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1. Bevezetés, a dolgozat célja
 
Doktori kutatómunkám során a Bels  Nyugati Kárpátok komplex takarórendszerének egy szeletét 
vizsgáltam a Rudabányai-hegység középs  részén. Az elvégzett szerkezeti, metamorf k zettani, 
geokronolóiai és slénytani vizsgálatok alapján új modellt állítottam fel a terület szerkezeti fejl désére. 
Munkám f  irányvonalai a következ ek voltak: (I) a szubdukciós eseményekhez kapcsolódó jura 
képz dmények szedimentológiai vizsgálata, korának pontosítása, (II) az egyes szerkezeti egységek 
definiálása, tartalmának, illetve szerkezeti helyzetének meghatározása, (III) a takarórendszer komplex 
deformáció-történetének vizsgálata, (IV) a különböz  szerkezeti egységek metamorf fokának megállapítása, 
(V) a szerkezeti fázisok relatív és abszolút korának meghatározása, (VI) a takarós áttolódások nyomás és 
h mérséklet viszonyainak becslése.  
Munkám során a következ  sz kebb kérdésekre kerestem választ: 
Takarók definiálása: Hány takarós szerkezeti egység van jelen a vizsgált területen? Mi a mai szerkezeti 
helyzetük? Milyen az egyes takaróhatárok geometriája? Mi volt a takarók áttolódásának sorrendje, esetleges 
radiometrikus kora? Van-e lehet ség nyírásjelz  objektumok azonosítására, megállapítható-e a takarós 
áttolódások iránya? Hány takaróképz dési fázis különíthet  el?  
A takarók k zettani tartalmának, korának pontosítása: Mi a rétegtani illetve szerkezeti viszonya az 
egyes triász és jura sorozatoknak? Van-e olyan helyzet, ahol a triász és jura sorozatok érintkezése rétegtani? 
Van-e, illetve volt-e minden jura sorozatnak triász aljzata? Mi a hasonló litológiájú jura sorozatok 
elkülönítésének legjobb módszere terepen, illetve anyagvizsgálati módszerekkel? Mi volt a jura sorozatok 
üledékképz dési környezete? Honnan származhatnak a jura sorozatokban található átülepített klasztok? 
Megítélhet -e nagy biztonsággal a Telekesoldali komplexum (TO) riolit testeinek és a körülötte lév  
agyagpalának a viszonya? Milyen egyéb módszerekkel lehetséges az eddig csak szórványos koradatok 
kiegészítése a fekete palák esetében?  
Az egyes takarók bels , részben képlékeny deformációjának jellemzése: Hány képlékeny deformációs 
fázis jelei ismerhet ek fel? A képlékeny deformációs események mely szerkezeti egységeket érintették? Mi 
a képlékeny események relatív sorrendje? Lehetséges-e az események abszolút korának megadása? 
Milyenek a mikroszkópi-lépték  deformációs elemek? Mi volt a képlékeny deformáció mechanizmusa?  
A metamorf esemény(ek) nyomás és h mérsékleti viszonyainak meghatározás, geokronológia: Mi 
lehetett a képlékeny események minimum h mérséklete a deformáció mechanizmusa alapján? A vizsgált 
takarók tektonometamorf fejl déstörténete? Mi a metamorf esemény(ek) kora? Lehetséges-e az egyes 
takarók elkülönítése a metamorf fejl déstörténetük alapján?  
A takarós áttolódások nyomás és h mérséklet paramétereinek becslése, az áttolódások kora: Milyen 
információk kaphatóak a takaró-talpi tektonikus breccsák (rauhwackék) vizsgálatával? Vannak-e 
folyadékzárvány vizsgálatokra alkalmas deformáció közben növekedett ásványok?  
Összehasonlítás: Beleilleszthet ek-e az új adatok és eredmények a Bels - Nyugati-Kárpátok mezozoos 
történetér l kialakult eddigi képbe? Lehetséges-e a meglév  modellek pontosítás, finomítása esetleg 
megváltoztatása az új eredmények alapján?  
 
2. Módszerek

Szerkezeti méréseket és megfigyeléseket végeztem a Rudabányai-hegység középs  részének triász és 
jura korú feltárásaiban. A mérések között f leg rétegd lés, palásság és helyenként red tengely adatok 
szerepeltek. A terület szerkezeti felépítését bemutató keresztszelvényeket készítettem a feltárás-lépték  
megfigyelések és számos fúrás újraértékelése alapján. A szerkezeti megfigyeléseket egy részletes, de nem 
teljes, a kulcs feltárásokra koncentráló földtani térképezéssel egészítettem ki. A térképezés f  célja a 
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képz dményhatárok azonosítása, ezek min sítése, valamint geometriájának megállapítása volt. Fontos 
megfigyelés volt a rétegd lés/palásság viszonyának azonosítása.  

Számos fúrást és fúrásszakaszt (Szet-3, -4, Sza-4, -5, -7, -10, -12, Va-1, -2, -3, -4, P-74, Szo-3, Ha-3, -4, 
Rb-658, -661, Tsz-16) vizsgáltam újra annak fényében, hogy az átfúrt képz dményhatárok szerkezeti vagy 
üledékes jellegét megállapítsam. A kés -triász és a jura képz dmények határainak vizsgálatára külön gondot 
fordítottam. A magokból mintákat vettem metamorffok és mikrotektonikai vizsgálatokra.  

Mikrotektonikai vizsgálatok céljából a feszíni minták esetében a palássági síkokra mer leges, irányított 
vékonycsiszolatok készültek. Sajnos a makroszkóposan megállapítható lineáció hiánya nem tette lehet vé 
X-Z irányú csiszolatok készítését. 

Majdnem kétszáz illit Kübler index (KI), klorit „kristályossági index” (ChC) és K-tartalmú világos 
csillám b paraméter értékeinek mérése történt meg a Geokémiai Kutatóintézetben annak érdekében, hogy a 
különböz  takarókat ért átalakulás nyomás és h mérséklet viszonyait jellemezni lehessen. Az adatok egy 
részét a 80’as években azonos helyszínen és módszerrel mérték (Árkai & Kovács 1986, Kovács & Árkai 
1989, Árkai 1981, 1985, 1989), amely biztosította az irodalmi és az új adatok összevethet ségét.  

A fenti módszerek alapján mért kis-fokú metamorf események korának meghatározása céljából K/Ar 
módszeres kormeghatározásra került sor 10 minta 2 m alatti szemcseméret-frakcióján.  

A Telekesoldali komplexumból származó riolit minták cirkon szemcséinek kora U/Pb módszerrel került 
meghatározásra. A minták helyzete változatos volt a befoglaló jura palához képest. Mérések történtek ~ 100 
m nagyságú riolit testb l, az olisztosztróma szintek néhány cm-es klasztjaiból, valamint az olisztosztrómák 
mátrixát alkotó finomszemcsés anyagból.  

Feszültségmez  számításokat végeztem a terepen mért szerkezeti adatokból Angelier (1984, 1990) 
programjának felhasználásával. A feszültségtengelyek számítása a szoftver Tensor moduljának segítségével 
történtek. A fázisszétválasztások automatikus, valamint részben manuális módszerrel történtek. A képlékeny 
szerkezeti elemek, pl. palásság, nyírási szalagok megjelenítése szintén az említett szoftver segítségével 
történt. A kink-típusú és egyéb red k tengelyeinek becslése, a rövidülés irányának meghatározása a 
sztereogramok alapján vizuálisan történt.  

5 különböz  szerkezeti határról takarótalpi tektonikus breccsákat (rauhwackét) gy jtöttem a takarós 
áttolódások nyomás és h mérséklet viszonyainak becslése céljából. A mintákból deformáció közben 
növekedett kvarc szemcsék kerültek szeparálásra folyadékzárvány vizsgálatok céljából. Ezek a zárványok 
értékes információval szolgáltak az áttolódási síkok mentén migráló fluidumok összetételér l és fizikai 
paramétereir l. Az így kapott adatoknak nagy jelent ségük volt a szerkezeti események sorrendjének 
rekonstruálásában, valamint a metamorf k zettani adatok értelmezésében.  

 
3. Eredmények
 
Kutatásom során az új metamorf k zettani, micro- és makrotektonikai, geokronológiai, szedimentológiai és 
mikropaleontológiai adatok alapján újra definiáltam számos szerkezeti egység k zettani tartalmát, 
pontosítottam üledékes korát, metamorf fokát, illetve megállapítottam szerkezeti helyzetét. Ezen munka 
eredményeként a következ  szerkezeti egységeket definiáltam a Rudabányai-hegység középs  részén:  
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A vizsgált szerkezeti egységek új definíciója 

Aggteleki takaró: Az Aggteleki takarót a Kovács (1989) definíciója szerint értelmezett Szilcei fácies terület 
képz dményei építik fel. Ez a takaró helyezkedik el legfels  szerkezeti helyzetben az Aggtelek-Rudabányai- 
hegység területén. A Szilicei takarórendszer részét képezi. Az Aggteleki takaró nevet az említett 
takarórendszer aggteleki karszti el fordulására használtam.  
(1) Henci-egység: Definícióm szerint ez a szerkezeti egység különböz  triász képz dményekb l épül fel. 
Jelenleg különböz  vastagságú szeleteket alkot az Aggteleki és a Telekesoldali takarók között. Az egység 
képz dményeit Less (1998) a térképén szintén elkülönítve ábrázolta, és eltolódásos duplexekként értelmezte  
(2) Telekesoldali takaró: Definícióm szerint a Telekesoldali komplexum (TO) képz dményei egy önálló 
szerezeti egységet, takarót alkotnak, ami alatt a Bódvai sorozat képz dményei (D4 kontaktus) foglalnak 
helyet (Kövér et al. 2009b). Helyenként a két takaró közötti szerkezeti zónában Tornai sorozat 
képz dményeib l álló lencsék találhatóak (D1 kontaktus a Telekesoldali takaró felé, D4 kontaktus a Bódvai 
képz dmények irányába). A takaróhatár geometriailag nagyrészt megegyezik a Telekesoldali komplexum 
Less (1988) által ábrázolt határaival. Az ett l való lényegesebb eltérések a következ ek. A) a Szendr -
térképez  Szet-4 fúrás legfels  agyagk  és márga részét az eredeti TO besorolással ellentétben (Less et al. 
1988) a Telekesvölgyi komplexum (TV) részének tekintem. B) a Szalonna Sza-5 fúrásban és környezetében 
a TV nem-metarmorf márgái bukkannak ki, az eredeti TO értelmezéssel (Less et al 1988). A Telekesoldali 
takaró D4 fázisba sorolható talpa valószín leg reaktiválódott a kés bbi szerkezeti fázisok során (pl. D5), így 
biztosan nem tükrözi az eredeti szerkezeti geometriát. 

(3) Kimutattam, hogy a TO, az Akasztói-egység, a Nyúlkertlápai rétegek és a Hidvégardói sorozat 
nagyon hasonló, korai képlékeny deformációs jelenségeket mutat (D1-D3), és hasonló mérték  magas-
h mérségklet  anchizonális – epizonális metamorf átalakulást szenvedett (Árkai & Kovács 1986, Kövér et 
al. 2009a, b). Nevezett egységek k zettani tartalma és szedimentológiai bélyegei is nagyon hasonlóak, pl. 
fekete palák, kovásodott palák, márgapalák, turbiditek, olisztosztróma szintek. A Szendr -térképez  Szet-3 
jel  fúrás radiolária faunájának újra vizsgálata finomított a minta korán, a bajociba helyezve azt (Kövér et al. 
2009c). A Rudabányai-hegységben talált els  tengeri palinomorfák meger sítették a TO bajoci-bath korát, 
míg az Akasztói-egység kora-triász besorolását (Less et al. 1988) bajocira módosították (Kövér et al. 2009c). 
Az új adatok alapján javasoltam, hogy a felsorolt egységek ugyanabból az üledékes komplexumból, a 
dolgozatomban kiterjesztett TO-ból származnak. Jelenleg a TO a Telekesoldali takaró különböz  takaró 
szeleteit alkotja. 

(4) Az új szedimentológiai vizsgálatok alapján megállapítottam, hogy a TO egy fekete palákból, 
homokk  turbiditekb l és gravitációsan áthalmozott olisztolitos szintekb l felépül , szubdukcióhoz 
kapcsolódó sorozat (Kövér et al. 2009c, Haas et al. 2011). Az agyagpala, „homokk -olisztolitos”, 
„konglomerátum-olisztolitos” és riolit szintek (Grill 1988) id beli elkülönítését cáfoltam.  

Kimutattam, hogy a homokk  agyagpalával váltakozva rétegeket alkot. A homokkövek jelenlegi, lencse 
alakja extenziós nyírózónák valamint rétegpárhuzamos megnyúlások eredménye, melyek az eredeti 
rétegeket k zethurkákká (boudinekké) alakították a D4 és/vagy D5b deformációs fázisok során. A homokk  
betelepülések, a finom és durvább szemcsés olisztosztróma szintek minden rétegtani szintben 
el fordulnak, és nem jeleznek semmilyen kor szerinti eloszlást.  

(5) Vizsgálataimmal igazoltam, hogy a riolit testek nem a befoglaló palával közel egyid s szubvulkáni 
testek, hanem gravitációsan áthalmozott különböz  méret  klasztok. Új U/Pb módszeres mérésekkel 
megállapítottam a riolit kés -triász korát. A mért korok 220 és 206 Ma körül csoportosulnak.  
Tornai sorozat: Megfigyeléseim meger sítették azt a korábbi elképzelést, hogy a Tornai sorozatba 
különböz  paleogeográfiai helyzet  és k zettani tartalmú sorozatok tartoznak, melyek valószín leg 
kivékonyodott kontinentális kérgen rakódtak le (Less et al. 1988, Less 2000, Fodor & Koroknai 2000)  
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(6) Bódvai sorozat: Megállapítottam, hogy a Bódvai sorozat képz dményei a többszöri takarósodásnak 
köszönhet en két különböz  szerkezeti helyzetben is megjelennek a Rudabányai-hegységben. A Bódva 
folyótól délre a legalsó ismert szerkezeti egységet képviseli, melyre a D4 fázis során a Telekesoldali takaró, a 
Henci-egység és az Aggteleki takaró tolódott. A kisfokú metamorfózist szenvedett Telekesoldali takaró 
(Árkai & Kovács 1986) áttolódása a csak diagenetikus értékeket mutató Bódvai sorozatra biztosan fiatalabb 
esemény, mint maga a metamorfózis (Kövér et al. 2009a, b). Ez a takarósorrend a D5 szerkezeti fázis déli 
vergenciájú rátolódásai során látszólag megváltozott. A Szalonnai rátolódás mentén (Szentpétery & Less 
2006) a Bódvai sorozat a Telekesoldali takaró fölé került.  

K zettanilag a Bódvai sorozat a Kovács (1989) által definiált Bódvai fáciesterület triász id szaki 
képz dményeib l épül fel. Terepi megfigyelések és fúrási anyagok újra vizsgálata alapján a Bódvai sorozat 
korát kiterjesztettem a jurára is. Új értelmezésem alapján a Bódvai sorozat nori korú Hallstatti Mészköve 
fokozatosan egyre agyagosabbá válik, és folytonos üledékes átmenettel tarka, majd szürke márgává fejl dik 
(Kövér et al. 2008, 2009c). A mészk -betelepüléses márga nori-rhaeti korát foraminifera vizsgálatok 
igazolták (Kövér et al. 2009c). Ez a tarka márga építi fel a TV legalsó részét. A rétegsorban felfelé haladva 
folyamatosan szürke márgába megy át, amely jelent s mennyiség  áthalmozott krinoidea vázelemeket 
tartalmaz. A TV legfels  litofáciese radioláriákban és szivacst kben gazdag fekete pala, ami tipikus 
pelágikus környezetre utal. A radiolária fauna újravizsgálata bajoci – kora-bath kort eredményezett (Kövér 
et al. 2009b). Összegezve, vizsgálataim alapján azt javasolom, hogy a TV az eredeti üledékes fed je a 
kora-triász – nori Bódvai sorozatnak.  
 

A szerkezetalakulás f bb lépései 
(7) D1 deformációs fázis 

Kimutattam, hogy a TO (beleértve a Nyúlkertlápai rétegeket, az Akasztói-egységet és valószín leg a 
Hidvégardói sorozatot) és a Tornais sorozat deformáció története takarósodás miatti tektonikus 
betemet déssel vette kezdetét. Illit KI, klorit ChC és illit-K-taratalmú világos csillám b paraméter értékei 
alapján a betemet dés során elért nyomás és h mérséklet viszonyok a következ ek. TO: 300-350°C, 1,5-2,5 
kbar, valamint Tornai sorozat: 300-350°C, 3-4,5 kbar (Kövér et al. 2009a,b).  

Ez a tektonikus betemet dés az S0-1 rétegpárhuzamos palásság kialakulásához vezetett. Feltárás-
léptékben ez a penetratív, s r  foliáció a D1 fázis legjellemz bb képvisel je. A palásság egyaránt megjelenik 
az agyagpala, az aleurolit, a homokk  és a breccsa litológiákban. Térképi nézetben a palásság közepes 
d lés , ÉNy-i irányú (átlag: 320/40), mely helyenként meredekké, majdnem függ leges helyzet vé válik, 
vagy meredek, DK-i irányú d lésekkel váltakozik (Dunna-tet , Szalonna-Perkupa m út bevágás). Ezek 
kés i red z dési fázisok eredményei (D4, D5). A s r , penetratív fóliáció jól fejlett az agyagpalában. A 
palássági síkok mentén fehér csillámok dúsulnak. A palásság kevésbé jól fejlett a magasabb 
karbonáttartalmú vagy kovásodott k zetek esetében. Helyenként a márga, aleurolit és agyagpala rétegek 
eredeti, üledékes eredet  váltakozása is megfigyelhet . A rétegzés ilyenkor párhuzamos a palássággal.  

Az olisztosztróma szövetét szintén er teljes rétegzésre mer leges lapultság jellemzi. Szemcsevázú szövet 
esetében a klasztok er teljesen lapultak és sztilolitos határok mentén érintkeznek. A mátrixvázú típusnál a 
palássági síkok hajladoznak, körülölelik a lapított klasztokat. Egyes csiszolatokban a kristályplasztikus 
deformáció jelei láthatóak. A kvarc szemcsék hullámos kioltása általános jelenség. Néhány szemcse 
esetében megtörtént az alszemcsék képz dése: alszemcse határok választják el a különböz  kristálytani 
orientációjú kristály szegmenseket. A D1 deformációs fázis mind makroszkóposan, mind mikroszkóposan 
megjelen  egyetlen szerkezeti elemi az S0-1 palásság. A fázishoz kapcsolódó red z dés nem figyelhet  meg. 

Az elvégzett metamorf k zettani vizsgálatok eredmények 300-350°C h mérsékletet eredményeztek mind 
a Telekesoldali takaró, mind a Tornai sorozat esetében, habár a Tornai sorozat IC értékei alacsonyabbak 
voltak, ami magasabb h mérsékletre utal. A két egység metamorf fokában a számszer síthet  különbséget a 
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nyomás értékek jelentik. A b paraméterek közepes/nagy nyomást (3-4,5 kbar) jeleznek a Tornai sorozat 
esetében, míg alacsonyabb, 1,5-3 kbart a Telekesoldali takarónál. A nagyon hasonló képlékeny deformációs 
történetük (D1-D3) és metamorf fokuk alapján feltételeztem, hogy a két egység szerkezeti kontaktusa korai, 
metamorfózis el tti esemény. Ez a korai szerkezeti határ viszonylag jól meg rz dött a Bódvarákói ablakban, 
ahol a Bódvarákói sorozatra (Torna) rá vannak tolva a Nyúlkertlápai rétegek (Telekesoldali takaró).  

Az új K/Ar módszerrel történt kormeghatározások alapján valószín sítem, hogy a D1 deformációs fázis 
kora 142-113 Ma (kora-kréta). Az intervallumba tartozó id sebb koradatok valószín leg a kisfokú metamrof 
eseményhez tartoznak, míg a fiatalabb korok a K-Ar rendszer részleges vagy teljes felnyílását jelenthetik a 
kés bbi takaróképz dési fázisokat kísér  magas h mérséklet  folyadékáramlások hatására.  
 

(8) D2 deformációs fázis
A Telekesoldali takaró és a Hidvégardói sorozat feltárásaiban kisméret , zárt red k jelennek meg. A 

red k meggy rik az S0-1 palássági síkokat, tehát egy kés bbi, D2 szerkezeti fázist jeleznek F2 red z déssel. 
Az F2 red k néhány mm – cm méret , zárt vagy tág red k kerek csuklózónával és egyenes szárnyakkal. A 
legtöbb F2 red  hasonló, csuklózónában vastagodó red . A szárnyak esetenként extrém módon 
kivékonyodhatnak, helyenként a csuklók teljesen lenyíródtak a szárnyakról, és gyökér nélküli red ket 
alkotnak. A vékonycsiszolatok egy részében két, egymást kis szögben metsz  palásság van jelen. Az 
aleuritos, homokos és márgás rétegek váltakozása jelzi a korábbi, rétegpárhuzamos palásságot, melyet metsz 
az S2, fiatalabb palásság. 

A térképi-lépték  szerkezetek közül a Tornai sorozat nagyméret , helyenként átbuktatott- és fekv red i 
tartozhatnak ehhez a fázishoz. Az átbuktatott helyzet szerkezeti és biosztratigráfiai módszerekkel a 
Rudabányai-hegység ÉK-i részén több ponton is bizonyításra került (a Hidvégardó Ha-3 jel  fúrásban, 
valamint Hidvégardó településen, Kovács & Árkai 1989, Fodor & Koroknai 2003). 
 

(9) D3 deformációs fázis
Kés bb a TO és a Tornai sorozat képz dményei részben kiemelkedtek, melyhez kink-típusú red z dés 
kapcsolódik a képlékeny és töréses deformációs zóna határán (D3). A mért kink tengelyek és billentés el tti 
feltolódások ÉK-DNy-i irányú rövidülésre utalnak.  
 

(10) D4 deformációs fázis
Szerkezeti és metamorf k zettani vizsgálatok alapján kimutattam, hogy a metamorfózison átesett, 

képlékenyen deformált TO és Tornai sorozat rátolódott a nem-metamorf Bódvai sorozat 
képz dményeire (D4 fázis). Feltárás-lépték , valamint térképi-lépték  szerkezetek egyaránt ÉNy-DK-i 
irányú rövidülésre utalnak DK-i vergeniájú takarómozgásokkal. Less korábbi modellje (2000) ÉNy-i 
irányú áttolódást valószín sített a Martonyi takaró (Tornai sorozat) esetében. Vizsgálataim alapján a Tornai 
sorozat képz dményei szintén részt vettek ebben a szerkezeti fázisban, szerkezetileg elnyíródott takaró 
foszlányokat alkotva a Telekesoldali takaró talpán. A vizsgált terület északi részén a Tornai sorozat 
képz dményei felszínen vannak, a Martonyi takarót alkotják, amely a D4 fázis során a Bódvai sorozat nem-
metamorf képz dményeire tolódott. A Martonyi takaró fels bb szerkezeti helyzetét a korábbi munkák során 
is felismerték (Less et al. 1988), Less 1998, 2000, Fodor & Koroknai 2000). Egy, a Tornai sorozat 
képz dményeib l álló, azonos szerkezeti helyzet , kisméret  takaróroncs a Dunna-tet n is jelen van (Kövér 
2005). Délebbre, a Telekes-völgyben csak szerkezetileg elnyírt tektonikus lencsék formájában jelenik meg a 
Bódvai sorozatra tolódó Telekesoldali takaró talpán.  

Az Aggteleki takaró DK-i irányú áttolódása vizsgálataim alapján szintén a D4 fázisban történt. A 
takarótalpi zónát különböz  képz dményekb l álló, számos tektonikus lencse építi fel, melynek mátrixa a 
vizsgált terület északi részén f képpen evaporitos, míg a déli részen vastag rauhwacke. Az evaporitos 
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melanzs triász óceáni kéreg eredet  bázisos és ultrabázisos k zetek tektonikus lencséit tartalmazza. Ezzel 
szemben a terület déli részén a takarótalpi rauhwackéban a Henci-egység kora – kés -triász, viszonylag 
kevéssé átalakult szeletei jelennek meg.  
 
(11) D5 deformációs fázis

Megállapítottam, hogy a korábbi, D4 deformációs fázis során létrejött metamorf a nem-metamorf 
képz dményeken sorrend látszólag megfordult, mivel egy K-Ny-i csapású feltolódás mentén az említett 
takarócsomag megduplázódott, a Bódvai sorozat a Telekesoldali takaróra tolódott (D5 fázis, Szalonnai 
rátolódás Szentpétery & Less 2006 szerint). A rátolódás a korábbi takaróhatárok metszésével és térképi-
lépték  F5 red z déssel járt. Ez a red z dés meggy rte a Telekesoldali és Martonyi takarók D4 fázisban 
létrejött rátolódási talpát, valamint red z dést eredményezett az áttolódó Bódvai sorozatban. A red z dés 
vergenciájából délies tektonikus szállítási irányra lehet következtetni.  A déli vergencia a korábbi 
munkákban szintén megjelenik (Less et al. 1988, Less & Mello 2004, Péró et al. 2003), de ezt a viszonylag 
kés i deformációt a korai takarósodás irányának értelmezték. Grill és szerz társai (1984) valamint Less 
(2000) a Martonyi takaró D4 fázisbeli áttolódását miocén korúnak gondolta. Munkám során valószín sítette, 
hogy a 90-91 millió éves K/Ar adatok a D4-D5 deformációs fázisok valamelyikét jelzik.  
(12) A takarótalpi breccsákat (rauhwacke) célzó kutatásaim lehet vé tették a D4 és D5 fázisok relatív 
sorrendjének meghatározását, valamint a takarómozgások nyomás és h mérséklet viszonyainak becslését. 
Ezek a kontaktzónák tektonikus rauhwackéket tartalmaznak, melyekben a takarók mozgását el segít , 
túlnyomásos fluidumokból a deformáció közben kristályosodott ásványok találhatóak. A szinkinematikus 
kvarc kristályokban csapdázódott zárványok 200-320°C h mérsékletet és maximálisan 3,6 kbar nyomást 
jeleznek a D4 takarómozgások során. A magas h mérséklet  fluidumok valószín leg a mélyebbr l jöv , 
metamorf egységekb l származnak. A D5 kontaktusról származó folyadékzárványok egységesen 
alacsonyabb értékeket mutatnak (200-260°C, 0,3-1,0 kbar), melyek sekélyebb kéregmélységben történt 
áttolódásra utalnak.  

A takaróhatárok menti magas h mérséklet  folyadékok áramlása szisztematikus elváltozást okozott a 
vizsgált agyagásványokban, és nagymértékben befolyásolták a mért KI és ChC értékeket. Ezen fluidumok 
h mérséklete eléri, részben meghaladja a K/Ar rendszer záródási h mérsékletét, ezért feltételeztem, hogy a 
takaróhatárokoz közeli minták ~90 millió éves kora (87–94 Ma) a takarómozgások korát jelzik. 

A D4 –D5 deformációs fázisok során történt takarómozgások átrendezték a korábbi, pl. D1 fázis során 
létrejött takaró sorrendet. Valószín leg ezek a kés bbi áttolódások eredményezték a különböz  szerkezeti 
egységek helyzetére vonatkozó ellentmondásokat. A Tornai sorozatból valamint a TO-ból származó 
szerkezeti egységek egyaránt jelen lehetnek a Bódvai sorozat különböz  szerkezeti helyzet  szeletei alatt 
illetve fölött. Ez valószín leg nem a szerkezeti helyzetek téves értelmezését jelenti, hanem a D4 és D5 
fázisok miatt fellép , viszonylag kés i áttolódások eredménye.  Egy jelent s extenzióval járó deformáció, a 
D5b nagy valószín séggel a D5 fázishoz kapcsolódik: a D5 fázisban relatíve alsóbb szerit helyzetbe kerül  
TO-ban jelenik meg, és értelmezésem szerint a rátolódó Bódvai sorozat terhelése miatt következik be. A 
tektonikus terhelés hatására bekövetkezett megnyúlás extenziós nyírási szalagok, deformációs szalagok és 
normál vet k m ködéséhez vezettek. A megnyúlási irány mer leges az említett déli vergenciájú 
feltolódásokra.   

4. Következtetések: geodinamikai alkalmazás
 

(13) Vizsgálataim alátámasztották, hogy a TO középs -jura agyagpalából, homokk b l és olisztosztrómából 
álló rétegsora nagy valószín séggel egy szubdukcióhoz kapcsolódó medencében rakódott le a Mellétei 
sorozat részeként. Új koradatokkal sikerült meger síteni az összlet bajoci-kallovi (~160 – 170 Ma) üledékes 
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korát (Kövér et al. 2009c). A Mellétei és TO sorozatok bazalt klasztjai a Neotethys óceán kérgének azon 
részéb l származhatnak, melyek az intraóceáni szubdukció során fels bb lemezhelyzetbe kerültek. A triász 
korú pelágikus mészk , márga és agyagpala klasztok a kivékonyodott kontinentális kéreg fels  részéb l 
származhatnak, amelyb l vékony szeletek lenyíródtak, a nyugati-kárpáti kontinentális szegélyre tolódtak, és 
ott egy viszonylag kiemelt topográfiát alkottak. A klasztok összetétele alapján feltételezhet , hogy a 
feltolódások a kéregnek csak a legfels , mezozoos részét érintették. Ezek a vékony pikkelyek lehetnek a t le 
délre (és nem északra) elhelyezked  TO, és ezzel együtt a Mellétei sorozat akkréciós komplexumának a 
forrásk zetei.  
(14) A Pennini óceán a területt l messze nyugatra es , jura id szaki felnyílása nagymérték  balos 
oldaleltolódásokhoz, és ennek eredményeképpen a neotethysi régió nyugati szegmensének átrendez déséhez 
vezetett (Schmid et al. 2008, Stüwe & Schuster 2010). Ezek az eltolódások a Neotethys ÉNy-i peremér l 
származó, kivékonyodott kontinentális fragmentumokat szállíthattak K-re, az általam vizsgált területre. Ez 
lehetett az a szerkezeti esemény, amely a Szilicei takarórendszert a vizsgált területre hozta. A f ként laterális 
mozgás során a Szilicei takarórendszer kapcsolatba kerülhetett a Mellétei akkréciós komplexummal, részben 
rátolódva arra. Ez lehet a magyarázata a Szilicei takaró talpán lév  evaporitos melanzs obdukált ofiolitból 
származó lencséinek.  
(15) Az oldaleltolódással egy id ben, vagy kevéssel azt követ en a kora-krétában a Nyugati-Kárpátok 
mélyebb kérgének szubdukciója folytatódott. A kéreg legfels , kivékonyodott, és egymásra pikkelyezett 
mezozoos része belépett a szubdukciós zónába, melyet a Tornai sorozat közepes – nagy nyomású 
metamorfózisa jelez. A jura korú Mellétei/TO sorozat egy része szintén alábukott a szudbukciós 
csatornában. Ekkor (D1) kerül a Tornai sorozat a szerkezetileg betemetett Mellétei üledékes melanzs alá. 
Eközben megtörtént a már nagy nyomású metamorfózist szenvedett óceáni és kontinentális eredet  
fragmentumok (Barkai takaró) kiemelkedése a szubdukciós csatornában. Az exhumáció a tektonikusan 
eltemetett Mellétei üledékes melanzs talpáig történtek. A folytatódó kompresszió hatására a nagy-nyomású 
egység szeletei belenyíródtak a Mellétei sorozatba, mint tektonikus mátrixba. Ett l kezdve a Mellétei 
sorozat már nem csak üledékes eredet , hanem tektonikus melanzs is, mely magába foglalja az exhumált 
nagy-nyomású Barkai takaró lencséit. Összefoglalva, véleményem szerint a Tornai–Mellétei–Barkai 
szerkezeti egységek kontaktusa viszonylag korai (~140 Ma). A Tornai és Mellétei sorozatok kisfokú 
metamorfózisa, valamint a nagy-nyomású Barkai takaró retrográd azonos fokú metamorfózisa a K/Ar adatok 
alapján egyid s (140-120 Ma; Árkai et al. 2003, jelen dolgozat). A Barkai takaró ellentmondásos szerkezeti 
helyzete – esetenként a Mellétei takarórendszer alatti helyzetben, esetenként annak részének tekintik – jól 
magyarázható a Mellétei sorozat „tektonikus mátrix” voltával.  

A kréta középs  részén lejátszódó eoalpi szerkezeti fázis a Nyugati-Kárpátokban az aljzatot és a fed  
képz dményeket egyaránt érintette. A Szilicei-Mellétei-Tornai-egységekben ez a kb. 115 és 90 Ma közötti 
id szak a f  poszt-metamorf takarós áttolódások kora, ami a Rudabányai-hegységben a D4 és D5 
deformációs fázisoknak felel meg. A Szilicei takarórendszert alkotó kis vastagságú takarók nagy 
távolságokra tolódtak a túlnyomásos fluidumokkal átjárt kataklázos talpi zónáik mentén. Közülük korban a 
legfiatalabb a Murányi takaró (Szilicei takarórendszer) lehet, amely a Vepori takaróra tolódott. Takarótalpi 
rauhwackéjének vizsgálata 85 millió évet adott a mozgás korára vonatkozóan (Milovský & Plašienka 2007). 
Az exhumálódó Mellétei, Tornai és Barka takarók korai D1 sorrendje megváltozott a D4, és különösen a D5 
deformációs fázisok során.  E két fázis során tolódott a Tornai sorozat a Mellétei takarórendszer részét 
képez  Hidvégardói sorozatra a Rudabányai-hegység északi részén. Ez a kétfázisú mozgás lehet az oka 
annak, hogy Szlovákiában a Tornai takaró gyakran közvetlenül a Szilicei takaró alatt foglal helyet. Ezek a 
kés i takarómozgások felel sek a Bels - Nyugati-Kárpátok mai szerkezeti képéért, és a korábbi 
ellentmondásos nézetekért az aggteleki-gömöri-rudabányai térségben.  
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