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Összefoglalás
A Hidvégardó melletti Nagy-kõ triász

rétegsora felsõ-karni–alsó-nori szürke
tûzköves Pötscheni Mészkõbõl és közép-
sõ–felsõ-nori Nagykõi Mészkõbõl áll. A
rétegsor szoros vagy nyílt, álló redõkbe
gyûrõdött (F2 redõzõdési fázis). A fiata-
labb Nagykõi Mészkõ a keleti „Határ-
szurdokban” topográfialag az idõsebb
Pötscheni Mészkõ alatt jelenik meg. A
nyugati oldalon, a Nagykõi Mészkõ alap-
szelvényében pedig antiform magjában
bukkan ki. Mindkét eset azt igazolja,
hogy a felsõ-triász rétegsor a szoros F2
redõzõdés elõtt is szenvedett gyûrõdést
(F1 fázis), melynek eredményeként telje-
sen átbuktatott helyzetû rétegsor jött létre.
Ezen elsõ fázisú redõzõdés pontos
geometriája és vergenciája még nem
tisztázott. A második gyûrõdési fázishoz
tartozó (K)DK–(Ny)ÉNy-i tengelyû
redõk állók, egyértelmû vergencia nem
állapítható meg. Mind az F1 és F2
redõzõdés, mind a hozzájuk tartozó S1 és
S2 palásság a legtöbb tornai blokkban is
megfigyelhetõ, így a Tornai-egység
szerkezetfejlõdése — kisebb lokális
különbségektõl eltekintve — alapvetõen
egységesnek tûnik. Ugyancsak minden-
hol felléphetett a legfiatalabb F3 kink-jel-
legû gyûrõdés is, amely töréses-képlé-
keny nyírási zónákban, blokkonként
eltérõ intenzitással jelenik meg.

Keywords:  Western Carpathians, Turna Unit, metamorphism, ductil deformation,
folds, trust, Mesozoic

Abstract
Metamorphic Triassic sequence of the Nagy-kõ, near Hidvégardó belongs to the

Torna Unit (Fig. 1, LESS et al. 1988; KOVÁCS 1986). The sequence consists of upper
Carnian – lower Norian Pötschen Limestone and middle – upper Norian Nagykõ
Limestone. Structural observations show that the younger Nagykõ Limestone is situat-
ed below the older Pötschen Limestone and in cores of F2 antiforms (Figs 2, 3).
Consequently, the sequence was completely overturned by F1 folding before the strong
F2 folding observed in most of the outcrops.

The structural evolution can be described by the following stages (Fig. 6). 
D1: Formation of weak layer-parallel foliation, and formation of large recumbent F1
fold (overturning of the whole sequence) — the exact chronology between the two
structural events requires further detailed microtectonic studies. D2: Thrusting of the
overturned Torna sequence onto the non-metamorphic Hidvégardó sequence. D3: open
to tight folding (F2) of the whole nappe pile including the overturned limb of the
recumbent fold. Axes of these folds are trending (E)SE–(W)NW, locally almost N–S.
Weak axial plane S2 foliation developed locally (Plate I). D3b: deformation of the fold
axial planes by fold flattening or shearing, clear vergency cannot be described. D4:
large kink folds which distorted some of the folds into N–S axial direction. It is also
possible that thrusting of  Torna rocks onto Hidvégardó sequence D2 occurred only
after F2 folding and kinking. D5: Finally, pre- to post-Pannonian normal faulting
resulted in the horst structure of the hill. Brittle faulting was characterised by E–W to
ESE–WNW tension (Fig. 5).

The observed structural evolution shows similar style and deformation sequence as
other Torna Unit occurrences (FODOR and KOROKNAI 2000). Bedding-parallel S0–1 folia-
tion is always present. Normal and reverse limb of large F1 recumbent fold(s) are also
present (Martonyi Subunit, Óriás Hill and Hidvégardó – Szent János Hill and Nagy-kõ,
as normal and reverse limbs, respectively). Overthrust of anchi- to epizonal Torna rocks
onto the non-metamorphosed Hidvégardó or Bódva sequences is shown by boreholes
(e.g. Hidvégardó–3) and field relationships. Open to isoclinal F2 folds with subvertical
axial plane and S2 foliation can also be observed in all blocks. However, the varying
axial strike of F2 folds (NNE in Martonyi, E to SE in other blocks) can probably be con-
nected to map-scale kink-like F3 folds. Outcrop-scale kink folds — formed probably in
varying scaled, semi-brittle shear zones — may also have certain importance (e.g.
Martonyi Subunit).



Földtani környezet

A hidvégardói Nagy-kõ a Rudabányai-hegység észak-
keleti eleme, a magyar–szlovák határon helyezkedik el (1.
ábra). A hegy metamorf felsõ-triász rétegsorát LESS
(1981), LESS et al. (1988) és LESS (2000) a Tornai-
egységbe sorolta. A hegy K-i folytatásában, már a
szlovákiai oldalon, több feltárásban a Tornai-egység
mélyebb rétegtani helyzetû tagjai is kibukkannak (MELLO,
MOCK 1977; MELLO et al. 1996).

A részletes biosztratigráfiai és mikrofácies vizsgálatok
alapján a hegy felsõ-triász rétegsorát két formáció építi fel
(KOVÁCS 1986; KOVÁCS et al. 1989). Az idõsebb, szürke,
gyakran tûzköves Pötscheni Mészkõ és a fiatalabb, ritkán
tûzköves, tarka (drapp, rózsaszín) Nagykõi Mészkõ
(KOVÁCS et al. 1989). Mindkét formáció pelágikus
körülmények között rakódott le. A sorozat erõs anchizóná-
ba sorolható metamorfózist szenvedett (ÁRKAI, KOVÁCS
1986).

LESS et al. (1988) térképén a Nagykõi Mészkõ a hegy
nyugati, meredek oldalán és a déli csúcs (Vendég-menõ)
északi elõterében bukkan ki, szálban, ill. törmelékben (2.
ábra). A hegy nagy részét, annak középsõ, északi és keleti
oldalát Pötscheni Mészkõ alkotja, utóbbi részen még a
szlovákiai oldalra is átterjedõen (MELLO et al. 1996). Kissé

még keletebbre, elõször az Udvarnoki (Dvorniki) rétegek
következnek, amelyek a Tornaszentandrási Agyagpalának
felelhetnek meg, míg a Tornahorváti (Chorvati) felé
Reiflingi Mészkövet jelez MELLO, MOCK (1977) és MELLO
et al. (1996).

A tornai metamorf üledékek alatt a Hidvégardói
sorozat következik (GRILL et al. 1984). Ezt a
Hidvégardó–3-as és a Žarnov/Zsarnó–1-es fúrásokban
tárták fel (ÁRKAI, KOVÁCS 1986; MELLO et al. 1996; LESS
2000). A H–3 fúrás alapján a fõleg fekete palákból és

helyenként perm–alsó-triász evaporitból álló sorozat
ÁRKAI, KOVÁCS (1986) vizsgálatai alapján csak erõs dia-
genetikus átalakulást mutat. Kisebb feltárásai Becskeháza
és Tornaszentjakab közelében a felszínen is megjelenhet-
nek (1. ábra). A sorozat felszínen a hidvégardói Nagy-kõ
délnyugati oldalán és a déli csúcson (Vendég-menõ) is
kibukkan LESS et al. (1988) és saját megfigyeléseink
szerint. A törmelékes elõfordulások meszes márgapalák,
agyagos mészpalák, hasonlóak a Zsarnó (Žarnov)–1 fúrás-
ban és a Hidvégardó H–3 fúrás felsõ részében (112–170
m) elért kõzetekhez, de eltérõek az utóbbi fúrás mélyebb
helyzetû fekete, karbonátszegény paláitól (LESS, pers.
comm., 2001).
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1. ábra. Szerkezeti egységek Észak-Magyarországon és Dél-Szlovákiában (LESS 1998 és MELLO et al. 1996 után)
A szürke keret a vizsgálati helyet jelöli. A törések mérési helyei (rombusz, 5. ábra) a pannóniai üledékek közelében vannak

Figure 1. Structural units in North Hungary and South Slovakia (after LESS, 1998 and MELLO et al. 1996)
Grey box indicates the research area. Note occurrences of the Torna (Turòa) Unit. Measurement sites for fractures (Fig. 5) are 

located close to Pannonian sediments



Szerkezetföldtani megfigyelések

A hegyen terepbejárást és szerkezeti méréseket
végeztünk, redõtengelyeket és egy földtani szelvényt
szerkesztettünk. Terepbejárással sikerült megtalálnunk a
Nagykõi Mészkõ egy újabb kibukkanását (2. ábra). Ez a

határtól 100-200 méterre húzódó, ÉÉNy-i lejtésû „Határ-
szurdokban” van. Míg a völgytalpon sárga, vagy lilásdrapp
finomszemcsés mészkõ van, addig a völgyoldalban szürke
tûzköves mészkõ jelenik meg. Megfigyelhetõ, hogy a két-
féle kõzet rövid szakaszon váltakozik. A völgytalpon levõ
mészkövet a Nagykõi, a feljebb levõt a Pötscheni
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2. ábra. Hidvégardó környékének földtani térképe, a negyedkori képzõdmények elhagyásával, LESS et al. (1988), MELLO et al. 
(1996) és saját megfigyelések alapján

Mérési helyek (4. ábra): 1: Nagy-kõ; 2: Nagy-kõ Észak-1; 3: Nagy-kõ Észak-2; 4: „Határ-szurdok”
Figure 2. Geological map for the vicinitiy of Hidvégardó, without Quaternary formations after LESS et al. (1988), MELLO et

al. (1996) and own observations
Measurements sites (Fig. 4): 1: Nagy-kõ; 2: Nagy-kõ Észak-1; 3: Nagy-kõ Észak-2; 4: “Határ-szurdok”. Note that all beds are oveturned

3. ábra. Szelvény a hidvégardói Nagy-kõn keresztül
Az erõs cikcakk F2 redõzõdés már átbukatott rétegsort érintett (F1 fázis). A sztereogram kisebb karcos törésekbõl számolt feszültség-

tengelyeketmutat, ami jó egyezésben van a redõtengelyek irányával
Figure 3. Geological cross section at the Nagy-kõ, Hidvégardó 

The strong chevron folding (F2) affected the already overturned Torna rocks (phase F1) and probaly also the lower, non-metamorphic
Hidvégardó sequence. Insets show detailes of the folds, bedding-foliation relationship; for details, see Plate I. Stereogram show small 

faults and calculated stress axes, which are in good agreement with fold axes
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4. ábra. Gyûrõdéshez kapcsolódó szerkezeti adatok a Nagy-kõrõl, illetve a közeli Óriás-hegyrõl és Tornaszentjakabról
Alsó félgömb vetület, Schmidt-háló. Az egyes helyek között jó egyezés van. (a kibukkanásokat a 1. ábrán jeleztük)

Figure 4. Structural data from Nagy-kõ, Óriás Hill and Tornaszentjakab
Schmidt net, lower hemisphere. Note good correlation between measurement sites, only the northern part (site 3) show NNW–SSE trending axes.
Locations on Fig. 1. Other sites, like Óriás Hill and Tornaszentjakab (Fig. 1) also show similar direction of F2 folds, indicating the general distribu-

tion of such folds in most of the Torna Unit occurrences



Formációba sorolhatjuk, azaz a rétegsor átbuktatott
helyzetû. A rétegek itt viszonylag lapos ÉÉNy-i dõlésûek.
1–5 méter amplitúdójú, álló cikcakkredõk is megjelennek,
azonban ezek mérete és álló tengelysíkja semmiképpen
sem magyarázhatja a fordított rétegtani helyzetet. 

Palás mészmárga, lemezes márga törmeléke a hegy
délnyugati oldalától fordul elõ a fõ csúcsig. LESS et al.
(1988) besorolása alapján a kõzetek a Hidvégardói sorozat
részei. A hegy déli oldalát pannóniai üledékek borítják,
amit a gyér kvarckavics jelez a felszínen.

A nagy-kõi alapszelvény melletti Pötscheni Mészkõ
erõs gyûrõdései KOVÁCS (1986) és GRILL (1989) publiká-
ciói óta ismertek voltak (I tábla). Szerkezeti megfigyelé-
seink alapján a redõk cikcakk típusúak, (chevron folds,
RAMSAY 1974), szárnyszögük 30–90°. A szárnyak
általában egyenesek, az átfordulás gyors, de a csuklók
kerekítettek, azaz nem szögletesek (I tábla, 3., 4.). A
szerkesztett és mért redõtengelyek (K)DK–(Ny)ÉNy-i
csapásúak (3, 4. ábra). Hasonló tengelyû és alakú redõket
a Tornaszentjakab melletti Óriás-hegyen is megfi-
gyeltünk.

A Nagy-kõ északi oldalán, kevésbé szoros, nyílt
redõknél kissé eltérõ, közel ÉÉNy–DDK-i redõtengely
szerkeszthetõ (4. ábra), amit már Grill (1989) is észlelt. A
redõtengelyek ezen változása helyi jelentõségû is lehet.
Másrészt azonban gondolhatunk egy utólagos, mere-
dekebb tengelyû F3 gyûrõdésre, amely meggyûri az F2
redõket. Ilyen, kink-szerû redõk a közeli Martonyi egység-
ben elég gyakoriak (FODOR, KOROKNAI 2000). Képzõdésük
valószínûleg a töréses-képlékeny deformációs tar-
tományok átmeneti zónájában képzõdött nyírózónákhoz
kapcsolódik, mint az a tornaszentjakabi útkanyar
feltárásában megfigyelhetõ.

Az F2 redõk alakja a tengelysík mentén gyorsan vál-
tozhat, a redõk kisimulnak. Ily módon diszharmonikus kül-
sõt adnak a redõegyüttesnek. A tengelysíkok a redõben
felfelé és lefelé is eltérõ dõlésûek. Ez és a helyenként kis
szárnyszög a redõk fokozatos összelapulását tükrözheti.
Ugyanakkor, a változó tengelysík környékén többször
találunk lenyesési felszínt. E nyírási zónák mentén való
elmozdulás szintén eredményezheti a tengelysíkok meg-
hajlását. Kevés karcos rátolódás ezen jelenséghez tartozhat,
a számolt kompresszió megegyezik a redõtengelyekre
merõlegesen becsülhetõ kompressziós iránnyal (3. ábra).

A tengelysíkok meghajlása, a megjelenõ nyírási síkok
alapján egyfajta vergencia állapítható meg, ami a hegyen
változó, az alapszelvény mentén ÉÉK-i (I tábla, 3.), a hegy
északi oldalán, az egykori kõfejtõben viszont DK-i.
Valószínûleg a kissé deformált tengelysíkdõlésre
alapozhatta HÓK et al. (1995) a hegy szlovákiai oldalán
levõ redõk déli (délkeleti) vergenciáját. Szerintünk azon-
ban ez az összes feltárás alapján nem általános, a vergen-
cia megállapítása (ha van egyáltalán) további elemzést
igényel. 

Néhány esetben a cikcakkredõk tengelysíkjával közel
párhuzamos, szabad szemmel is megfigyelhetõ gyenge S2
második palásság is észlelhetõ (I tábla, 4.), legszebb talán
az alapszelvényben, a Nagykõi és Pötscheni  Mészkövek
érintkezése táján. Ott a függõleges redõszárnyat meredek
déli dõlésû palásság metszi, amely mentén a tûzkõlenc-
sék is szétnyíródtak (I tábla, 4.). A széthúzott tûzkõlenc-
sék körül jól látható a mészkõ képlékeny deformációs jel-
lege.

Fontos megemlíteni, hogy a cikcakkredõk egyértel-
mûen meggyûrnek egy korábbi, rétegzéssel párhuzamos
palásságot (S0–1) is, amelynek több F2 redõ csukló-
zónájában látható a redõ menti átfordulása (I tábla, 2.).

A Nagy-kõ blokkja észak és nyugat felé töréssel ér
véget (2. ábra). Úgy tûnik, a törések elvetik a pannóniai
rétegeket is. E fiatal fázis elemzését azonban a pannóniai
feltárások hiánya nem engedte meg. A közeli
Tornabarakony pannóniai homokgödrében általunk mért
és BALLA és DUDKO (1996) által publikált kõzetrések és
kisebb vetõk alapján feltételesen K–Ny-i húzást sejthetünk
(5. ábra). Hasonló tágulást ad a Tornaszentandrás, temp-
lom-dombi feltárás triász dolomitjának kõzetrés és kalcit-
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5. ábra. Töréses szerkezetek, becsült (szürke nyilak) és számolt 
(fekete nyilak) tenziós feszültségtengelyek Hidvégardó környékén

A triászban mért szerkezetek is a pannóniai üledékekkel alkotott
szerkezeti határhoz közel vannak, így fiatal (késõ-miocén–pliocén)
törések lehetnek. Schmidt háló, alsó félgömb vetület. A négyzet és kör a
vetõk és a rétegek pólusának vetületét jelzi. Az esztramosi adatok F. 

Bergerat-val (Paris) közös mérésbõl származnak
Figure 5. Faults, joints, estimated (gray arrows) and calculated 

(black arrows) tensional directions in the vicinity of Hidvégardó
Fractures in Triassic formations occur very close to the tectonic bound-
ary with Pannonian (Upper Miocene) so their „young” Late Miocene –
Pliocene age of formation is probable. Schmidt net, lower hemisphere
projection. Arrows on projections of fractures show the movement of
hangingwall block. Squares and circles indicate poles of faults and beds. 

Data from Esztramos were collected together with F. Bergerat (Paris)



terlér-rendszere, amely közvetlenül a pannóniai képzõd-
mények mellett van. Méhészke (Vèeláre) és az Esztramos
triász mészkövében megfigyelt normálvetõ-párok, kalcit-
telérek egyértelmûen KDK–NyÉNy-i tágulást mutatnak.
Bár a feltárások itt is a pannóniai üledékek közelében van-
nak, a deformáció kora kérdéses. Mindegyik esetet
figyelembe véve, a hidvégardói É–D-i törések normál, a
K–Ny-i törés balos vagy balos-normál kinematikájú lehet.

Szerkezetfejlõdés

Az alapszelvény és az új elõfordulás alapján a Nagykõi
Mészkõ egyértelmûen az idõsebb Pötscheni Mészkõ alatti
helyzetben van (volt az F2 gyûrõdés elõtt). Megerõsíti ezt
a két feltárás között húzott szelvény is (3. ábra). Az erõs
cikcakkredõk ellenére látható, hogy a szelvény nyugati
felén (észak)keleti, a „Határ-szurdok” táján nyugatias
dõlések uralkodnak, azaz nagyobb boltozatok magjában
jelenik meg a fiatalabb Nagykõi Mészkõ. Így szelvényünk
antiformális szinklinálisokat és szinformális anti-

klinálisokat ábrázol. A „Határ-szudoktól” keletre, már
szlovákiai oldalon egy antiform keleti szárnya folytatódik,
de a magtól kifelé idõsõdõ (átbuktatott) rétegsorral;
Pötscheni Mészkõre karni Dvorniki rétegek, majd
Reiflingi Mészkõ következik (MELLO et al. 1996).

A szerkezetelemzésbõl az is következik, hogy a legjob-
ban szembeötlõ F2 cikcakkredõk már az átbuktatás és egy
korai rétegpárhuzamos palásság kialakulása után
keletkeztek, mindenképpen egy fiatalabb képlékeny defor-
mációs fázist jelentenek. Az átbuktatás egy korábbi
redõzõdés (F1) eredménye volt. A korábbi,
rétegpárhuzamos S1 palásság és az átbuktatás (F1) idõbeli
viszonya viszont nem teljesen világos. A palásság lehet a
gyûrõdés elõtti vagy azzal egykorú. Mivel a palásság
párhuzamos a rétegzéssel, csak akkor lehetne az átbuktatás
utáni, ha az átbuktatás teljes volt (azaz 180°-os forgást
jelentett). Mivel ez a véletlen egybeesés kevésbé valószínû,
így a következõ szerkezetfejlõdés adható meg (6. ábra): 

— D1: rétegmenti palásodás (S0–1), fekvõ redõ
kialakulása (átbukatás ismeretlen vergenciával) — F1
gyûrõdési fázis.
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6. ábra. A hidvégardói Nagy-kõ szerkezetfej-
lõdése

Az egyes deformációs fázisok mindegyike
megjelenik minden más tornai tömbben. A
fekvõ redõképzõdést a Martonyi-egységben
nem lehet észlelni, mivel ott normál szárnyon 

vagyunk
Figure 6. Structural evolution of the Nagy-

kõ, Hidvégardó
Each structural stages can be recognised in
other Torna Unit occurrences. Formation of
recumbent fold cannot be demonstrated in the
Martonyi Subunit (FODOR and KOROKNAI,
2000), because rocks represent the normal limb
of such a fold. Chronology between D1a and D1b
cannot be clearly demonstrated. D2 thrusting
could postdate all folding events (F1–F3) but
crosss section (Fig. 3) would favor our interpre-
tation. Complete overturning of the sequence
(F1 folding) can be characteristic in other Torna 

subunits, too (KOVÁCS 1986; LESS 1998)



— D2: az átbuktatott redõ áttolódása a nem metamorf
Hidvégardói sorozatra. 

— D3a: közel álló tengelysíkú cikcakkgyûrõdés az
átbuktatott rétegsoron — F2 gyûrõdési fázis, F2 tengelysík-
palásság kialakulása. 

— D3b: kisebb torzulások, melyek a tengelysíkot is
érintik.

— D4: nagyobb kink-redõk (F3?), amelyek miatt a
redõtengely-irány a „Határ-szurdoktól” közvetlenül nyu-
gatra északias lesz.

— D5: Késõ-miocén–pliocén töréses deformáció.
A metamorf (meggyûrt) tornai rétegsornak a nem

metamorf hidvégardói sorozatra való tolódását a H–3 fúrás
igazolja (GRILL et al. 1984; LESS 2000) és a Zsarnó
(Žarnov)–1 fúrás környezete is alátámasztja [elfogadva
MELLO et al. (1996) térképi besorolását]. A Nagy-kõ fel-
színi feltárásai és szelvényei is a nem metamorf sorozat
alsó tektonikai helyzetét igazolják. Nem egyértelmû azon-
ban, hogy az alsó szerkezeti helyzetû Hidvégardói sorozat
is együtt gyûrõdött a tornai kõzetekkel, mint ahogy
szelvényünk mutatja. Lehetséges, hogy a rátolódás
valamelyik, vagy az összes gyûrõdési fázis után
következett be. Az általunk kissé valószínûbbnek tartott
megoldást (3. ábra) az sugallta, hogy a „Hidvégardói
sorozat” félkörben körbeveszi a tornai kõzeteket, mintegy
követve azok F2 gyûrõdésének fõ formáját (2. ábra). 

Diszkusszió — Összevetés más tornai 
kõzetelõfordulások szerkezetfejlõdésével

A fent vázolt szerkezetfejlõdés összehasonlítható a
Martonyi-egység deformáció-történetével (FODOR,
KOROKNAI 2000). Azonosság, hogy mindkét területen a
szoros, helyenként izoklinális F2 cikcakkredõzõdés a
rétegmenti palásodást követi (S0–1). Így mindkét területen
feltételezhetõ egy korai F1 redõzõdés, amely kapcsolódhat
például takarós áttolódáshoz (ld. FODOR, KOROKNAI 2000).
Különbség, hogy az átbuktatás a Martonyi-egységben —
jelenlegi ismereteink szerint — hiányzik. E megfigyelés
úgy értelmezhetõ, hogy a Martonyi-egység egy nagyobb
fekvõ redõ normálszárnyát képviselte. Mindkét területen
az F2 redõzõdéssel együtt változó erõsségû S2 tengely-
palásság jött létre. További rokon vonás, hogy mindkét
metamorf blokk nem metamorf egységeken nyugszik, azaz
fel kell tételezni egy metamorfózis, palásodás és F1
gyûrõdés utáni áttolódást is (habár ennek kora a két
területen eltérõ is lehet). Lényegesebb eltérés, hogy a
Martonyi-egység F2 redõtengelyei ÉÉK-i csapásúk, azaz
közel merõlegesek a nagy-kõi tengelyekre. Ezt egy füg-
gõleges tengelyû, nagyméretû F3 (kink-) redõzõdéssel
vagy a Martonyi-egységnek a Bódvai-egységre való fiatal
rátolódásával és forgásával magyarázhatjuk (LESS 1998).
A szerkezeti kép egy másik kisebb különbsége, hogy a
Nagy-kõn nincsenek feltárás-méretû, ferde tengelyû cik-
cakkredõk, kinkek. A kisebb eltérések ellenére, a
szerkezetfejlõdés legtöbb fázisa azonos lehetett.

KOVÁCS (1986) vizsgálatai szerint a hidvégardói
Szent János hegy rétegsora is átbuktatott, azaz az F1
fekvõredõ itt is kialakult. Terepi megfigyeléseink szerint
az F2 cikcakkredõzõdés közel KDK–NyÉNy-i tengellyel
ott is megjelenik. A közeli tornaszentjakabi útkanyar
feltárásának redõtengelyei (F2?) nagyjából párhuzamos
csapásúak a hidvégardóiakkal (4. ábra). A keletebbre
lévõ, szintén Tornai-sorozatot feltáró Óriás-hegyen a
nagy-kõivel és becskeházaival megegyezõen, K–Ny-i
redõtengelyeket mértünk (1., 4. ábra). A rétegsor
redõzõdés elõtti normál vagy átbuktatott helyzete e
helyeken nem dönthetõ el. Az Esztramos hegyén a mai
függõleges vagy átbuktatott palásság szintén egy késõbbi
gyûrõdés ereménye (F2?) lehet, bár a kisebb méretû ele-
mek itt hiányoznak.

A fenti összehasonlítás alapján a Nagy-kõre vonatkozó
szerkezetfejlõdés számos fázisa megjelenik a martonyi,
becskeházai és óriás-hegyi blokkokban is, így azt fõ voná-
saiban a legtöbb tornai blokkra érvényesnek tartjuk. Az
összehasonlításból származó fontos következtetés, hogy a
Tornai-egységben jelentõs, közel teljes (180°-os)
átbukatással (F1 takaróredõkkel?) kell számolni több
blokkban is (6. ábra). Viszont legalább a Martonyi-egység-
ben és talán az óriás-hegyi blokkban a rétegsor a normál
szárnyon maradt. A fekvõredõ(k) vergenciája nem tisztá-
zott, mivel hiányoznak a csuklózónák, kisebb parazita
redõk, nyírási kritériumok. Valószínû, hogy az F1 fekvõ
redõk egy korábbi, rétegpárhuzamos S1 palásságot is meg-
gyûrtek. Talán ezzel a fázissal hozható összefüggésbe,
hogy a Tornai-egység blokkjai ma már nem a fõ metamor-
fózis idején meglévõ aljzatukon találhatók, hanem azokról
lenyíródtak (GRILL et al. 1984; LESS 2000) és valószínûleg
takarót (takarókat) alkotnak.

A legtöbb blokkban általános az F2 gyûrõdés fel-
lépése. A közel álló tengelysíkú, lapos tengelyû F2 cik-
cakkredõk esetében nincs értelme regionális vergenciáról
beszélni, mégha egyes, lokális megfigyelések erre
lehetõséget is nyújtanak (HÓK et al. 1995; LESS et al.
1998). Az e redõket torzító rátolódások (D3b fázis)
esetében a vergenciára vonatkozó megfigyelések szintén
ellentmondásosak.

Következtetések

A Nagy-kõ felsõ-triász rétegsora egy teljes mértékû
átbuktatás (fekvõredõ kialakulása) elõtt vagy alatt
rétegpárhuzamosan enyhén palásodott. Ezután a
kõzettömeg a Hidvégardói sorozatra tolódott rá (bár e
rátolódás relatív kora nem teljesen egyértelmû). A két
szerkezeti egység ezután együttesen szoros vagy nyitott,
nagyjából KDK–NyÉNy-i tengelyû redõkbe gyûrõdött, a
tengelysík mentén igen gyenge és lokális palásság jelent
meg. A tengelysíkok (és nyilván a redõk) tovább defor-
málódtak, lapultak vagy változó vergenciával elnyíródtak.

Eltekintve a kisebb jelentõségû eltérésektõl, a Nagy-
kõre vonatkozó szerkezetfejlõdési modell érvényesnek
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tûnik más tornai blokkokra is. Különösen fontos, hogy a
ma mindenhol jól látható, függõleges tengelysíkú F2
redõzõdés egy korábbi, átbuktatott helyzetet létrehozó F1
gyûrõdés után jelent meg. Így az F2 redõzõdés helyenként
normálszárnyat, máshol átbuktatott rétegsort gyûrt újra. Az
F2 redõtengelyek irányának tornai blokkonkénti eltéréseit
a Nagy-kõn is gyanítható, késõi F2–3 kink redõk okozzák,
melyek a szoros redõk eredeti tengelyirányát jelentõsen
elcsavarhatták.
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I./1. F2 gyûrõdések a Nagy-kõn (1. mérési hely, 2. ábra). Az antiform DNy, azaz a mag felé fiatalodik, ahol kibukkan a Nagykõi Mészkõ (a
fényképen ábrázolt redõktõl DNy-ra — jobbra). A számok a további fényképeket jelzik.
Folds at the type locality of the Nagykõ Limestone (site 1 on Fig. 2). Stratigraphic data show that the sequence is younging toward the core
of the anticline (southwestward) where the younger Nagykõ Limestone occur (slightly right — southwest from the folds shown on the picture).
Numbers indicate other photos.
I./2. Szoros redõ a Pötscheni Mészkõben, Nagy-kõ, alapszelvény mellett. A csuklózónában látható a rétegpárhuzamos elsõ S1 palásság
újragyûrõdése. A DNy-i szárnyon gyenge S2 jelenik meg, párhuzamosan a redõtengelysíkkal. A ceruza 15 cm.
Close fold in the Pötschen Limestone, near the type locality of the Nagykõ Limestone. Near the fold hinge, refolding of the earlier, layer-par-
allel S1 foliation can be seen. On the southwestern limb, weak S2 foliation occurs, sub-parallel to the fold axial plane. Pencil is 15 cm.
I./3. Szoros F2 szinform a Pötscheni Mészkõben, (Nagy-kõ, alapszelvény mellett). A tengelysík kissé délnyugatra dõl, de ez az északkeleti
„vergencia” a hegy északi oldalán és Szlovákiában megfordul (HÓK et al. 1995).
Close F2 synform in the Pötschen Limestone, near the type locality of the Nagykõ Limestone. The axial plane is slightly dipping to southwest, but
this northeastern vergency changes on the northern slope of the hill, and in Slovakia (HÓK et al. 1995). Clear vergency cannot be determined.
I./4. Közel függõleges Pötscheni Mészkõ rétegek, gyengén fejlett S2 palássággal, ami a tûzkõlencséket deformálja. A palásság-rétegzés vi-
szony alapján a képen ábrázolt redõszárnytól DNy-ra antiform mag következik, ahol a fiatalabb Nagykõi Mészkõ bukkan ki. Tehát antifor-
mális szinklinális északi szárnyán vagyunk. A ceruza 15 cm.
Near-vertical Pötschen limestone beds, with weakly developped S2 foliation which deform chert lenses. On the basis of bedding-foliation rela-
tionship, the sequence should become older southwest from the picture. However, younger Nagykõ Limestone occurs in this direction, 5 m
away, demonstrating that the picture shows the northern limb of an antiformal syncline. Pencil is 15 cm.
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I. tábla — Table I
Jellemzõ szerkezeti elemek a Nagykõi Mészkõ alapszelvényénél. 
Characteristic structures on the Nagy-kõ, near the type locality.


