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Abstract 

In the rocks of the eastern part of the Bükk Mountains there are imprints of multiple phase 
deformation to be observed. The microstructural and macroscopic features of the most ancient, 
ductile deformation elements were investigated. In the first part of the paper the outcrop-scale 
phenomena are introduced. The formation of cleavage and folding are mostly appropriate for study 
in different kinds of limestones, which are distributed and well exposed in the whole area. We found 
that the intensity of the cleavage in a rock type depends on the position inside of a lower order fold: 
it is strong on the limbs and weak or not observable in the hinges. The style and mode of formation 
of the folding is connected with the lithology of the rock bodies containing the limestone, though 
there are areal differences too. The limestones on both sides of the "Bükkszentkereszt fault" with the 
same lithofacies but different deformation structures indicate rock masses, which were deformed 
under different physical conditions and placed next to eachother during later major displacements. 

Összefoglalás 

A Bükk hegység keleti részének kőzeteiben több fázisban lezajlott szerkezetalakulási események 
bélyegei észlelhetőek, melyek közül a legrégebbi, képlékeny jellegű alakváltozási elemek mikroszer-
kezeti és makroszkópos jellegzetességeit vizsgáltuk; a cikk első részében a feltárás-léptékű jelensé
geket mutatjuk be. A palásság és a redőződés kialakulása leginkább a különféle mészkövekben 
tanulmányozható, melyek az egész vizsgálati területen elterjedtek és jól feltártak. Úgy találtuk, hogy 
a palásság mértéke egy kőzettípuson belül az alacsonyabb rendű redőben elfoglalt helyzet függvénye: 
erős a szárnyakon, ugyanakkor gyenge vagy nem észlelhető a redő-forgóban. A redőződés stílusa és 
kialakulásának módja főként a mészkövet tartalmazó kőzettestek kőzettani kifejlődésével áll össze
függésben, de területi különbségek is vannak. A „Bükkszentkereszti törés" két oldalán azonos lito-
fáciesű, ugyanakkor különböző alakváltozási jelenségeket hordozó mészkövek eltérő fizikai körül
mények között deformált kőzettömegek későbbi jelentős elmozdulások során történt egymás mellé 
kerülését jelzik. 

Bevezetés 

A Bükk hegység paleozoos és mezozoos kőzetei több szerkezetalakulási fázison 
mentek keresztül, miközben eredetileg távoli, nem egy rétegsorba tartozó képződ
mények kerülhettek egymás mellé. A hegységben feltárt különféle képződmények 
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deformációtörténetének legkorábbi észlelhető és leginkább képlékeny 
szerkezetalakulási elemeket mutató szakaszát (továbbiakban: korai fázis) az újabb 
átfogó vizsgálatok ( C S O N T O S 1 9 9 9 ) már a Bükk tömegét egységekre (takarókra és 
paraautochtonra) bontva kezelték. A Bükk keleti részén, véleményünk szerint, a 
„paraautochton" további tagolására lenne szükség, ami elsősorban a korai fázisból 
származó tektofácies-különbségek alapján volna lehetséges. A korai fázisú 
deformáció esetleges területi különbségeinek megismeréséhez annak jelenségeit el 
kell különítem a későbbi deformációs események azokra rakódott, részben szintén 
képlékeny, az értelmezésüket gyakorta nagy mértékben megnehezítő bélyegeitől. 
Vizsgálataink célja a redőződéssel kapcsolatos jelenségek értelmezése, valamint a 
képlékeny alakváltozást létrehozó mechanizmusok azonosítása volt a feltárás
léptékben észlelhető deformációs stílus és mikro-szerkezeti bélyegek alapján. 

Vizsgálati területünk elsősorban a Bükk keleti, Miskolchoz közeli része volt (1. 
ábra). Észlelési adataink természetes és mesterséges felszíni feltárásokon végzett 
észlelésekből és a feltárások kőzetanyagából vett irányított minták mikroszkópos 
vizsgálatából származnak. Az általunk korai fázisú deformációs bélyegeknek 
tartott je lenségek olyan megkülönböztető formai jegyeit kerestük, melyek a 
térképezés során és mikroszkópos vizsgálatokban jól használhatóak, és meg
kísérel tük megadn i ezek létrejöt tének lehetséges módjait . A bemutatot t 
jelenségeket igyekeztünk olyan feltárásokból vett példákkal illusztrálni, amelyek 
a szakmai közönség számára nem ismeretlenek. A cikk első része a feltárás
léptékű jelenségekkel foglalkozik, a folytatásban kerül sor a mikroszerkezeti 
vizsgálatok eredményeinek bemutatására. 

Amikor a korai fázishoz tartozó alakváltozási jelenségek leírására a magyar 
földtani szakirodalomban megszokott „képlékeny" jelzőt használjuk, az alatt 
olyan deformációt értünk, melynek során „a kristályszemcsék mérettarto
mányában és annál nagyobb skálán nem szűnik meg a kohézió, és nincs jele rideg 
törésnek" ( T W I S S & M O O R E S 1 9 9 2 , 2 1 5 . p). A kifejezés megfelel a nemzetközi 
szakirodalomban használatos latin „ductilis" (angol és francia „ductile", német 
„duktil") kifejezésnek. Ez nem jelenti, hogy ezek a formák valóban képlékeny 
anyagviselkedés eredményeképpen jöt tek volna létre. A deformáció mecha
nizmusaival a cikk folytatásában foglalkozunk. 

Főbb kutatástörténeti e lőzmények 

A hegység korábbi kutatóinak, térképezőinek figyelmét természetesen nem 
kerülte el a többféle alakváltozási forma (többféle redő, törések) jelenléte. B A L O G H 
( 1 9 6 4 ) monográfiájában, mely nagy mértékben támaszkodik S C H R É T E R Zoltán 
korábbi munkásságára, a hegység jellegzetes, a nyugati részen ÉK-DNy-i , 
középen K-Ny-i , a keleti oldalon DK-ÉNy-i csapású, ívelt képződménysávjaiban 
rétegtani alapon antiklinálisok és szinklinálisok sorozatát látta. Ezek felgyűrő
dését és anyaguk ezzel egyidejű dinamotermális metamorfózisát - a hegység 
rétegtani felépítésében talált üledékhézagokat figyelembe véve - az alpi hegység
képződés időszakában, a kréta időszak folyamán végbementnek tételezte fel. 

Hozzá hasonlóan a további, metamorfózisra vonatkozó vizsgálatok igyekeztek 
párhuzamot vonni a redőket és egyéb képlékeny elemeket is létrehozó szerkezet-
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1. ábra. A Bükk keleti része a Nagy-fennsík északi peremén húzódó, majd a Bükkszentkereszti 
törésben folytatódó szerkezeti határ, valamint a két fontosabb középső-felső-triász mészkőfajta 
elterjedési területének feltüntetésével. A szürke vonalak a főbb utakat jelölik. A szövegben 
hivatkozott, az ábrán kereszttel megjelölt helyek: 1. Nagy-lejtő; 2. Csanyik-völgy torkolata; 3. Ómassa, 
Száraz-völgy oldala; 4. Nyárjú-hegy, útkanyar; 5. Tér-Bikk; 6. Hollós-völgy, „Halálkanyar" útbevágása; 
7. Közép-szék; 8. Orosz-kút-völgy; 9. Miskolc-Tapolca, várhegyi felhagyott kőfejtő; 10. Lillafüred, 
lencsési út; 11. Felső-Hámor feletti útbevágás; 12. Száraz-Szinva, útbevágás. 

Fig. 1 The simplified geological map of the eastern part of the Bükk Mts, shows the structural boundary on the 
northern edge of the Bükk Plateau which continues in the Bükkszentkereszt fault and also the distribution area 
of the two main Middle - Upper Triassic limestone. Grey lines indicate major roads. Sites mentioned in the text 
and higlighted with crosses on the map: 1 Nagy-lejtő; 2. Mouth of the Csanyik valley; 3 slope of the Száraz valley, 
Ómassa; 4 road curve, Nyárjú-hill; 5 Tér-Bikk; 6 Hollós valley, "Death Curve" road cut; 7 Közép-Szék; 8 Orosz-
kút valley; 9 abandoned quarry at the Vár-hill, Miskolc-Tapolca; 10 road to Lencsés, Lillafüred; 11 Road cut over 
Felső-Hámor; 12 road cut, Száraz-Szinva 

alakulás és a metamorfózis kora között. Á R K A I ( 1 9 7 3 , 1 9 8 3 ) metavulkanitokon és 
törmelékes üledékes kőzeteken végzett ásványtani, illit-kristályossági és vitrinit-
reflexiós vizsgálatai szerint az átalakulást okozó hatás a hegység középső, Nagy
fennsík körüli zónájában volt a legerősebb, ahol a metamorfózis foka az epizónát 
is eléri, míg az északi és déli hegységperemeken nem vagy alig metamorf 
kőzeteket lehet találni. Eredményei szerint a legnagyobb fokú elváltozások 
prehnit-pumpellyit fáciesűek, és legfeljebb 3 5 0 ° C hőmérsékleten, valamint 3 0 0 
MPa fluidumnyomás jelenlétében alakulhattak ki. 

Későbbi, illitből és muszkovitból K-Ar-módszerrel végzett kormeghatározások 
szerint eltérés mutatkozik a Bükkszentlászló-Lillafüred környéki savanyú meta-
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vulkánitok és a többi triász korú vulkánit között: utóbbiak általában 110-120 M 
éves „metamorf csúcs utáni lehűlési kort" adtak, míg előbbiek Lillafüredről 
származó mintái kb. 80 M éveset ( D U N K L et al. 1994); ez az adott helyen a máshol 
kimutatott korábbi metamorfózist felülbélyegző újrakristályosodást jelez. 

Az újabb, már elsősorban szerkezetföldtani szempontú kutatások igyekeztek 
elkülöníteni egymástól a különböző deformációs fázisok bélyegeit. C S O N T O S 
(1999) „képlékeny deformációs elemek" cím alatt foglalta össze valamennyi, a 
redőképződéssel kapcsolatos bélyeget. Ezen belül különválasztotta a „főpalás-
sággal egyidejű" és a „főpalásság utáni" redőket, amelyek között stílusbeli 
különbséget is megállapított. Főpalásság néven írta le a hegység kőzeteiben 
ál talánosan észlelhető, uralkodóan a képződmények ívelődésével azonos 
csapású, a rétegzést általában kis szögben metsző foliációt. Ezt a korábbi redők 
tengelyfelületeivel párhuzamosnak találta, míg a későbbi redők ezt a palásságot 
gyűrték. Leírt emellett egy főpalásságnál korábbi, a rétegzéssel párhuzamos 
palásságot, valamint egy főpalássághoz kapcsolódó megnyúlási vonalasságot is. 
A „legképlékenyebb alakváltozások" szerinte „nyilvánvalóan a metamorfózis 
csúcsa körül keletkezhettek". A főpalásság utáni redőket a „metamorfózis le
csengő ágában" képződöttnek tekintette. 

Hasonló alapon osztályozta a Nagy-Ökrös környékén előforduló redőket 
F O D O R (1988) is, aki „hengeres, hasonló" redőkként írta le vizsgált feltárásai első 
gyűrődési fázisba sorolt elemeit , míg a későbbieket szintén hengeres, de 
kihegyesedő cikcakk redőknek említette. Gondolatmenetében a deformáció
sorrend megállapításának elsődleges alapja a főpalásság későbbi redők általi 
meggyűrése volt. 

A képlékeny deformációs elemek észlelhetősége a terület kőzettípusaiban 

A Bükk részben metamorfizált és képlékenyen deformált kőzetei, mint 
ismeretes, a karbontól a juráig terjedő időszakban képződtek. A paleozoos réte
gekben a törmelékes üledékes kőzetek mellett agyagos, szerves anyagot 
tartalmazó karbonátos kőzetek fordulnak elő, a triászban váltakozó karbonátos
törmelékes kőzetsorozatok, dolomit, nagyvastagságú, karbonátplatform fáciesú, 
tiszta mészkő, medence fáciesű tűzköves mészkő és különféle vulkáni képződ
mények keletkeztek; e vulkánitok olykor mészkővel települtek össze. A jura korú 
rétegekben kevesebb mészkő és kovapala mellett a paleozoos sorozatokhoz 
hasonlóan ismét a törmelékes üledékek túlsúlya jellemző, vizsgálati területünkön 
azonban ezek nem, vagy csak rosszul feltárva találhatóak meg. 

Miután vizsgálatainkban a képlékeny deformációs jelenségekre kívántunk 
összpontosítani, olyan feltárásokat választottunk ki, ahol ilyeneket tartalmazó 
kőzetanyag található. Általában a legkevésbé kompetens finomszemcsés-agyagos 
törmelékes üledékes kőzeteknek - amelyekben leginkább valószínű képlékeny 
alakváltozási elemek előfordulása - az állékonysága is kisebb, így viszonylag 
kevés használható feltárásuk van. Dolomitban a kőzet erős repedezettsége és 
gyengén vagy nem észlelhető rétegzése, me ta vulkáni tban a palásság előtti 
tagolófelületek hiánya akadályozza a korai fázisú redők felismerését. A vizsgált 
hegységrész legjobban feltárt és elterjedt tömeges, tiszta mészkövében szintén a 



NÉMETH N. & MÁDAI F: Deformációs elemek a Bükk hegység keleti részének mészköveiben I. 567 

többnyire azonosí thatat lan rétegzés okoz problémát . Legkedvezőbbek az 
észlelésekhez azok a szintén igen elterjedt és helyenként jól feltárt sorozatok, 
ahol karbonátos (mészkő, dolomit) és nem karbonátos (agyagpala, aleurolitpala, 
homokkőpala , kovapala, tűzkő vagy metavulkanit) rétegek sűrű váltakozása 
jel lemző. Ezekben a rétegek közötti kompetencia-kontraszt miatt a térképi 
léptékű elsőrendű redőkre szuperponálódva feltárás-léptékű magasabbrendű 
redők is megjelennek. P U M P E L L Y szabálya (Twiss & M O O R E S 1992, 235. p.) értel
m é b e n pedig ez utóbbiak jól észlelhető stílusából köve tkez te the tünk az 
előbbiekére is. A tömeges mészkőben ezzel szemben deformált aktív vagy 
passzív felületek híján az elsőrendű redők tektonikus stílusa, sőt olykor egyál
talán megléte sem állapítható meg egyértelműen. 

A korai fázisú redőképződés nyomait leginkább tűzköves mészkőben (Felső-
tárkányi Mészkő F.) lehet megtalálni, mivel a kőzet mindkét összetevője 
szemcsemére t - lép tékben döntően rideg alakváltozással reagált a későbbi 
deformációk során, vagyis a kalcit szemcsehalmazokban kialakult képlékeny 
makro- és mikroszerkezeti elemek nem bélyegződtek felül. Fontos gyakorlati 
szempont ezen felül, hogy a kőzet kellően állékony ahhoz, hogy helyenként jó 
feltártságot biztosítson. Bár a palásság mentén gyakran kialakult lemezes 
hasadozottság a későbbiekben sok mészkőfajtában lehetővé tette a lemezek 
elcsúszását egymáson és cikcakk redőkbe gyűrődését, az előző deformációs 
elemeket elfedő második palásság általában nem jelent meg egyikben sem. Az 
elsősorban finomszemcsés törmelékes üledékes kőzeteket, agyag- és aleurolit-
palát vagy márgapalát tartalmazó rétegsorok nem mészkő anyagú rétegeiben 
azonban megfigyelhető a későbbi deformációs fázisokban is a képlékeny 
viselkedés, például a palásság C S O N T O S (1999) által leírt krenulációs átrendező
dése. Ez egyszersmind a korábbi redőformák felismerhetetlenné válásával járha
tott, miközben a rétegsor kompetens rétegei már ridegen viselkedtek. 

Mindezek és a mikroszerkezeti vizsgálatokhoz szükséges megfontolások 
alapján úgy ítéltük meg, hogy vizsgálatunk céljaira elsősorban a mészkövek 
alkalmasak, mivel ezekről áll rendelkezésre a legtöbb információ. 

Palásság, metszési és megnyúlási vonalasság 

A legáltalánosabban észlelhető képlékeny bélyeg a kőzetek palássága, amin itt 
elsősorban anizometrikus ásványszemcsék irányított elrendeződését, másod
sorban az ezzel párhuzamosan jelentkező, a mechanikai anizotrópiából fakadó, 
jel lemző irányú elválást értjük. Ez a szöveti irányítottság makroszkóposán több
féle módon nyilvánulhat meg. Mészkőben diffúz színsávozottság, ellapult vagy 
elnyújtot t fosszíliák vagy tűzkőlencsék, ré teglapokon je lentkező metszési 
vonalasság, a mállott felszínt sűrűn behálózó rövid, egymással párhuzamos, 
olykor színben elütő kitöltésű repedések (2. ábra) és leggyakrabban mm-es 
sűrűségű hasadozottságok, elválási felületek, valamint - ha kalapáccsal megütjük 
- a kőzetdarabok előnyben részesített törési irányai jelezhetik. Más kőzet
típusokban is nagyszámú, azonosan irányított, sík-közeli elválási felület, sokszor 
lemezes hasadozottság mutatja a palásságot. Gyakran észlelhetőek emellett -
főleg metavulkanitban és tömeges mészkőben - további, cm-dm-es sűrűségű sík 
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2. ábra. Palásság mentén kifej
lődött hasadozottság tömeges 
mészkő mállott felületén (Bükk-
fennsíki Mészkő F). Nagy-lejtő, 
természetes kibúvás, 1. ábra 1. 
pont 

Fig. 3 Joints developed along cleavage 
planes on the weathered surface of 
a massive limestone (Bükkfennsík 
Limestone Fm). natural outcrop 
Nagy-lejtő, Fig. 1 point 1 

hasadozot tságok, ezek iránya mentén azonban a fentebb felsorolt egyéb 
ismérvek nem jelennek meg. A palásság intenzitása változó: van, ahol az ismér
vek (akár együttesen több is) tömegesen je lennek meg, máshol csak gyengén, 
más irányítottságú kőzetrésrendszerek által elfedve, és vannak olyan feltárások 
is, melyek anyagán szabad szemmel és mikroszkópos vizsgálattal sem észlelhető 
szöveti irányítottság. A vizsgált terület mészköveiben a főpalásságot megelőző 
palásság jelenlétének nincs nyoma, és egyes későbbi nyírózónák kivételével 
másodlagos palásság kialakulása sem tapasztalható. 

A rétegzett mészkövek réteglapjain gyakori jelenség a palásság kifutása miatt 
jelentkező lineáció, a metszési vonalasság. A tűzköves mészkőben és más, nem 
tiszta kalcitból álló rétegekkel váltakozó mészkőfajtákban olykor megnyúlási 
vonalasság is észlelhető a kipreparálódott palássági felületeken diffúz színsávok, 
enyhe felületi hullámok, illetve a vonalakkal párhuzamosan elnyújtottnak látszó, 
barázdált tűzkőbevonatok formájában, nemritkán rövid kőzetrésekből álló 
repedésrajok által kiemelve (3. ábra). Ez a metszési vonalassággal változó, de kis 
szöget zár be; iránya néhány cm-en is változhat, a vonalak nem tökéletesen 
párhuzamosak. Igen valószínű, hogy nem ritka jelenség ez sem, csakhogy rend
szerint nem különül el a metszési vonalasságtól. Az ilyen lineációt mutató 
kőzetekből vett mintákban mikroszkópi léptékben erősebb irányítottság látható a 
palásságra merőleges, de a két közel párhuzamos vonalassággal egyirányú, mint 
az azokra merőleges metszetben. 

A különféle kőzetanyagokban észlelhető eltérő megjelenésű, sokszor együtt 
látható palásságok legalább egy részét a korábbi kutatók egyöntetűen redőző-
déshez kapcsolódónak ítélték (pl. C S O N T O S 1999), mivel irányítottságuk egyes 
redők tengelyfelületéhez köthető. A legkorábbi ilyen palásság (a „főpalásság") 
egyszersmind a legtöbb esetben közel párhuzamos a képződménysávok fő hatá
raival, melyeket ennek folyományaként térképi léptékű nagy redőformák 
részeinek tekintettek. Nagy számban fordulnak elő emellett olyan redők is, 
amelyek egy már meglévő palásság redőződését jelentik, mégpedig éppen a 
képződménysávok határain, illetve törészónák mentén koncentrálódva. 
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3. ábra. Megnyúlási vonalasság tűzköves mészkő palássági felületén. A vonalak sűrű, párhuzamos 
barázdákként láthatóak, kifutó tűzkőrétegekkel. Az alsó szegélyen mm-skála. Felsőtárkányi Mészkő 
E, Csanyik-völgy torkolata, útbevágás, 1. ábra 2. pont 

Fig. 3 Stretching lineation on cleavage planes in cherty limestone. The lines are to be seen as dense, parallel 
grooves with outcropping chert layers. Mm-scale on the lower edge. Felsőtárkány Limestone Fm, road cut mouth 
of the Csanyik valley, Fig. 1, point 2 

A korai fázis redőformái 

A korai fázis közvetlenül tanulmányozható feltárás-léptékű redői kompetens 
és inkompetens rétegek váltakozásából álló rétegsorokban fejlődtek ki, ahol a 
rétegek többnyire aktívan vettek részt a redőződésben. A kompetencia, vagyis a 
képlékeny deformációval szembeni ellenállóképesség relatív fogalom; a mészkő 
lehet különféle rétegsorok inkompetens és kompetens tagja is, előbbi pl. a tűz
kővel, utóbbi pl. a márgával váltakozó település esetén. A kihajlásos redőződés 
során minél kompetensebb egy réteg, annál nagyobb nyírófeszültség tud benne 
felgyülemleni, ezért az eltérő anyagú rétegek elnyíródhatnak egymástól, és 
különböző mér tékben deformálódnak. A korai fázisú redők általában jól 
elkülöníthetőek a későbbiektől a szárnyak és a forgózóna kivastagodási viszonyai 
alapján: a koraiakban a redő szárnyain az inkompetens rétegek erősen nyíród
nak, a forgóban pedig a tengelyfelülettel párhuzamosan ellapulnak, de emellett 
a kompetens réteg megőrzi vastagságát, sőt esetleg kivastagszik, míg a későbbi 
fázisokra jellemző stílusúaknái (ahol már csak az inkompetens rétegek viselked
nek képlékenyen) az inkompetens rétegek fognak kivastagodni a forgóban, a 
kompetens rétegek pedig kihegyesednek és gyakorta darabokra törnek. A korai 
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fázisú redőkben általában kifejlődött a tengelyfelülettel közel párhuzamos 
palásság, a későbbi redőkben általában nem. Különféle rétegvastagság-arányok 
és kompetencia-kontrasztok mellett azonban a korai fázis redőformái között is 
határozott s t í luskülönbségek vannak. Ezek alapján a megfigyelt redők a 
következőképpen csoportosíthatóak (1. táblázat): 

1. Ha az inkompetens rétegek a kompetenseknél jóval vastagabbak (alacsony 
átlagos kompe tenc ia és magas kompetencia-kontraszt mellet t ) , nagyobb 
léptékben azok határozzák meg a deformációt. Ez a viselkedés főként a tűzköves 
mészkövekben észlelhető, ahol a vastagabb inkompetens mészkőrétegek, -padok 
közé vékonyabb kompetens tűzkőrétegecskék vagy -lencsék települtek. A 
kompetens rétegek közötti térköz olyan nagy, hogy az egyik réteg kihajlásos 
redőződése n e m befolyásolja a másikét, így magasabbrendű (feltárás-léptékben 
látható) diszharmonikus ptigmatikus redők fejlődnek ki (II. tábla 1. fotó). 
Hullámhosszuk az eredeti rétegvastagság függvénye (rendszerint annak 2 - 5 -

1. táblázat. A jellemző redőstüusok feltárás-léptékű megjelenésének összefoglalása a redőosztályok 
feltüntetésével. A számok a szövegbeli felsorolás sorszámai, a szaggatott vonalak a palásságot jelölik 

Table 1 Summary of the typical fold styles in outcrop scale with the fold classes. The numbers are the serial 
numbers in the text, dashed lines mark cleavages 
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4. ábra. Redőosztályozás RAMSAY (1967) szerint. A tengelyre merőleges redőprofilban a gyűrt réteg 
külső és belső felületeinek azonos dőlésű pontjait összekötő vonalak a dőlési izogonok. Ha ezek a 
redő belseje felé összetartanak, a redő 1. osztályú; ha a tengelyfelülettel párhuzamosak, 2. osztályú 
(ilyenek a „hasonló" redők); ha széttartanak, 3. osztályú. Az 1B osztályba sorolandók az állandó 
ortogonális vastagságú („párhuzamos") redők; 1A osztályba az annál jobban, 1С osztályba a 
mérsékeltebben összetartó dőlési izogonokkal rendelkező redők. 

Fig. 4 Fold classification of RAMSAY (1967). The lines connecting the points with the same tangent of the outer 
and inner surfaces of the folded layer in the fold profile perpendicular to the axis are the dip isogons. If these 
isogons are convergent, the folds are of class 1; if parallel with the axial plane (similar folds), class 2; if divergent, 
class 3. Class IB folds are the folds with constant orthogonal thickness (parallel folds), class 1 A the folds with 
more convergent, class 1С the folds with less convergent dip isogons 

szőröse), amplitúdójuk általában a hullámhosszhoz hasonló nagyságú, de a 
redők aszimmetriájának növekedtével annak többszörösét is elérhetik. Ezek a 
ptigmatikus redők az alacsonyabb rendű redők forgózónái körül koncent
rálódnak, attól távolodva aszimmetrikussá válnak és a tűzkőrétegek folytonos
sága megszakad, míg a szárnyakon e rétegek boudinokká nyíródnak szét. Noha 
az egyes kompetens rétegek magasabb rendű redői 1B és 1С osztályúak (a 
R A M S A Y (1967)-féle osztályozás szerint, lásd 4. ábra), az alacsonyabb rendű 
rétegcsoport-redők geometriája a 2-es osztályhoz áll közel, és kialakulását az 
inkompetens rétegek képlékeny folyása határozza meg, amelyek hajlításos 
nyírást („flexural-shear") vagy passzív nyírást („passive shear") szenvednek 
(Twiss & M O O R E S 1992, pp. 245 -248) . A nyírás a kompetens rétegeket a 
forgózónák irányába igyekszik elmozdítani . A redőszárnyak nyílásszöge 
változatos, egészen szorosra záródhatnak, izoklinális redők jöhetnek létre. 

Mint azt a szöveti vizsgálatok is igazolták, az inkompetens (mészkő) rétegek
ben kifejlődött palásság orientációja és intenzitása is függ attól, hogy az első
rendű redők mely részét látjuk a feltárásban (5. ábra). A deformáció a szárnyakon 
közelítőleg az egyszerű nyírás, a forgózónában pedig a tiszta nyírás modelljének 
megfelelően zajlott le. Az erősen nyírt szárnyakon a palásság a rétegzéssel kis, 
általában 10° alatti szöget zár be, és igen intenzíven észlelhető - maga a rétegzés 
nem is különíthető el tőle egyértelműen, még cm-es anyagváltakozás esetén sem, 
mivel valamennyi rétegecske szét van nyírva a palásság mentén. A forgó
zónákban, ahol az inkompetens ré tegek a tengelyfelületre merőlegesen 
ellapulnak, a palásság kifejlődése a mészkőben sokkal gyengébb, és a rétegzéssel 
nagy (szélső esetben akár 90°-os) szöget zár be. A szárnyakon elnyírt kompetens 
(tűzkő) rétegek kivastagodása, „bepréselődése" a redőforgóba redőződésük által 
valósul meg, és ezekben itt az inkompetens rétegekénél intenzívebb, összetartó 
palásság észlelhető. A leírtakból következik, hogy a legszebb ptigmatikus redőket 
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5. ábra. A tűzkőrétegek 
jellemző megjelenési formái 
az alacsonyabb rendű redőben 
elfoglalt pozíció függvé
nyében. A körökben a vastag 
vonal a rétegzés, a vékony 
vonal a palásság helyzetét 
mutatja 

Fig. 5 Typical features of chert 
layers with respect to their 
position in a lower order fold. 
Bold lines in the circles indicate 
the orientation of the bedding, 
thin lines indicate the orientation 
of cleavage 

a tűzköves mészkövekben ott fogjuk találni, ahol a mészkőanyag palássága a 
legkevésbé látszik intenzívnek, valamint hogy a palásság kialakulásában itt 
elsősorban a nyírás, és csak másodsorban az ellapulás játszott szerepet. Ezen 
jelenségek tipikus példái megtalálhatóak a Felső-Szinva-völgy völgyfőjének 
különböző tűzköves mészkő anyagú feltárásain (6. ábra). 

2 . Ha nincs jelentős vastagságkülönbség a különböző kompetenciájú rétegek 
között, a redőződés együttesen megy végbe, nem okvetlenül fejlődnek ki 
magasabb rendű redők. A szárnyakon a rétegek közötti elcsúszás az inkompetens 
rétegek belső elnyíródásával zajlik le (hajlításos-nyírásos redőződés), és az 
eredmény egy 1 B - 1 C és 3 . osztályú redők váltakozásából álló, közel 2 . osztályú 
sokréteges redő lesz. Eltérő anyagú rétegek határán - nemcsak feltárás-, hanem 
térképi skálán is - rendre tapasztalható a palásság refrakciója, azaz megtörése (I. 
tábla 2. fotó). A réteghatár-felülettel mindig a kevésbé kompetens réteg palássága 
zár be nagyobb szöget, és ez a palásság intenzívebbnek is mutatkozik. A tengely
felülettel azonban ez a palásság már nem tökéletesen párhuzamos, hanem kissé 
széttartó („divergent fan"). Ha pedig a palás kőzetben egy nem sík felületű 
kompetensebb részlet, pl. tűzkőgumó található, a palásság hullámosan öleli azt 
körül. A szövetvizsgálatok szerint itt is tapasztalható, hogy az alacsonyabb rendű 
redő forgózónájának mészköve nem vagy csak gyengén irányított szövetű. 

Jó példa erre a stílusra az „Észak-bükki antiklinális" déli szárnya mentén sok 
helyen feltárt alsó-triász törmelékes-karbonátos sorozat, ahol jól észlelhető a 
különböző kompetenciájú rétegek elnyíródása egymástól. Ez a folyamat a 
határoló réteglapok kifényesedésével (az inkompetens anyag „rákenődésével"), 
olykor vonalkázott bevonatok, illetve csak egyes, néhány cm vastag rétegeket 
érintő, S alakú nyírótörések kialakulásával jár. Olykor dm-esnél vastagabb, 
agyag- vagy aleurolitpalába ágyazott mészkőpadok felületén felléphet a 
kompetencia-kontraszt miatti kis hullámhosszú redőződés, ami mull ionok 
(domború bordák) képződésében nyilvánul meg. Nagyobb léptékben lezajló 
hasonló folyamat okozhat egy másik jelenséget e rétegsorban: a mészköves 
rétegtani egységek periodikus kivastagodását-kivékonyodását, a C S O N T O S ( 1 9 9 9 ) 
által „megabudinázs"-ként leírt jelenséget, ami különösen ott észlelhető jól a 
térképen is, ahol a redőtengely viszonylag meredek (pl. Ómassa környékén, 1. 



NÉMETH N. & MÁDAl F.: Deformációs elemek a Bükk hegység keleti részének mészköveiben 1. 573 

6. ábra. Tüzköves mészkő feltárásai Lillafüredtől délre, a Felső-Szinva-völgy völgyfőjében. Az X-szel 
jelölt feltárásokban intenzív, a rétegzést kis szögben metsző palásság és szétnyírt tűzkőgumók 
(redőszárnyra jellemző helyzet), a kettős körrel jelöltekben kevésbé intenzív, a rétegzéssel nagy 
szöget bezáró palásság és redőzött tűzkőrétegek (redőforgóra jellemző helyzet) észlelhetőek. A nyilak 
a korai fázisú redőtengelyek, az eséstüskék pedig a palásság dőlését jelölik. 

Fig. 6 Outcrops of cherty limestone in the upper Szinva valley area, south from Lillafüred. At outcrops marked 
with X intensive cleavage intersecting the bedding surfaces at small angles and boudinaged chert rods are 
observable (features charasteristic for fold limb). At outcrops marked with double circles the cleavage is less 
intensive, the intersection is at high angles and chert layers are folded (features charasteristic for fold hinge). 
Arrows indicate dip of the early phase fold axes, line marks indicate the dip of the cleavage 

ábra, 3. pont) . A feltárás-léptékű redőződés másik lehetséges esete, ha az a kom
petens pad határa mentén, az arról lenyíródó inkompetens rétegben alakul ki, 
például ahol egy mészkőpad és az aleurolitpala rétegek közé márgával váltakozó 
lemezes mészkő települ ( I tábla 1. fotó). E redők tengelyfelülete nem az alacso
nyabb rendű redőével, hanem a palássággal párhuzamos. 

3. Ahol vastagabb réteges-pados kompetens rétegek váltakoznak vékonyabb 
inkompetens rétegecskékkel , mint pl. a felső-permi-alsó-triász karbonátos
törmelékes sorozatokban, maguk a réteglapok, mint preformált gyengeségi 
fe lü le tek vá lnak nyí rófe lü le tekké , és haj l í tásos-ré teglapment i csúszásos 
(„flexural-slip") redőképződés já tszódik le. A kompetens padok 1B osztályú 
redőket alkotnak, melyek a forgójuknál kissé elválnak egymástól, és az így 
kinyíló hézagoka t az inkompetens rétegek 3. osztályú redőinek kivastagodó 
forgója vagy nyomási oldódás után kiváló réskitöltő anyag (leggyakrabban 
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kalcit) foglalja el. Ezek az inkompetens közbetelepülések vol taképpen szintén 
t a r t a lmaznak vékony mészkőré tegeke t , a m e l y e k a forgókban kis 
hu l l ámhosszú , d i szharmonikus redőkké gyűrődhe tnek . A felső-permi 
b i tumenes mészkőben a mészkőpadok csupán préselődnek, az elnyíródást az 
agyagos határfelületek veszik fel, így ez a kőzet még olyan helyeken (pl. 
Szent lé lek környékén) is őriz lapult, de felismerhető fosszíliákat, ahol a 
metamorfózis fokára vonatkozó (más kőzetből származó) illit-kristályossági 
vizsgálatok az epizónát elérő fokozatot j e leznek ( Á R K A I 1 9 7 3 ) . A bi tumenes 
m é s z k ő erede t i szöve te lemeinek konze rvá lódásához , az in tenz ívebb 
deformációt okozó mechanizmusok blokkolásához hozzájárulhatott a kőzet 
szervesanyag-tartalma is. 

Az ilyen felépítésű sorozat azonban a metamorfózis utáni fázisok egy részében 
is képes lehetett ezen a módon deformálódni, így itt a stüus alapján való elkülö
nítés óvatosabban kezelendő. A korai fázisú redőkben és egyes későbbi redőkben 
is je lentkezhet a tengelyfelülettel közel párhuzamos palásság; a legtöbb későbbi 
redőben azonban a gyűrődéssel együttesen kifejlődött palásság az inkompetens 
rétegekben a réteghatárokkal párhuzamos, a kompetens rétegekben még a 
szárnyakon sem vagy alig észlelhető, és ezek a rétegek a forgózónában gyakran 
el törnek ( 7 . ábra). 

Ennek és az első pontban leírt stílusnak egy kevert változata jelenik meg a 
Lillafüred-Hollóstető országút „halálkanyar"-feltárásában (Felső-Szinva-völgy 
völgyfője, 1. ábra, 6.pont), dm-vastag márgás rétegekkel váltakozó pados 

7. ábra. Redőtípusok bitumenes mészkőben (Nagyvisnyói Mészkő F.). Bal oldal: korai fázisú redő a 
Tér-Bikkről (1. ábra 5. pont). Jobb oldal: korai fázisnál későbbi redő a Nyárjú-hegyről (1. ábra 4. pont). 
A folytonos vonalak a rétegzést, a szaggatott vonalak a palásságot, a pontvonalak a tengelyfelületeket 
jelölik 

Fig. 7 Fold types in bituminous limestone (Nagyvisnyó Limestone Fm). Left: early phase fold from Tér-Bikk (fig. 
1. point 5). Right: later phase fold from Nyárjú hill (fig. 1. point 4). Continuous lines indicate bedding, dashed 
lines indicate cleavage, dash-dot lines indicate axial planes 
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tüzköves mészkőben. Itt - feltehetően egy alacsonyabb rendű antiformális redő 
forgózónájában - szépen kifejlődött feltárás-léptékű diszharmonikus redőződés 
észlelhető. Nagy mennyiségben fordulnak elő mullionok a rétegzéssel nagy 
(60°-90°) szöget bezáró palásság kifutása miatt a rétegfelületeken (II. tábla 2. fotó). 
Mivel itt a márga a legkevésbé kompetens anyag, a tüzkőrétegek a mészkővel 
együtt redőződnek. 

4. Ha a kőzetrétegek kompetencia-kontrasztja alacsony és átlagos folyási 
határuk a nyírófeszültséghez viszonyítva kicsi, a vastagságviszonyoktól függet
lenül valamennyien passzív nyírásos deformációt szenvednek, az egyes rétegek 
redői önállóan is a 2. osztályhoz fognak közelíteni. Tűzköves mészkőben lehet
séges ez a modell , hiszen a kompetencia-kontraszt kvarcittal és márvánnyal , 
1 0 ~ 1 4 s - 1 alakváltozási sebességgel végzet t model lk ísér le tek szerint a 
hőmérsék le t növekedéséve l (nem l ineárisan) csökken, sőt 550 °C felett 
ellentettjére is fordul (Twiss & M O O R E S 1992 432. p). Valószínűleg a bükki 
tűzköves mészkőfajták két komponensére is fennáll ez a viszony, bár az egyenlő 
kompetenciákhoz tartozó hőmérséklet i határ értéke nem ismeretes; az itteni 
t e rmésze tes kö rü lmények közöt t va lószínűleg a lacsonyabb. Fel tehetőleg 
hason ló a helyzet a tiszta (nem tűzköves) mészkőben is, ahol némi 
kompetencia-kontraszt legfeljebb az eltérő szemcseméretű részek között van, 
tehát a teljes egészében passzív nyírásos redőződés lehetősége adott, viszont 
azonosítható deformált foliációk (rétegzés vagy más , biztosan redőződés előtti 
felületsereg) hiányában nem látható. 

Ugyanezt a jelenséget okozza, ha a kompetens rétegek sűrűn, egymástól 
vastagságukkal azonos nagyságrendű távolságban követik egymást, így önálló 
ptigmatikus redőződésükre nincs elegendő helyük. Ilyenkor konjugált (kapcsolt) 
redők jönnek létre ezekből, melyek az inkompetens réteg redőződésének saját
ságait tükrözik. Ez a jelenség bükki viszonyok között az 1-3. pontokban leírtak
hoz képest ritkábban észlelhető, de erre látható példa a Közép-szék déli 
oldalának (1. ábra, 7. pont) dúsan tűzköves mészkövében (II. tábla 3. fotó). 
Jel lemzőek az aszimmetrikus, kihegyesedő, olykor már cikcakk jellegű redő-
formák, a rétegvastagságot tízszeresen vagy még jobban meghaladó hullám
hosszak és amplitúdók a tűzkőrétegekben is. 

Ugyanezen a feltáráson észlelhető a korai fázisú redők interferenciája (II. tábla 
4. fotó), amely a „dómok és medencék" típusba ( R A M S A Y 1967) sorolható (8. ábra), 
azaz az anyagáramlás iránya nem változott meg jelentősen, csupán a redő-
tengelyek iránya volt egyes szűk zónákban eltérő. Ez nem jelenti okvetlenül a 
főfeszültségirányok változását az alakváltozás során, inkább elforgatással járó 
progresszív nyírás okozhatta a jelenség felléptét. Redőinterferencia egyébként 
sok helyen előfordul a Bükkben, de csak a korai fázisnál későbbi redők részvé
telével. 

Sajátságosan viselkedett a tűzköves mészkőben közberétegzett metavulkanit, 
amint az a lillafüredi Orosz-kút-völgy (1. ábra, 1. pont) egyes feltárásain meg
figyelhető (9. ábra): a korai deformációs fázisban a vékony vulkanitrétegek 
kompetens rétegként ptigmatikus redőkbe gyűrődtek (I. tábla 3. fotó), míg a 
későbbi deformációs fázis(ok)ban a metavulkanit már a mészkőhöz képest 
inkompetens anyagként vett részt az alakváltozásban. Ezt jelzi a rétegek kis 
hullámhosszú belső redőződése, szétnyíródása, elkenődése a mozgási felületek 
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8. ábra. 1. típusú redőinterferencia elvi ábrája. Jobb oldalon a meggyűrt rétegek az egymásra 
merőleges tengelyfelületek feltüntetésével, bal oldalon az egyik tengelyfelülettel sem párhuzamos 
metszetekben megjelenő, jellemző mintázatok láthatóak 

Fig. 8 Diagram of the type 1 fold interference. Right: folded layers with the perpendicular axial planes. Left: 
typical patterns on sections not parallel with any of the axial planes 

tengely 135720° 

9. ábra. A palássággal párhuzamos törésfelület 
mentén szétnyírt, metavulkanit-anyagot tartal
mazó gyűrt réteg rajza az Orosz-kút-völgyéből, 
erdészeti út bevágása (Szinvai Metabazalt F., 1. 
ábra 8. pont) 

Fig. 9 Folded layer containing metavolcanite material 
sheared along a fault plane parallel to the cleavage. 
From the road cut in the Orosz-kut valley (Szinva 
Metabasalt Fm, fig. 1. point 8.) 

mentén (I. tábla 4. fotó). Ennek oka lehet 
a nagyobb nyírófeszültség és hőmér
séklet mellet t el lentétesre változó 
kompetencia-viszony a két kőzet kö
zött, vagy a metavulkani t ásványi 
összetételének a korai fázisú defor
mációt követő megvál tozása miatt 
bekövetkezet t kompetencia-csökke
nése. A későbbi inkompetens viselke
désnek a je leként ér telmezhetjük a 
metavulkani t kőzet tes tekben több 
helyen megjelenő, kettős hasadozott-
ságot okozó második palásságot is. 

A deformációs elemek térbeli 
helyzete 

A képlékeny deformációs jelenségek 
nemcsak kőzettípusonként változnak, 
h a n e m egy fajta kőzet különböző 
feltárásain is különbségeket észleltünk. 
Bizonyos mészkőfajták csak szűkebb 
területen terjedtek el, egész vizsgálati 
területünk nagy részén előfordulnak 
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viszont a tömeges tiszta mészkő és a tűzköves mészkő, továbbá a kevésbé 
kompetens rétegekkel váltakozó mészkőből álló rétegsorok. 

Valamennyi kőzettípusban (bár nem minden feltárásban) észlelhető elem a 
palásság. Általánosságban az egész hegységre igaz, hogy csapása megegyezik a 
sávokba rendezett képződményblokkok ívelődésével, de miután ezek anyaga 
még több fázisban deformálódott a továbbiakban, nincs értelme egy átlagos 
orientáció megadásának. A blokkokon belül fokozatos áthajlás, törésfelületek két 
oldalán - egyébként azonos kőzettípusban - hirtelen irányváltás is elképzelhető 
(ami a határ térképezése szempontjából kedvező, viszont az elsőrendű korai 
fázisú redők észlelését megnehezíti). A palásság dőlése a feltehetően km-esnél 
nagyobb elmozdulást képviselő tektonikus határok (pl. „Bükkszentkereszti 
törés", C S O N T O S 1999) mentén legalább az egyik oldalon rendszerint közel párhu
zamos a határfelülettel, és valószínűleg preformált gyengeségi felületeket 
szolgáltatott az elmozduláshoz. Ahol a későbbi fázishoz tartozó mozgási 
zónában, vagy tömeges mészkő és egy kevésbé kompetens kőzet (pl. agyagpala) 
elnyíródott rétegváltakozásos érintkezésénél palásság menti lemezes elválású 
mészkő található, általában észlelhető a mészkőlemezek kis hullámhosszú, 
diszharmonikus, igen gyakran cikcakk formájú redőkbe gyűrődése is. 

Az említett párhuzamosság biztosan nem az elmozdulás során létrejött vagy 
átrendeződött új palásság, hanem a meglévő palásság elfordulásának eredménye 
az elmozdulás iránya felé, hiszen míg pl. a Bükkszentkereszti törés DK-i, 
függőleges (kb. 040790° dőlésű) szakaszán a DNy-i oldalon a csapás még 1 km 
távolságra is közel állandó, csupán a dőlésszög ( 6 5 - 9 0 c , leggyakrabban 80-85°, de 
váltakozva ÉK és DNy felé dőlve) változik, addig az ÉK oldalon már néhány 100 
m-es zónán belül is 350° és 30° között változó dőlésirányt és lapos, 20-30°-os 
dőlésszöget mérhetünk. A palássággal közel párhuzamos átható és a kis szöget 
bezáró, n e m átható repedések jelenléte is a mechanikai anizotrópiának megfelelő 
felületek menti elnyíródásra utal. 

A rétegzés és a tengelyfelületekkel közel párhuzamos palásság metszésvonalai 
kijelölik a redőtengelyek irányát. Ezek a tengelyek többnyire kis dőlésszögűek, 
tehát közelítőleg a palásság csapásirányába esnek (lásd pl. 6. ábra). Kialakulásuk
kor közel vízszintesek lehettek, jelenlegi helyzetüket a későbbi gyűrődések során 
nyerték el. Az elsőrendű redők több km-es hullámhosszúak, ennél nagyobb 
sűrűséggel fordulnak elő azonban jelentős (akár szintén km-es nagyságrendű) 
későbbi elmozdulásoknak helyet adó törési zónák, amelyek miatt ezeknek a 
redőknek csupán egyes részletei láthatóak egy blokkban a térképen. Ahol a 
rétegsor változó kompetenciájú tagokból áll, 100 m - l km közötti hullámhosszú 
másodrendű és kisebb, akár csak feltárás-léptékű magasabbrendű redők is 
kialakulhattak. Jel lemzően ilyen terület az Északi-Bükk, ahol paleozoos és alsó
triász rétegek vannak a felszínen, továbbá a tűzköves mészkő Nagy-fennsíktól D-
DK-re eső (olykor metavulkanittal és kovapalával váltakozó) előfordulásai. Az 
első- és másodrendű redők megléte csak a Garadna-völgytől északra ismerhető 
fel közvet lenül , jól azonosí tható kőzet t ípusok ismétlődve kibúvó rétegei 
segítségével, délen csak a palásság és feltárás-léptékű redők utalnak rá. 

A palásság intenzitása feltárásról feltárásra változó lehet, akár teljesen 
hiányozhat. Ez egyrészt a kőzettani környezet függvénye: az agyagos rétegekkel 
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váltakozva előforduló mészkőfajtákban a rétegen belüli nyírás kevéssé jelentős, a 
palásság főként préselődés eredménye; ahol viszont a mészkő a kevésbé 
kompetens réteg, mint a tűzköves mészkőben, ott általában sokkal intenzívebb
nek mutatkozik. Másrészt viszont a tűzköves mészkőben kitűnt, hogy az inten
zitás az elsőrendű redőn belüli helyzettől is függ. A homogén , tömeges 
mészkőben nem tisztázott, hogy az átmenetek a különböző intenzitású részek 
között folytonosak-e, és ott is fennáll-e ez az összefüggés. A nem palás tömeges 
mészkövekből több helyütt előkerültek nem vagy kevéssé deformált fosszíliák, 
miközben olykor egy km-en belüli feltárásokban, sőt akár egy kőbánya falain az 
ősmaradvány-lelőhelyektől távolabb már palás, átkristályosodott mészkövet 
lehet találni. Valószínű, hogy a tiszta tömeges mészkövek gyűrődése a tűzköves 
mészkövekéhez hasonló stílusban ment végbe, de markerfelületek híján ez 
feltárás-léptékben nem észlelhető. 

A leginkább észlelhető területi stíluskülönbség a Bükk K-i részén a Nagy
fennsíktól és a Bükkszentkereszti töréstől D-re és E-ra fekvő, azonos rétegtani 
egységekbe sorolt kőzetek között van (Î . ábra). Az E-EK-i oldal tömeges, tiszta 
mészkövének (Bükkfennsíki Mészkő E) palássága általában gyengén észlelhető, 
n e m elváló, és akár teljesen hiányozhat (pl. a miskolctapolcai várhegyi volt 
kőfej-tőben, 1. ábra, 9. pont); a megjelenési forma a Kis-fennsíki, takaros vagy 
pikkelyes helyzetűnek tartott mészkőben láthatóhoz hasonlatos (Kisfennsíki 
Mészkő F.). A déli oldalon ezzel szemben a palásság intenzív, és a legfeltűnőbb 
hasadozottság is általában e mentén alakult ki. A palásság mentén gyakran 
világosabb és sötétebb szürke árnyalatú diffúz színsávozottság, durvább-
s z a b a d szemmel is látható méretű) és finomabbszemcsés szövetű rétegecskék 
váltakozása észlelhető. A két oldal között a palásság intenzitásán felül a 
redőformákban is van különbség. A tűzköves mészkövek (Felsőtárkányi 
Mészkő F.) ptigmatikus redői csak a déli oldalon fordulnak elő, az északi 
o ldalon n e m je l lemzőek . A déli oldalon agyagos-f inomszemcsés 
közbetelepülésekkel váltakozó mészkőpadok felületein (Felsőtárkányi Mészkő 
F.) gyakori je lenség a mull ionok kialakulása, északon a hasonló összetételű 
sorozatokban (Ablakoskővölgyi F.) jóval ritkább. A különbség arra utal, hogy a 
déli oldal deformációja az északinál magasabb hőmérsék le ten és/vagy 
magasabb nyírófeszültségek hatására ment végbe. Ennek oka lehet, hogy az ott 
megje lenő kőzetek a deformáció idején mélyebben eltemetett vagy erősebb 
a lakvál tozásnak kitett zónában he lyezked tek el, de m i n d e n k é p p e n azt 
támasztja alá, hogy a határfelület mentén - egy későbbi deformációs fázisban -
je lentős méretű elmozdulásnak kellett végbemennie . 

Következtetések 

A Bükk hegység kőzeteinek korai fázisú deformációja kiterjedt a hegység egész 
általunk vizsgált területére, míg a későbbi fázisok redői elsősorban mozgási 
zónákban koncentrálódnak, és legalább részben rideg alakváltozási jelenségek
hez kapcsolódnak. A legnagyobb rövidülés és a redőtengelyek eredeti állása 
közel horizontális irányú lehetett, mivel jelenlegi állásukban csak a későbbi 
elmozdulások által érintett zónákban van jelentősebb eltérés ettől. Az e redőket 
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létrehozó deformáció egyfázisúnak tekinthető, mivel ilyen, korai stílusú redők 
interferenciája csak kis léptékben és kivételképpen fordul elő. A legnagyobb 
rövidülés és a főpalásság irányítottságának változatossága későbbi szerkezet
alakulás eredménye. 

A feltárás-léptékű magasabbrendű redők stílusuk (rétegek kivastagodása, 
redőformák, palásság megjelenése stb.) alapján jól elkülöníthetőek valamennyi 
későbbi deformációs fázis bélyegeitől. Bár egyes egyedi redők ettől eltérhetnek, 
különösen diszharmonikusan redőzött ré tegsorokban, összességében a 2. 
osztályú vagy ahhoz közeli redők létrejötte volt jellemző. A térképi léptékű redők 
e fázishoz tartozásának megállapításában az azokkal azonos állású és erre a 
fázisra jellemző stílusú magasabbrendű redők jelenléte, az elsődleges palásság e 
térképi léptékű redők által nem gyűrt helyzete, a szárnyakon jelentkező, a 
forgóval szemben erősebb szöveti irányítottság és a szárnyak szoros záródása 
szolgálhat közvetve a stílusra utaló bizonyítékként. A redők méretei és térbeli 
irányítottsága viszont önmagukban nem elegendőek ehhez, hiszen a palásság 
redőződése is gyakorta hasonló tengelyirányú. 

A m é s z k ő b e n tapasz ta lha tó deformáció mér téke függ attól, h o g y a 
kőzetanyag milyen rétegvastagság-arányokkal és kompetencia-kontraszttal 
je l lemezhető rétegsorozatban, illetve főként hogy egy alacsonyabbrendű redő 
me ly részében he lyezkede t t el az a lakvál tozás lezaj lása során. Kisebb 
in tenzi tású palásság muta tkozik a korai fázisú a lacsonyabbrendú redők 
forgózónáiban, illetve ott, ahol a mészkő kevésbé kompetens rétegekkel 
váltakozva fordul elő. A redőszárnyakon a nyírófeszültség értéke ennek 
többszörösére emelkedett , emiatt ott az intenzív nyírás határozott irányított 
szerkezetet („palásságot") okozott. 

A deformáció intenzitása nem mindenhol egyenletes , kőzet t ípusonként és 
b lokkonként stílusbeli különbségek mutatkoznak. Az eltérő kompetenciájú 
ré tegek váltakozásából álló rétegsorokban a gyűrt formák többnyire hajlításos-
nyírásos vagy hajlí tásos-réteglapmenti csúszásos redőződéssel jö t tek létre, de 
a Nagy-fennsík északi peremétől és folytatólagosan a Bükkszentkereszt i 
töréstől délre eső területeken a mészkövekben már passzív nyírásos redőződés 
is fellépett. A Bükkszentkereszt i törés a délkeleti szakaszán két kőzettanilag 
azonos, de deformációs je lenségeiben je lentősen különböző mészkőtestet 
választ el, és más kőzet t ípusokban is jól észlelhető tektofáciesbeli különbségek 
vannak. Az eddig egységesnek tekintett „parautochton" e zóna mentén 
lehatárolt észak-északkeleti és dél-délnyugati részét - legalábbis a korai 
fázisnál n e m fiatalabb e s e m é n y e k szempont jábó l - cé lszerű különál ló 
egységként kezelni. 

A korai fázisban kialakult palásság (a „főpalásság") létrejöttében, mint azt a 
cikk II. részében közölt mikroszerkezeti vizsgálatok is megerősítették, a mészkö
vekben a redőképződés során fellépett nyírás volt a döntő tényező. Jelentősége 
túlmutat a korai fázison, mert jól észlelhető aktív és passzív felületeket szolgál
tatott a későbbi deformációs események számára olyan helyeken is, ahol e nélkül 
a további redők, valamint törészónák észlelése és stílusának felismerése 
nehézségekbe ütközne, vagy éppen lehetetlen volna. Bár bizonyos képlékeny 
elemek még a későbbi fázisokban is képződhettek, azokban a szerkezetalakulás 
részben vagy egészen rideg töréses folyamatokkal ment végbe. 
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Táblamagyarázat - Explanation of plates 

I. tábla - Plate I 

1. Eltérő kompetenciájú rétegek elnyíródott határán kialakult redő márgarétegekkel váltakozó 
lemezes mészkőben. Ablakoskővölgyi Formáció, lencsési út bevágása (1. ábra, 10. pont) 
Fault formed on the boundary of strata with different competence in a sequence of laminar limestone and 
marl. Road cut on the road to Lencsés (Fig. 1, Point 10), Ablakoskővölgy Formation, Lower Triassic 

2. Refraktált, intenzív palásság mészkőbe települt aleurolitpala-rétegben. Ablakoskővölgyi 
Formáció, Felső-Hámor feletti műút bevágása (1. ábra, 11. pont) 
Refracted, intensive cleavage in a siltstone layer interbedded in limestone. Road cut at Felső-Hámor 
(Fig. 1, Point 11), Ablakoskävölgy Formation, Lower Triassic 

3. Vékony, metavulkanit-tartalmú rétegek jellegzetesen tekergő redői tűzköves mészkőben. 
Felsőtárkányi Mészkő Formáció + Szinvai Metabazalt Formáció, orosz-kút-völgyi erdészeti 
út bevágása (1. ábra, 8. pont) 
Typically winding folds of thin metavolcanite layers in cherty limestone. Road cut in the Orosz-kút 
valley (Fig. 1, Point 8), Felsőtárkány Limestone Formation + Szinva Metabasalt Formation, Upper 
Triassic 

4. Tűzköves mészkőbe települt, metavulkanit-tartalmú réteg korai fázis utáni szétnyíródása a 
palássággal párhuzamos mozgási felület mentén. Felsőtárkányi Mészkő Formáció + Szinvai 
Metabazalt Formáció, orosz-kút-völgyi erdészeti út bevágása (1. ábra, 8. pont) 
Shearing of a metavolcanite layer interbedded in cherty limestone along a movement plane parallel with 
the cleavage. Road cut in the Orosz-kút valley (Fig. 1, Point 8), Felsőtárkány Limestone Formation + 
Szinva Metabasalt Formation, Upper Triassic 

II. tábla - Plate 2 

1. Ptigmatikus redők tűzköves mészkőben. Felsőtárkányi Mészkő Formáció, erdészeti út 
bevágása a Száraz-Szinva oldalában (1. ábra, 12. pont) 
Ptygmatic folds in cherty limestone. Road cut in the Száraz-Szinva valley (Fig. 1. Point 12), 
Felsőtárkány Limestone Formation, Middle - Upper Triassic 

2. Mullionok márgarétegekkel váltakozó tűzköves mészkőben. Felsőtárkányi Mészkő Formáció, 
Lillafüred:Hollóstető közötti országút „halálkanyar"-bevágása (1. ábra, 6. pont) 
Mullions in cherty limestone with interbedded marl. „Death Curve" outcrop along the Lillafüred-
Hollóstető road (Fig. 1, Point 6), Felsőtárkány Limestone Formation, Middle - Upper Triassic 

3. Tűzkőrétegek hasonló redői dúsan tűzköves mészkőben. Felsőtárkányi Mészkő Formáció, 
erdészeti út bevágása a Közép-Szék oldalában (1. ábra, 7. pont) 
Similar folds in chert layers in strongly cherty limestone. Road cut on the Közép-Szék hill (Fig. 1, Point 
7), Felsőtárkány Limestone Formation, Middle-Upper Triassic 

4. 1. típusú redőinterferencia-mintázat tűzköves mészkőben. Felsőtárkányi Mészkő Formáció, 
erdészeti út bevágása a Közép-Szék oldalában (1. ábra, 7. pont) 
Type 1 fold interference pattern in cherty limestone. Road cut on the Közép-szék hill (Fig. 1, Point 7), 
Felsőtárkány Limestone Formation, Middle - Upper Triassic 
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I. tábla - Plate I 
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II. tábla - Plate II 


