti szakasz litosztratigráfiailag még nem osztható be, a
megfelelő egység(ek) kialakítása még nem történt meg. A radioláriás-vulkanoklasztitos kifejlődés ismeretlen a Bükk egyéb részein. A laminites szakasz meg
jelenésében hasonló a Vesszősi Formáció egyes részleteihez, de vastagságviszo
nyai és korbesorolása attól eltérő. Az alsó vulkanitos szakasz kora megegyezni
látszik a Szentistvánhegyi Metaandezit Formációval, de a kőzet kémizmusa,
megjelenése és vastagsága attól eltér.
A fúrás földtani környezete
Már a fúrás rétegsorának ismeretében szelvényszerű bejárásokkal a felszínen
is megtaláltuk a vulkanit-radiolarit-laminit együttest, a Miklós-völgyben és a
Tiba-völgyben szálban is. A rétegsor lefelé való folytatásának megismerése re
ményében mélyíttettük le 1991-ben a dolomitbánya kisvasúti rakodó szintjén
a Felsőtárkány-8. fúrást, de az a 300 m-es talpmélységnél sem jutott ki a do
lomitból.
A terület részletes újratérképezését 1998 tavaszán végeztük el a Bükk hegység
földtani reambulálása keretében (2. ábra). Ennek legfontosabb eredményei a
következőkben foglalhatók össze.
A rétegsor DNy-ÉK tengelyű antiklinálisba gyűrt, magjában a Hámori Do
lomit, délkeleti szárnyában efölött a formációba még nem sorolt vulkáni-üle
dékes kőzetegyüttes, majd a Felsőtárkányi Mészkő, Bányahegyi Radiolarit, Lökvölgyi Pala a sorrend. Harmadidőszaki fedője eocén terresztrikummal kezdő
dik. Az ÉNy-i szárny a Felsőtárkányi-medence kialakulása során lekopott és
miocén képződmények lefedték, csupán néhány apró kibúvás jelzi a meglétét
a hegylábnál. Az antiklinális záródása jól megfigyelhető a Répás-völgy keleti
oldalán, ahol a triász rétegegyüttes a jura képződménycsoport alá bukik.
A K I L É N Y I által kirajzolt breccsaszint nem létezik, felső-triász szinszediment
mészkőbreccsa kibúvások és üregesre oldott anisusi dolomitsziklák vonulat
szerű (önkényes) összekötésével alakította ki, a valódi réteghatárokat metsző
módon. Mind a mészkőbreccsa, mind az üregesre oldott dolomit előfordulása
szinthez nem kötődő módon gyakori a területen.
Az Ft-7. fúrásban a szaruköves mészkő alsó részén tapasztalt dolomitosodás
a felszíni előfordulásokra is jellemző, a meredek lejtőn a felső dolomit törmeléke
gyakran áthúzódik az alsó (anisusi) dolomit területére is, rendkívül megnehe
zítve a pontos lehatárolást.
Az Ft-7. fúrás körzetében a radiolarit eróziós okokból hiányzik, a triász mész
kő legteteje is lepusztult.
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A kőzetekben a Lökvölgyi Pala formáció kivételével csak nagyon gyenge
szöveti irányítottság látható. Ez, összhangban a fúrási mintákban mért illit kris
tályossági értékekkel, arra utal, hogy a Bükkben általánosságban tapasztalható
anchizonális metamorfózisból ez a terület kimaradt.
Ennek ellenére itt is kimutatható a kétfázisú gyűrődés. Az első fázis terméke
a már fentebb leírt antiklinális, ez a Lökvölgyi Formációban mérhető palássági
dőlésekből következően dél felé ferdült. A második fázis tengelyirányai ÉÉKDDNy-nak adódnak. Második antiklinális tengelyzóna mutatkozik a Várhegy
középső csúcsán, ennek következtében az első gyűrődés tengelyei ettől K-re
ÉK, míg Ny-ra DNy felé dőlnek.
A jura rétegsor itt is a triász rétegsort átvágó felületre települ, a Várhegyen
még vastag felső-triász mészkő К felé fokozatosan vékonyodik, a Kőbánya-lápa
és a Répás-völgy közti gerincen a radiolarit és az anisusi dolomit néhányszáz
méteres szakaszon közvetlenül érintkezik, majd tovább К felé a szaruköves
mészkő egyre vastagodó módon ismét jelen van (Id. 1. ábra).
Felderítetlen maradt a Várhegy ladin rétegegyüttese és a ladin-kora-karni
korú bervai platform közötti kapcsolat. Bár Felsőtárkánytól K-re a Kő-köz (a
lök-völgyi szurdok) bervai kifejlődése és a Kőbánya-lápa laminit-vulkanit elő
fordulása mintegy 700 m-re van egymástól, semmilyen közös elem nem látható
(az érintkezést a Lökvölgyi Formáció fedi). Nem találtunk vulkanizmusra utaló
nyomokat a 3-4 km-re lévő, többszáz méter vastagságban feltárt Bervai Mészkő
típusterületén sem.
A megoldást talán a falutól D-re, a Dohánygyári üdülő melletti, mészkőkong
lomerátum betelepüléseket tartalmazó szaruköves mészkő feltárás jelenti. A
gyakran 10 cm-t is meghaladó átmérőjű mészkődarabok zöme ugyanis Bervai
Mészkő jellegű.
A dolgozat az OTKA T. 19431 és T. 23880 sz. témák támogatásával készült.
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Táblamagyarázat - Explanation of plates
I. Tábla - Plate I
1. 16,0 m, radioláriás biomikropátit, wackestone. N = 3 0 x
26.0 m radiolaritic, biomiocrosparitic matrix, wackestone.
N=30x
2. 94,0 m, márgás mikropátit és peloidos biomikropátit keveredése. N = 8 x
94.0 m, mixture of marly microsparitie and peloidal biomicrosparite.
N=8x
3. 163,2 m, peloidos iszaprög filamentumos, pátszemcsés mikropátitban. N = 3 0 x
163.2m, peloidal mudgrain in filamental microsparite. N= 30x
4. 172,2 m, foraminiferás, filamentumos mikropátit. N=30x
172.2 m, foraminiferal, filamental microsparite.
N=30x
II. Tábla - Plate II
1. 196,8 m, márga és mészkő laminitszerű váltakozása. N = 8 x
196.8 m, alternation

of marl and limestone

laminites.

N=8x

2. 196,8 m, részlet a I I / l . képből. A sötét pöttyök kerekített mikritcsomók. N = 3 0 x
196.8 m, part of the photo Ilfl The dark patches are micritic grains.
N=30x
3. 196,8 m, részlet a I I / l . képből. Felfelé világosodó és durvuló szemcséjű pátitsávok. N=30x
196.8 m, part of the photo U/1 Sparite bunds upward become lighter and much rough. N=30x
4. 225,1 m, márgás mikropátit és átkristályosodott pátit foltos váltakozása. N = 3 0 x
225.2 m, alternation of marly microsparite and recrystallízed
sparite
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I. tábla - Plate I
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II. tábla - Plate II
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