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1 Bevezetés 

A dolgozat fő célkitűzése egy a Magyarországon korábban még nem kutatott, de a 

nemzetközi irodalomban már a hetvenes évektől ismert szerkezet, a porózus kőzetekben 

megjelenő deformációs szalagok, felismerése, megértése és alkalmazhatósága a 

szerkezetföldtanban. A Pannon-medencében az a szerencsés helyzet áll fenn, hogy ma a fiatal 

porózus üledékek elterjedtek a felszínen, és emellett a szerkezetalakulás is összetett (legalább 7 

fázis különíthető el). Ennek eredményeképp változatos geometriájú deformációs szalagok 

jöttek létre a változatosan konszolidált üledékekben. A különböző irányú szalagok meglétének 

legnagyobb előnye, hogy ugyanazon típusú kiindulási kőzet esetén, sokkal finomabb időbeli 

felbontásban vizsgálhatóak a deformáció mechanizmusában történő változások, amelyek 

tükrözik az eltemetődés függvényében a szerkezetalakulás fejlődését. A deformációs szalagok 

terepi munkát követő részletes petrográfiai vizsgálata, majd süllyedéstörténeti rekonstrukcióba 

illesztésük, illetve a diagenezis történettel való lehetséges kapcsolódási pontjainak felkutatása a 

Pannon-medence szerkezetfejlődésének további finomítását tette lehetővé. A dolgozatban a 

szalagokhoz kapcsolt szerkezeti diagenezis, mint módszer fontos új irányvonal lehet egy adott 

törésesen deformált képződmény hőmérséklet, és eltemetődési útjának időbeli nyomon 

követésére. A dolgozat a 81530 számú és a 113013 OTKA kutatáshoz kapcsolódik.  

Célkitűzések 

A dolgozatban először általános ismertetést adok a deformációs szalagok, mint szerkezeti 

elem besorolásáról, az általános jellemzőiről, a szalagok elvi fejlődési útján keresztül a 

kialakulásukat leíró elvi modellről, amely a szalagok szerkezetföldtani üzenetének 

megértésének az alapját képezik. Ezután ismertetem röviden a kutatás során alkalmazott 

módszereket. Majd bemutatom a legfontosabb feltárásokat, ahol deformációs szalagokat és 

azok viszonyát egyéb töréses elemekkel, vizsgáltam, hangsúlyosan erre a szerkezeti elemre és 

jelentőségére fókuszálva. Sorrendben legelsőként egy karbonátos esettanulmányt mutatok be 

Zsámbéki-medencéből, Sóskútról. Ezt követően a Bükkalján, paleogén korú üledékekben 

tanulmányozott szalagok leírása következik, kiemelve azok jelentőségét a relatív kronológia 

felállításában. Végül az Észak-magyarországi (Cserhát, Darnó-zóna közelében) porózus 
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üledékekben megjelenő szalagokat mutatom be. Ezután diszkutálom a deformációs szalagok 

által finomított szerkezeti fázisokat, kiemelve az új fázisok jelentőségét, különös tekintettel a 

Darnó-zónára. Ezután a vizsgált szalagokat, a szerkezetföldtani üzenetüket felhasználva, külön 

a Bükkaljára, és külön az eltérő szerkezeti fejlődéstörténettel bíró Észak-magyarországi 

feltárásokra, általános süllyedéstörténeti rekonstrukcióba helyezem el. Majd egy 

szerkezetföldtanban új módszert, a süllyedéstörténettel kombinált szerkezeti diagenezis 

alkalmazási lehetőségeit mutatom be a Pétervásárai Homokkő kishartyáni feltárása alapján. Ez 

az új megközelítés lehetővé teszi egy adott, ismert korú deformáció mélység-hőmérsékleti 

tartományának megbecslését, amellyel a töréses szerkezeti elemek alapján is megbecsülhető 

egy kőzet p-T fejlődési útja. 

2 Porózus kőzetekben megjelenő rideg deformációs elemek 

A kőzetek deformációja 

A deformációt a kőzetekben a litosztatikus nyomás és a komplex tektonikai erőkre 

visszavezethető komplex feszültségmező hozza létre. A feszültségtér lokális irányfüggő 

leírására a feszültségtenzort (σ), míg a kialakuló deformációk irányfüggő leírására a deformáció 

tenzort (ε), használjuk. A kettőt kis deformációk esetén (Hooke-törvény érvényes) a 

rugalmassági tenzor kapcsolja össze. A feszültség tenzor az úgynevezett főfeszültségekkel 

jellemezhető (a feszültség tenzor egymásra merőleges lokális saját vektorai). Ezek segítségével 

tetszőleges pontban és tetszőleges irányú síkra megadható a síkra merőleges (nyomó) és a 

síkkal párhuzamos nyíró feszültség. A feszültség felhalmozódás töréshez is vezethet, 

amennyiben a normális és nyíró feszültségek meghaladják a kőzetre vonatkozó úgynevezett 

törési kritériumot (Mohr-Coulomb, Griffith függvények) (1. ábra). Ez másként úgy is 

kifejezhető, hogy a Mohr-kör görbéje érinti a törési kritérium függvényt/burkológörbét. Az 

érintési pont határozza meg a törési sík szögét (Twiss & Moores 1992, Csontos 1998). 
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1.ábra: A legfontosabb töréses deformmációkra használt törési kritérium görbék normál (n) és nyíró (s) 

feszültség függvényében 

A töréses szerkezeti elemeket hagyományosan vetőkre és kőzetrésekre osztják fel (lásd 

pl. Balla 1985, Hancock 1985, Ramsay & Hubert 1987, Csontos 1998, Fossen 2010). A vetők 

(faults) olyan szerkezeti elemek, amelyek mentén makroméretben (>1mm) elmozdulás 

érzékelhető a vetősíkkal párhuzamosan ható nyírás hatására diszkrét elmozdulási síkkal. A 

kőzetrések (joints) ezzel szemben olyan töréses szerkezeti elemek (2.ábra), amelyek mentén 

érzékelhető elmozdulás nincs a kőzetben. Létrejöttüket tekintve alapvetően szakításos 

eredetűek (azaz a kőzetrésre merőlegesen ható legkisebb húzófeszültség hozta létre. Más 

megítélés szerint lehetnek nyírásos vagy a kettő közötti hibrid eredetűek (Hancock 1985).  

 

Deformációs szalagok mint szerkezeti elem besorolása 

A deformációs szalag olyan rideg deformációs szerkezet, amelyek nem tartozik 

egyértelműen sem a vetőkhöz, sem a kőzetrésekhez, mivel nem alakul ki diszkrét törési vagy 

elmozdulási felület (vetőlap), noha mérhető elmozdulás történik. Ez a szerkezeti elem feltárás 

vagy kézipéldány léptékben folytonosnak tűnő, tehát képlékeny deformációs szerkezetként 

jelenik meg (2. ábra), és a rugalmas (elastic) alakváltozás és a diszkrét vetősík kialakulása közti 

fázist képviselik porózus anyagokban. 
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2.ábra: Rideg-képlékeny szerkezeti elemek lehetséges csoportosítása (Fodor 2010 után, módosítva). A 

vastag keretek a közlemény tárgyát képező, különböző típusú deformációs szalagokat jelzik. A nyíl 

nyírásos deformációt mutat.  Beke & Fodor (2014) 

A továbbiakban a képlékeny (ductile) kifejezést leíró értelemben használom, azaz olyan 

deformációs stílusra, amely makroszkópos értelemben folytonos, azaz az anyag folytonossága 

szemmel láthatóan megmarad. Abban az esetben, amelynek során a kőzet folytonossága 

megszakad, egy vetőlap, kőzetrés vagy más töréses szerkezeti elem mentén, nem folytonos 

vagy töréses (brittle) deformációról beszélhetünk. Más megközelítésre utalnak a 

(kristály)plasztikus (crystal plastic) és rideg (brittle) deformáció kifejezések. Ebben az esetben 

két eltérő deformációs tartományról (rezsimről) van szó, amelyben a deformációs 

mechanizmusok alapvetően eltérnek. A „töréses” kifejezés mind a stílus, mind a tartomány 

esetében használható, ezért Csontos (1998) jegyzete alapján a „rideg deformációs tartomány” 

vagy „rideg deformáció” kifejezés alkalmazható  akkor, ha nem a stílusról, de ténylegesen a 
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deformációs mechanizmusokról van szó: ebben benne van az adott deformációs 

mechanizmus végbemeneteléhez szükséges hőmérséklet-nyomás tartomány is. A „rideg 

deformációs tartomány” bővebben értelmezhető kategória, a „törés” azon belül egy szűkebb 

csoportot jelent. Átmenet mindkét megközelítésben lehetséges, vagyis létezhet töréses-

képlékeny stílus és rideg-plasztikus tartomány (3. ábra). A deformációs szalagok a szerkezeti 

stílus alapján a töréses-képlékeny átmeneti stílusba tartoznak. 

 

 

3..ábra: A deformációs stílus és tartomány összefüggése és a szerkezeti elemek hozzávetőleges helyzete, 

részben Fossen (2010) nyomán  Beke & Fodor (2014) 

A deformációs szalagok kialakulásának kőzetmechanikai magyarázata 

Számos munka foglalkozik a deformációs szalagok kialakulásának leírásával (Rudnicki 

& Rice 1975, Aydin & Johnson 1983, Borja 2004, Aydin et al. 2006). A kőzet deformációkról 

és vető kialakulásról számos irodalomban a Griffith, és Coulomb-féle, egy már létező 

gyengeségi zónán történő súrlódásos csúszás modellje áll (1. ábra). Míg ez a megközelítés 

alkalmas a kis porozitású kőzetekben a vető kialakulásának leírására, ez nem teljesen 

alkalmazható a nagyobb porozitású (~>5%) üledékes kőzetek esetében (Schultz & Siddharthan 

2005).  

Ennek az eltérésnek az az oka, hogy az elvetés eltérő módon alakul ki a kis porozitású 

kőzetekben, és a porózus kőzetekben. A kulcsfontosságú különbség a porózus (4A ábra), és 
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nem porózus kőzet (4B ábra) alaptípus viselkedése között azon alapul, hogy a szemcsék törése 

a kristályos kőzetekben kevesebb energiát igényel, mint a nyírás maga.  

A kristályos kőzetekben a vető kialakulása előtt hajszálrepedés-rajok, kőzetrések keletkeznek, 

melyek a kőzet gyengeségi zónáit fogják alkotni, amelyek a szerkezefejlődés során vetőkké 

(csúszással jellemzett elmozdulásos felületekké) kapcsolódhatnak össze (Segall & Pollard 

1983). 

A porózus kőzetekben azonban, ellentétben a kristályos kőzetekkel, a szemcsék között 

akkora tér van, hogy a deformáció (nyírás, kompakció, tágulás) során azok minden irányban 

elmozdulhatnak. Az újrarendeződő szemcsék illeszkedése a porozitás megváltozásával, egyes 

esetekben, az egyes szemcsék széttöredezésével és azon keresztül a szemcseméret csökkenéssel 

járhat. A deformáció során először átrendeződött szemcséjű kis gócok képződnek, majd ezek 

növekedéséből kialakulnak a deformációs szalagok. Így a porózus kőzet kezdeti maradandó 

alakváltozással jellemzett folyási deformációja (yielding) megelőzi a diszkrét vetőlap mentén 

történő elcsúszási fázist.  

Ez a deformáció jól leírható matematikailag az úgynevezett módosított Cam cap 

modellel (4.,5. ábrák. Schultz & Siddharthan 2005), amely modellt széleskörűen alkalmazzák a 

deformációs irodalomban és a talajmechanikai gyakorlatban (Antonellini et al. 1994, Borja & 

Aydin 2004, Borja 2004). A Cam cap modell tulajdonképpen a jól ismert Mohr-diagramot 

helyettesíti, a porózus kőzetek deformációjának fejlődésének időbeni követésére. 

 

4.ábra: Vető kialakulásának kissé eltérő modellje porózus és kristályos kőzetekben, ahol mindkét 

esetben vízszintes tengelyen fő (litosztatikus) feszültség, függőleges tengelyen különbségi feszültség 

szerepel (Schultz & Siddharthan 2005) A betűkkel jelzett feszültségút A) esetben a kataklázos–kompak-

ciós nyírási szalag kialakulását mutatja, B) kristályos kőzetekben a vető kialakulásának útját szalagok 

megjelenése nélkül. A szaggatott vonal a súrlódási szilárdságot jelzi. Az alsó ábrák a 

feszültségdeformáció útvonalát mutatják 
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A Cam cap modell (4. 5.-6. ábrák) vízszintes tengelyén p az átlagos feszültség 

(confining pressure), vagy más irodalmakban litosztatikus nyomás, a függőleges tengelyen a 

“differential stress” vagyis különbségi feszültség szerepel ~(σ1- σ3) (.ábra). A diagramokon 

látható határgörbe, egy emelkedő folyási határfelületből (yielding surface), és egy folyási 

sapkából (yield cap) áll. Ez a folyási határgörbe elhatárolja a görbe alatti rugalmas (elastic) és a 

görbén kivül eső maradandó (inelastic) alakváltozás tartományát (5A. ábra). A görbe alakja és 

kiterjedése a kőzet fizikai paramétereitől függ (5B ábra). A 5. ábra (A) diagramján 1-től 5-ig 

számozva, az ötféle kinematikájú (húzásos szalagtól a nyírásos változatokon keresztül a tiszta 

kompakciós szalagokig, lásd Aydin et al. 2006 kinematikai felosztása) deformációs szalag 

kialakulásának feszültségi feltételei vannak ábrázolva. Jól látható, hogy mind az 5 kinematikai 

csoport leírható, értelmezhető ezzel a modellel.  

 

5.ábra: A deformációs szalagok kialakulásának kőzetmechanikai magyarázata a módosított Cam cap 

modellen (Schultz & Siddharthan 2005) A) a kinematikai alapú csoportosítás 5 szalagtípusának 

hozzávetőleges kialakulási tartományai: (1) tiszta dilatációs szalag, (2) dilatációs nyírásos szalag, (3) 

tiszta nyírásos szalag (4) kompakciós nyírásos szalag, (5) kompakciós szalag. M jelzi a szalagok 

kialakulásának kezdetét a sapka részen. B) A folyási határgörbe kiterjedése a szalagok fejlődésével, 

csökkenő porozitás, szemcseméret és víztartalom mellett 

A modell alapján látszik (5. ábra), hogy szalagok akkor jelennek meg, amikor a kőzetre 

ható terhelési út (loading path, ami a kőzetre ható q-p feszültségek függvénye) keresztezi a 

kőzetre jellemző folyási határgörbét (yielding surface-cap). Alapvetően a kőzetre ható terhelési 

út lefutása/meredeksége szabja meg, hogy milyen szalag képződik kinematikai értelemben. Ez 

tiszta kompakciós esetben láthatóan azt jelenti, hogy csak litosztatikus nyomás érte a kőzetet. 

Erre jó példa a sztilolit. 

A módosított Cam cap modell (4.-5. ábra) alapján a leggyakoribb típusú szalagot és 

ebből kialakuló vető elvi modelljét mutatja be a 6. ábra (Schultz & Siddharthan 2005). 
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6.ábra: Nyírásos kompakciós deformációs szalagok, mint leggyakoribb típus 5 lépcsős fejlődési útja a 

lehetséges vetőig a módosított Cam cap modell alapján (Schultz & Siddhartan 2005)  ED = az elasztikus 

deformáció, SH = alakváltozási keményedés.  

(1) Feszültség hatására először rugalmas (elasztikus) deformáció jön létre (ED), majd 

következő lépésben (2), a deformáció előrehaladásával már nem elasztikus, de makroszkóposan 

képlékeny a deformáció (macroscopic ductile flow, Cuss et al. 2003). Ekkor kezdenek el 

kialakulni a deformációs szalagok. A szalagokban a deformáció történhet a szemcsék 

forgásával, szemcsehatár menti csúszással, vagy a szemcsék törésével. Ez a fázis alakváltozási 

keményedéssel jellemezhető (strain hardening, Blenkinsop 2000), amikor növekvő 
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összefeszültség szükséges ugyanazon deformációs sebesség fenntartásához (6. ábra 2. lépés). A 

(3) lépés során (6. ábra) további szalagok kialakulásával folyamatosan terjed ki a deformációs 

zóna, egészen addig (4), amíg kis “foltokban” csúszási felületek, kis vetők jönnek létre, 

amelyek eleinte nem összefüggő rendszert alkotnak. Ekkor a deformációs szalagok fejlődése 

eljut arra a pontra (4), hogy a Cam cap diagramon a rugalmas és maradandó alakváltozás 

közötti határ, az úgynevezett folyási görbe (yield surface+cap) eléri a kőzetre jellemző törési 

burkológörbét. Ettől a ponttól kezdve az alakváltozási lágyulás jellemző (kigyengülés, Csontos 

1998, strain softening Blenkinsop 2000). Azaz csökkenő feszültségre is végbemegy a 

vetőcsúszás (4. ábra B-C szakasz, 6. ábra (4) – (5) szakasz). Tehát ettől a ponttól kialakulnak a 

diszkrét csúszási síkok, majd egy, az ezeken keresztülfutó nagy vetősík (5. szakasz, 6. ábra). A 

porózus kőzetek deformációja ezt a szakaszt nem mindig éri el, ezért találunk a természetben 

számos olyan elemet, amikor nem alakul ki diszkrét vetőfelület a deformációs szalagokban.  

 

3 A deformációs szalagok jellemzése, osztályozása 

A deformációs szalagok meghatározása 

A deformációs szalagok olyan deformációs szerkezetek, melyek nagy porozitású 

kőzetekben és üledékekben jönnek létre (Engelder 1974, Aydin 1978, Aydin & Johnson 1978, 

Pittman 1981, Jamison & Stearns 1982, Underhill & Woodcock 1987, Antonellini et al. 1994, 

Fossen et al. 2007). Elsősorban homokkövekben (7A ábra), aleurolitokban, porózus 

mészkövekben (7B ábra), de gyengén összesült vulkáni tufákban, breccsákban, 

konglomerátumokban (7C ábra) is találkozhatunk ezekkel a szerkezetekkel (Schultz & 

Siddharthan 2005). A szalagok létrejöttének alapvető feltétele a kellően nagy porozitás, ami 

szükséges az alábbiakban tárgyalt deformációs mechanizmusok működéséhez. A szalagok 

kialakulása csak nem, vagy gyengén-közepesen konszolidált állapotú kőzetekben lehetséges. 

Azonban a konszolidáltság mértékét számszerűsíteni igen problematikus, amely legfőképp a 

cementáció mértékétől, de az osztályozottságtól is erősen függ, amely paraméterek szoros 

kapcsolatban vannak a porozitással. a modellel.  
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7..ábra:a szalagok megjelenési formái különböző kőzetekben: A )jól cementált deformációs szalagok 

fonatos hálózata a Pétervásárai Homokkőben, Somsályról. B) deformációs szalag porózus szarmata 

mészkőben a Zsámbéki-medencéből C) Egyedi, jól cementált deformációs szalag konglomerátumban, a 

szőlőskei kavicsbányában  

Bár Friedman & Logan (1973) már leírt ilyen szerkezeteket ’Lüder-band’ névvel, 

elsőként Aydin (1978) definiálta a deformációs szalagokat, aki a porózus homokkövekben 

kialakuló vetők vizsgálata során megfigyelt, kompakció hatására kialakult lokalizált nyírási 

zónákat sorolta az új szerkezeti elemek közé. Ezeket a szerkezeti elemeket azóta világszerte 

sokan tanulmányozták, mivel alapvető fontosságúak a porózus kőzetekben kialakuló 

deformációk megértésében (Underhill & Woodcock 1987, Antonellini & Aydin 1994, 1995, 

Fossen & Hesthammer 2000, Rawling & Goodwin 2003, Schultz & Siddharthan 2005, Aydin 

et al. 2006, Fossen et al. 2007). A témakörben született tanulmányok egyrészt a szalagok 

kialakulásának megértésére irányultak, illetve gyakorlati jelentőségüket vizsgálták, másrészt 

tovább bővítették a deformációs szalagok fogalmát. 

A mai definíció szerint deformációs szalagnak tekintünk minden olyan porózus 

kőzetben kialakuló rideg tartományban létrejövő szerkezeti elemet, ahol a deformáció 

lokalizált sávokban, de diszkrét vetősíknál szélesebb tartományban halmozódik fel (Engelder 

1974, Aydin 1978, Aydin & Johnson 1978, Jamison & Stearns 1982, Antonellini et al. 1994). 

Az effajta deformáció-lokalizáció mikromechanizmusa összetett lehet, magában foglalhatja a 

pórusok összeomlását, a szemcsetörést, szemcsék forgásából és a határaikon való csúszásból 
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összeadódó szemcsefolyást (particulate flow; Rawling & Goodwin 2003), és a szemcsehatárok 

oldódását és ehhez kapcsolódó cementkiválást (Aydin et al. 2006). Ugyanakkor egyetlen 

szalagtípusnál sem tapasztalunk kristályplasztikus deformációs tartományba tartozó 

mechanizmust, mert ehhez lényegesen nagyobb hőmérséklet szükséges annál, mint ami a 

deformációs szalagok előfordulási tartományában (azaz a kéreg legfelső zónájában) uralkodik. 

Az előbb felsorolt mikromechanikai folyamatok mm-es vagy akár több cm-es 

nagyságrendű elmozdulások létrejöttét teszik lehetővé anélkül, hogy diszkrét vetősík alakulna 

ki. Ilyen értelemben tehát feltárás léptékben a deformációs szalagok képlékeny stílusú 

szerkezeti elemeknek is tekinthetőek. Más esetben a képlékeny stílus mellett megjelenik 

diszkrét sík menti elvetés is: ekkor a szalag a töréses és képlékeny stílus közöttinek tűnik (3. 

ábra). Ugyanakkor megjegyzendő, hogy a szalagok hossza lényegesen nagyobb lehet, mint a 

hasonló kumulatív elmozdulással jellemezett vetőké. Vagyis, a deformációs szalagoknál sokkal 

kisebb az elvetés/hosszúság arány, mint a vetőknél, mely utóbbiaknál a kialakult diszkrét 

csúszósík sokkal nagyobb elmozdulást tesz lehetővé.  

A szalagok fejlődése során fokozatosan kialakulhat nagyobb elmozdulás is, amikor a 

szalagok sokasága egy több dm vastag zónát (szalag-köteget) alkot. Ez a tendencia általában a 

betemetettség fokával erősödik (Mair et al. 2000). A sűrűsödő szalagok zónájában (gyakran 

annak pereménél vagy elvégződésénél) a szerkezetfejlődés későbbi szakaszában a 

legintenzívebben deformált részeken csúszási felületek képződhetnek, amelyekből végül 

kialakul a diszkrét vetősík. Ez utóbbi mentén összpontosul az összes későbbi elmozdulás. 

(Aydin & Johnson, 1978; Antonellini et al. 1994; Mair et al. 2000). 

A deformációs szalagok megjelenése 

A deformációs szalagok megjelenhetnek, mint a vetőt megelőző korai fázis porózus 

kőzetekben (Aydin & Johnson 1978), illetve növekedhetnek egy létező vető törési zónájában, 

például a vető menti csúszás során fellépő geometriai komplikációnál (Rykkelid & Fossen 

2002). Az egyedi deformációs szalag általában egyenes lefutású szerkezeti elemként jelenik 

meg (7C ábra). Kivétel az az eset, ha utólag kompakció éri, ekkor alakjuk megváltozhat, és a 

dőlésük is laposabb lesz. Ez korai, a betemetődést megelőző szalagképződésre utal (7B. ábra). 
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Máskor a szalagok hálózatos kötegeket alkotnak, ilyenkor a hajladozó kis szalagok fonatosan 

összekapcsolódnak (7A. ábra). 

A nem egyedi deformációs szalagok gyakran közel párhuzamos szalagokból álló 

kötegeket alkotnak, amelyek kiegészítő (konjugált) vagy ortogonális elrendezésben lépnek fel. 

Egy ilyen példa a hazai oligocén homokkőben megfigyelt kiegészítő (konjugált) deformációs 

szalagpár (8A. ábra). A fonatos szalagkötegek akár több tucat kis szalagot is magukba 

foglalhatnak (8B ábra), akár több méter széles zónát alkotva (Fossen et al. 2007). 

8.ábra: A) konjugált szalagpárok a Hárshegyi Homokkőben B) fonatos szalag köteg, tucatnyi szalaggal, 

Andornaktályáról 

 

9.ábra: Andornaktálya, a kis porozitású aleurolitban megjelenő diszkrét vető, a homokkőben 

deformációs szalagokra seprűződik szét  
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Ha a rétegsorban eltérő konszolidáltságú vagy porozitású kőzetek vannak, előfordul, 

hogy a konszolidált, vagy kis porozitású kőzetben diszkrét vetőt látunk, míg a kevéssé 

konszolidált, vagy porózusabb rétegben a vetőtől távolodva szétseprűződő deformációs 

szalagok jelennek meg, melyekben a vető menti elmozdulás szalagokra oszlik szét, és akár el is 

végződhet (9. ábra). 

A szalagok sokszor belső felépítéssel rendelkeznek. Általában két zónára tagolhatók: 

egy középső magzónára, és ezt két oldalról körülvevő határzónára (Antonellini & Aydin, 1994, 

magyar nevezéktan lásd Maros 2006), melynek vastagsága a két oldalt nem mindig 

szimmetrikus. Ezt a zonációt torziós nyírókészülékkel végzett mérések (ring-shear) alapján is 

bizonyították. A peremi zóna porozitása kisebb (Torabi et al. 2007), mint az alapkőzeté, amihez 

szemcseméret csökkenés is társul, átmenetet képezve a központi magzóna felé, ahol a 

legintenzívebb a deformáció. Mindig a központi zónában legintenzívebb a szemcseméret 

csökkenés, amely egyben a legnagyobb a porozitás-csökkenést mutatja az alapkőzethez képest 

(Torabi et al. 2007). Ez a magzóna, ahol mindig a kiindulási pontja a diszkrét elmozdulási 

síknak, vagyis a vetősíknak.  

A deformációs szalagok vastagsága 

Általánosan elmondható, hogy maga a deformációs szalag csupán néhány tized m-től 

maximum néhány cm vastagságú, de a hossza több mint 100 méter is lehet. A szalagok 

maximális vastagsága függ a kiindulási szemcsemérettől, azok szögletességétől, a kezdeti 

szemcsesűrűségtől (vagyis a porozitástól), és a litosztatikus nyomástól (Bésuelle 2001). A 

nagyobb szemcseméretű anyagokban vastagabb szalagok alakulnak ki ugyanolyan 

körülmények esetén. A szalagok fejlődése során azonban vastagságuk csökkenő tendenciát 

mutat a növekvő litosztatikus nyomás eredményeképpen. A betemetődés és a kőzetté válás 

előrehaladása tehát a szalagok vékonyodásának kedvez. Növekvő átlagos feszültség során a 

deformációs szalagok határai egyre inkább diffúzról élesre változnak, párhuzamosan a 

vastagságuk csökkenésével (Torabi et al. 2007). A kőzet filloszilikát tartalma is befolyásolja a 

kialakuló szalag vastagságát: nagyobb filloszilikát tartalom vastagabb szalagokat eredményez. 

Nincs ugyanakkor egyértelmű kapcsolat a szalagok vastagsága és a szemcsetörés intenzitása 

közt a kataklázos deformációs szalagok esetében. Általánosságban igaz, hogy a szalagok a 

középső részükön a legvastagabbak, és végeik felé vékonyodnak (Antonellini & Pollard 1995). 
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A deformációs szalagok kialakulását befolyásoló tényezők 

A deformáció mechanizmusa a porózus kőzetekben elsősorban a kőzet eredeti 

porozitásától, az ásványi összetételétől, a szemcseméretétől, valamint a szemcsék alakjától, 

osztályozottságától és cementációjától függ (Fossen et al. 2007). Ezen felül fontos tényező még 

a szemcseilleszkedés geometriája (Antonellini & Pollard 1995), a pórusvíztartalom, az 

eltemetődés mélysége, a deformáció sebessége, illetve a litosztatikus nyomás, a hőmérséklet és 

a kőzet alakváltozási útja a deformáció során (Wong et al. 1997, Schultz & Siddharthan 2005). 

Ezek a tényezők külön-külön és kombinálva is befolyásolják, milyen típusú és milyen 

geometriájú (szélességű) deformációs zóna alakul ki. A legfontosabb tényezőket és azok 

hatását a következőkben tekintem át. 

Szemcseméret – porozitás 

Ez a két paraméter befolyásolja leginkább a deformáció mechanizmusát. A 

szemcseméret-növekedéssel a szemcsetöréshez szükséges feszültség csökken, tehát a nagyobb 

szemcseméret a szemcsék törésének kedvez. Porozitás szempontjából azonban pont fordított a 

helyzet: nagyobb porozitás esetén a szemcsék könnyebben tudnak sérülés nélkül elmozdulni, 

forogni, átrendeződni, tehát a nagy porozitás a töréses deformáció ellen hat, a szemcsefolyásos 

deformációs mechanizmust támogatja. A deformációs szalagok fejlődése során a mélységgel nő 

a szemcse-szemcse kontaktusokon a feszültség, amely végül töréshez vezet. A mélység tehát az 

intenzívebb töréses szemcseméret csökkenésnek kedvez. 

Érdekesség, és a folyadékáramlás szempontjából fontos kiemelni, hogy a szalagok 

kialakulásának korai fázisában, kis eltemetettségig (Alikarami & Torabi 2015) a szalag peremi 

zónájában nem csökken, hanem kissé megnő a porozitás. Itt ugyanis csak néhány repedezett 

vagy éppen széteső (lokális tágulás) szemcse jelzi a deformáció kezdeti, a felaprózódás előtti 

stádiumát, ami lokálisan átmenetileg megnövekedett porozitást eredményez. A központi 

intenzívebben deformált zónában viszont a már előrehaladottabb deformáció hatására a 

szemcsék töredékei fokozatosan kitöltik a pórusokat, amely már porozitás csökkenést 

eredményez. Ezt a saját megfigyelések is alátámasztják. Illetve azt is feltételezik, hogy a 

fluidumáramlás hatására egy fejlettebb, gátként működő szalag esetén, a peremi zónában 

intenzívebb oldódás történhet, amely megnöveli a porozitást. Tehát a szalag mentén, fluidumok 

hatására, másodlagos porozitás is kialakulhat. 
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Osztályozottság, szemcsealak 

A deformációs szalag típusát nagyban befolyásolja a kőzet osztályozottsága, a szemcsék 

illeszkedési geometriája, és alakja. Gyengén osztályozott, mátrixvázú kőzetben ugyanakkora 

feszültség kataklázis mentes kompakciót okoz, míg jól osztályozott, szemcsevázú szövet esetén 

kataklázissal együtt járó kompakció jön létre. A rosszul osztályozott kőzetben ugyanis a 

nyomás hatására először a szemcsék átrendeződése történik meg, amely során szorosabb 

illeszkedés jön létre, miközben csökken a porozitás. Eközben szemcsetörés nem megy végbe, 

hanem a szemcsék kizárólag átrendeződéssel, forgással és szemcsehatár menti csúszással 

(grain boundary sliding) veszik fel a deformációt. Ez makroszkópos léptékben gyakorlatilag 

folytonos („képlékeny”) deformációt eredményez (Rawling & Goodwin 2003, Fossen et al. 

2007).  

A jól osztályozott kőzetekben viszont a fokozatosan növekvő nyomás a kezdeti 

porozitás csökkenés után a szemcse-szemcse kontaktusokra terhelődik, ami a fokozódó 

terheléssel már a szemcsék töréséhez vezet. Ennek több következménye is van: (1) a 

deformációs szalag egyre szélesedő zónájában szemcseméret-csökkenés megy végbe, amit a 

kompakció okozta szorosabb szemcseilleszkedés kísér. (2) Emellett a törés során a szemcsék az 

eredetinél szögletesebbek lesznek ezért kevésbé képesek „szemcsegördüléssel” felvenni a 

deformációt. Mindez gátolja a szemcsék elmozdulását, így további szemcsetörésnek kedvez. 

A szemcsék alakja is fontosa deformáció mechanizmusának változásában. Ugyanolyan 

ásványos összetételű (kvarc) jól osztályozott homokokon végzett kísérletek (Alikarami & 

Torabi 2015) szerint a kerekített szemcsék esetén nagyobb litosztatikus nyomás hatására alakul 

ki a kataklázis, mint szögletes szemcsék esetén. A nyomás növelésével a kerekített szemcsék 

ugyanis tovább képesek szemcsetörés nélkül átrendeződni, míg a szögletes szemcsék esetén 

már hamarabb megindul a kataklázis.  

Ásványos összetétel 

Az ásványos összetétel is hatással van a deformációs mechanizmusra. Az egyik 

legfontosabb a homokos képződmények esetében a filloszilikátok jelenléte, melyek még 

mikroszkopikus méretben is sokszor törés nélkül deformálódnak és meggátolják más szemcsék 

törését is. Ezt támasztja alá, hogy a filloszilikátos szalagokban legtöbbször nem tapasztalható 
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fejlett kataklázis. Ennek ellenére jellemzően nagyobb mérvű porozitás és permeabilitás 

csökkenés társul a filloszilikátok összetapadásával képződő szalagokhoz, mint a nem 

filloszilikátos társaikhoz. Saját tapasztalataim is alátámasztották, hogy az egyes ásványok 

másként viselkednek hasonló körülmények között. A sziliciklasztos kőzetek esetén az általános 

kőzetalkotó ásványok közül a csillámok és más filloszilikát ásványok (glaukonit) viselkednek a 

legképlékenyebben, a legkisebb deformációt is. jelzik Az eltemetődés során fellépő kompakció 

és/vagy gyenge deformáció hatására is hajladozva, vagy pszeudomátrixként (Dickinson 1970) 

viselkedve beágyazzák a ridegebb szemcséket. A földpátok szintén viszonylag könnyen 

deformálódnak, esetükben törnek, amely a jó hasadásukra vezethető vissza. A kvarc és egyes 

nehéz ásványok (cirkon, apatit) viselkednek a legridegebben, ami a rossz hasadásukra 

vezethető vissza. Ezek az ásványok deformálódnak a legnehezebben, egyben hozzávetőlegesen 

a legkésőbb.  

Pórusvíz-tartalom 

A pórusvíztartalom is befolyásolja a deformáció mechanizmusát. Mennyiségének 

növekedése a szemcsefolyással történő deformációnak kedvez, mivel csökkenti a hatékony 

feszültséget. A pórusokban lévő folyadék nyomása a szemcséket összeszorító külsőfeszültség 

ellen hatva, részben átveszi a terhelést a szemcsékről, amelynek során kisebb lesz a szemcsék 

kontaktusán a feszültség. Ezzel a törés helyett elősegíti a szemcsék elcsúszását. Azonban 

megjegyzendő, hogy a pórusnyomás megnövekedése olyan mértékű is lehet, hogy kisebb, 

kőzetet még nem törő feszültségtérnél a pórusnyomás (túlnyomás) idézi elő a törést (lásd 

hidraulikus breccsa). Mivel az eltemetettséggel a pórusvíz tartalom csökken, ezért a növekvő 

betemetődéssel a szemcsékre nézve egyre inkább destruktívvá válik a deformáció. 

Betemetettség-cementáció 

Az eltemetődés mértéke — a kőzetre ható növekvő litosztatikus nyomás és csökkenő 

porozitás mellett — az üledék kőzetté válási folyamata miatt is fontos a deformáció során. Az 

eltemetettség döntően befolyásolja a deformáció mechanizmusát, és a szalag külső 

megjelenését is.  
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Az eltemetettség és szalag megjelenésének kapcsolatát kutató kísérletek és a terepi 

tapasztalatok azt mutatják, hogy kis nyomás esetén a szalag diffúz határokkal, míg növekvő 

feszültség esetén egyre élesebb határokkal jelentkezik átmenetet képezve a vetők felé. Tehát a 

nagy kiindulási porozitás és homok méretű szemcsenagyság sekély eltemetődéssel 

kombinálódva (kis litosztatikus nyomás) a deformáció során a nyírási zóna vastagság-

növekedésének kedvez. (Antonellini & Aydin 1995). 

Az eltemetettség legfontosabb aspektusa azonban a deformáció mechanizmusára 

gyakorolt hatása. Mélységgel ugyanis változik az uralkodó mechanizmus. Az összefüggés 

alapja, hogy a növekvő litosztatikus nyomásnak kitett kőzet szemcséi között egyre nagyobb 

feszültség halmozódik fel. Az eltemetődés során a legkorábbi fázist képviseli a puha 

üledékekre jellemző diszaggregáció mechanizmusa (10. ábra), amely sekély, pár száz méteres 

mélységig lehet uralkodó. A mélységgel a kőzet szemcsék illeszkedése egyre tömöttebb lesz, 

nagyobb lesz a szemcse-szemcse kontaktusok száma, ahol a növekvő feszültség hatására 

elkezdenek a törések kialakulni (10. ábra). Tehát megindul a szemcsetöréssel járó kataklázis 

mechanizmusa.  

 

10. ábra: Fossen et al. (2007) alapján a mélység és a deformáció mechanizmusának összefüggése. 

Felszínközelben, nem vagy alig konszolidált kőzetben a szemcsefolyás, -forgás, az uralkodó 

deformációs mechanizmus.Néhány száz méteres mélységtől kedzve fokozatosan a szemcsetöréses, 

kataklázos deformációs mechanizmus válik meghatározóvá. A törések a szemcse kontaktusokon 

indulnak meg, majd a mélységgel, a szemcse egészét érintő törések válnak uralkodóvá. 2-3km 

mélységtől a (kvarc) nyomásoldódás a döntő mechanizmus a homokkövek esetében. 
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Azonban kataklázos szalagok nem vagy alig konszolidált üledékekben, felszíni 

körülmények közt is előfordulhatnak (Cashman & Cashman 2000). A kataklázis mértéke 

azonban felszíni körülmények között sokkal gyengébb (a szemcsék széleit érintő), mint 

mélyebb eltemetettségnél.  

Tapasztalati kísérletek (ring-shear) alapján először a kőzet szemcséi a széleken 

kezdenek el töredezni, „pehely” szerűen a szemcse szélek lehasadozni (2-3 MPa), ami nagyobb 

nyomás esetén (5MPa) egyre inkább a szemcse széttörése felé, majd kis darabjaira való 

felaprózódása felé halad (Torabi et al. 2007). Emellett a kőzet mechanikai tulajdonságai is 

változnak a növekvő betemetettséggel. A porozitás-csökkenés kb 2-3 MPa nyomásig a 

legintenzívebb a kísérletekben, majd a csökkenés intenzitása lelassul (Torabi et al. 2007). A 

mélységgel tehát egyre intenzívebb lesz a szemcseméret- és porozitás csökkenés.   

A tapasztalati kísérletekben azonban nem minden paramétert tudnak figyelembe 

modellezni, egy ilyen fontos befolyásoló tényező a cementáció kialakulása. A hatása hasonló a 

porozitás csökkenéshez, abból a szempontból, hogy csökkenti a porozitást, és a szemcséket 

összekapcsolva gátolja a szabad mozgásukat, elforgásukat, ily módon a destruktív 

deformációnak kedvez. A mélységgel a nyomás mellett a hőáram függvényében a hőmérséklet 

is nő, amelynek során az erre a paraméterre érzékenyebb oldódásos-cementációs 

mechanizmusok kapnak nagyobb hangsúlyt. A homokkövek esetén a kvarc nyomásoldódás és 

cementáció megjelenése magasabb hőmérsékletre (>80°C), amely a legtöbb esetben mély 

eltemetettségre (a hőáram függvényében általában >1500-2000m) utal.  

Azonban nem csak kvarc, hanem karbonátos cementáció is érheti utólagosan a kőzetet, 

amely sokkal szélesebb hőmérsékleti tartományt jelezhet. Történhet sekély és 

mélyeltemetődéshez is kötődve.  

A szalagok és a cementáció sok esetben szoros kapcsolatban állnak egymással. A 

diszaggregációs szalagok, és a gyengén kataklázos szalagok sokszor cementáltak kalcittal vagy 

vasoxi-hidroxid ásványokkal. Ez általában már terepen is jól látható, amikor a szalagok pozitív 

reliefű kipreparálódott sávokként jelennek meg. Azonban intenzívebb kataklázis esetén a szalag 

már nem vezetőként, hanem gátként funkcionál (Caine et al. 1996). Ennek terepi jele, hogy a 

deformációnál fiatalabb cementáció vagy az utólagos vasas színezés kikerüli a szalagokat.  
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A deformációs szalag és a fluidumáramlás kapcsolata 

A deformációs szalagok menti oldaláramlás és a deformáció kapcsolata egy 

gyakorlatban is fontos iránya a szalagok kutatásának, amelyet a külföldi irodalom széleskörűen 

vizsgál (Chan et al 2000 et al., Fossen & Bale 2007, Caine 1996). Ez a kapcsolat részben 

bizonyosan eltér az egyéb törések és fluidum-áramlás viszonyától, melyek több hazai példáját a 

közelmúltban elemezték (Dabi et al. 2011, Fintor et al. 2011). A deformációs szalagok 

képződési mechanizmusa és ezért a folyadékáramlásra gyakorolt hatása főként abban 

különbözik a vetőkétől (11A ábra), hogy a szalagok leggyakrabban porozitás csökkenéssel 

járnak, míg a vetőbreccsák mentén a porozitás növekedés a jellemző. A hasonlóság inkább a 

vetőagyagokkal mutatkozik meg, amik szintén gátként szolgálnak a folyadékáramlásnak, ahol 

az áramlási pálya gyakorlatilag párhuzamos lesz a szalag iránnyal (11B ábra). A szalagok 

folyadékáramlást gátló hatása függ attól, hogy mennyire intenzív a szemcseméret csökkenés, 

milyen geometriájú, milyen vastag, és hosszú a szalag.  

11.ábra: A) a folyadékáramlás és a vető kapcsolata. A vetőzóna legtöbb esetben kiváló vezető. B) a 

folyadékáramlás és a kataklázos szalagok kapcsolata  A fejlettebb kataklázos szalagok folyadékáramlás 

szempontjából gátak, gyakran a szalag mentén, de a szalagon  kívül történik a folyadékáramlás. Piros 

nyilak jelzik a fluidumáramlás pályáját. 

A folyadékáramlás szempontjából azonban fontos kiemelni, hogy a szalagok kialakulásának 

korai fázisában, kis eltemetettségig a szalagok kifejezetten jó vezetők. Nemcsak a dilatációs, és 

diszaggregációs szalagok, hanem a kataklázos szalagok egy része is. A dilatációs szalagok a 
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megnövekedett porozitás miatt válnak jó vezetővé, míg a (látható) térfogatváltozással nem járó 

diszaggregációs szalagok esetén a megnyúlt szemcsék irányítottsága vezetheti a fluidumot. A 

kataklázos esetében pedig, a szemcsetörés kialakulásának korai fázisában a szalag peremi 

zónájában nem csökken, hanem nő a porozitás (Alikarami & Torabi 2015). Gyakori indikátora 

ennek a szalag utólagos cementációja. 

A deformációs szalagok elvi fejlődéstörténete 

Kataklázos mint leggyakoribb típusú deformációs szalagok megjelenési sajátosságai 

alapján Aydin & Johnson (1983) írta le a (normál)vető kialakulásának lépéseit a porózus 

homokkövekben (kiindulási állapot) (12. Ábra).  

 

12..ábra: A kataklázos típusú deformációs szalag kialakulásának. elvi fejlődéstörténete feltárás, és mikro 

léptékben. Jobb oldalt látható, a szalag fejlődésnek a folyadékáramlással való elvi kapcsolata. 
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A deformáció, a szemcse-szemcse kontaktusokon kezdődik, amely szemcsetörés 

mechanizmussal (protokataklázos szalagok vagyis gyengén kataklázos kialakulása) megy 

végbe (12.ábra). Ehhez a fázishoz, egyedi, kis deformációs szalagok kialakulása köthető. A 

fokozódó szemcsetöréssel párhuzamosan, újabb és újabb deformációs szalagok alakulnak ki, 

amelyek a fejlődés során, fonatos-hálózatos rendszerré állnak össze. A szalagok számának 

növekedése azzal magyarázható, hogy amint szalag, a nyírás során elér egy bizonyos mértékű 

szemcse-, és porozitás csökkenést, akkor a további szemcsetörés (és hozzákapcsolódó súrlódás) 

annyira sok energiát igényelne a már meglévő szalagban, hogy egy újabb szalag kialakulása 

energetikailag kedvezőbb az előzőhöz közeli porózus, de még nem deformált zónában. A 

deformáció-fejlődés alakváltozási keményedési fázisa (strain hardening) során így több tíz, 

akár százas nagyságrendben is kialakulhatnak szalagok egy cm-dm-m széles zónában (Fejlett 

kataklázos szalag kialakulása, 12. ábra). Ezt követően alakul ki a vetősík, a deformációs 

szalagok legintenzívebben deformált zónájában; a fonatos szalagrendszeren belül, vagy annak 

valamelyik pereménél.  

Összegezve tehát a deformációs szalag tulajdonképpen egy vetőt megelőző deformációs 

szerkezet a porózus szemcsés kőzetekben. Mivel a vető csak a deformációs szalag egy részét 

deformálja tovább, így utóbbi megőrzi a korai kőzetreológiára utaló deformációs 

mechanizmusok jegyeit. Ugyanakkor a folyadékáramlással és ásványkiválással való kapcsolata 

eltér a diszkrét vetőkétől, mivel a szalagok kialakulása legtöbbször porozitás csökkenéssel jár. 

A deformációs szalagok, a porózus kőzetekben létrejövő vető kialakulás kezdeti 

fázisának indikátoraként, egyben fontos információként szolgálnak a nagyobb vető(k) 

közelségének jelzésére. Több tanulmány kimutatta ugyanis, hogy a deformációs szalagok 

sűrűsége nő a nagy vető felé (Aydin 1978). Továbbá Aydin & Johnson (1983) elvi 

fejlődéstörténetével összhangban gyakorlati példákon is kimutatták, hogy nagy eltemetettségnél 

(intenzívebb kataklázis) sokkal több szalag alakul ki, mint sekély mélységben (Hesthammer & 

Fossen 2001, Mair et al. 2002), vagyis a szalagok sűrűsége közvetve indikátora lehet az 

eltemetettségnek. 

A deformációs szalagok csoportosítási lehetőségei 

A szakirodalomban alapvetően a kinematika és a szemcseszinten megfigyelhető 

deformációs mechanizmus alapján osztják fel a deformációs szalagokat. Antonellini et 

al.(1994) két csoportot különített el legkorábbi munkájában: deformációs szalagokat 
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(deformation band) és deformációs szalag-vetőt (deformation band fault). A deformációs 

szalagok az általa vizsgált homokkőben a legnagyobb főfeszültségre merőlegesek, nincsenek 

nyírásos jegyeik, emellett térfogatcsökkenés, mikrotörések, és nagyon kismértékű 

szemcseméret csökkenés jellemzik. Ma ezeket tiszta kompakciós szalagoknak tekintik. A 

második csoportban, amelyet deformációs szalag-vetőnek nevezett, a deformáció jellemzően 

térfogatváltozással, gyakran kataklázissal és nyírásos elvetéssel (1-10 mm) jár.  

Én a munkám során a deformációs szalag-vetők fogalmát kissé eltérő értelemben 

használom, ugyanis én azokra a deformációs szalagokra alkalmazom majd a leírások és 

értelmezés során, amelyek ásványos lineációval, vagy vetőkarccal rendelkeznek. Ez utóbbiak 

már átmenetet képeznek a vető felé (lásd részletesebben az „4. Alkalmazott vizsgálati 

módszerek fejezetben”). 

A frissebb, részletesebb vizsgálatok során kiterjesztették a szalagok fogalmát, és tovább 

csoportosították azokat. Borja & Aydin (2004), illetve Aydin et al.(2006) munkája már ötféle 

kinematikai típust különített el: (a) dilatációs/húzásos szalag, (b) dilatációs/húzásos nyírási 

szalag, (c) nyírási szalag térfogatváltozás nélkül, (d) kompakciós nyírási szalag, (e) 

kompakciós szalag (13. ábra). 

 

13.ábra: szalagok kinematikai szempontú csoportosítása Aydin et al. 2006 



26 

 

a) A dilatációs/húzásos szalagok (dilation band) nyírás nélküli tágulásos szerkezetekként 

jelennek meg (13a ábra), melyekben az anyakőzet anyaga megjelenik, de annál kisebb 

szemcsesűrűségben. Erre a típusra jellemző, hogy eredetileg nagyobb a porozitás a szalagban, 

mint az azt körülvevő kőzetben. E szalagokhoz nem kapcsolódik szemcsetörés, de az 

anyakőzethez képest megnövekedett porozitás miatt a felszínalatti fluidumáramlásnak mégis 

hatékony vezetői lehetnek. Ez a típus azonban csak ritkán őrződik meg eredeti porózus 

szerkezetében, gyakran gyorsan kitöltődik (Du Bernard et al. 2002). 

b) Húzásos nyírási szalag (dilational shear band). Az előző típushoz képest annyiban tér el, 

hogy benne nyírásra utaló szemcseorientáció-változás is megfigyelhető, de ez ritkán leírt típus. 

Az előzőekhez hasonlóan ezeket is a szemcsetörés hiánya és jó fluidum-vezetőképesség 

jellemzi. 

c) Nyírási szalagok (shear band) olyan elemek, melyek térfogatváltozás nélküli nyíráshoz 

kapcsolódnak (13c ábra). A deformáció mechanizmusa alapján (amelyet ezt követően 

tárgyalok) ezek a diszaggregációs szalagok (Fossen et al. 2007). E szalagokban megjelenhetnek 

a Riedel-jellegű nyírási felület-rendszer elemei a kapcsolódó alakváltozás nagyságának 

függvényében. Ezek a szalagok igen gyakoriak és fontosak a még nem konszolidált 

üledékekben.  

d) A kompakciós nyírási deformációs szalagok (compactional shear band) a legáltalánosabban 

elterjedt szalag-típus. Elsőként ezeket definiálták deformációs szalagnak, melyet Aydin (1978), 

és Aydin & Johnson (1978, 1983) írtak le a Colorado-fennsíkról. Ennél a típusnál a nyírás és a 

kőzetterhelés hatására kompakció, szemcsetörés és porozitás csökkenés jelenik meg (13d ábra) 

a feszültség növekedése során. Ez vezet el a szalagok térbeli hálózatának kialakulásához a 

diszkrét vetősíkot megelőző fázisban. Ezen típusú szalagok lecsökkent porozitása és 

permeabilitása gátat képez a talajvíz és a szénhidrogén-áramlásnak. (12. ábra).  

e) A kompakciós szalagok másik típusánál (compactional band) a nyírásos elemek teljesen 

hiányoznak. Ilyeneket írt le elsőként Antonellini et al.(1994) illetve Mollema & Antonellini 

(1996). Ide tartozik például a sztilolitok egy része is.  

A fenti 5 csoportból a tisztán húzásos és kompakciós szalagokat egyes szerzők nem 

tekintik deformációs szalagoknak, csak a 3 nyírásos variációt fogadják el. Az öt csoportra való 

felosztás hívei azzal érvelnek, hogy a porózus kőzetekre alkalmazott módosított Cam cap 

modellel érthető és modellezhető mind az öt kinematikus variáció, (lásd „A deformációs 

szalagok kialakulásának kőzetmechanikai magyarázata” fejezet).  
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A szemcseszintű deformációs mechanizmuson alapuló, ma széles körben elfogadott 

osztályozást Fossen et al. (2007) alkották meg, akik négy csoportot különítettek el (14. ábra): 

(1) diszaggregációs deformációs szalag (disaggregation band), (2) kataklázos deformációs 

szalag (cataclastic band), (3) filloszilikátos deformációs szalag (phyllosilicate band), és (4) 

(nyomás)oldódásos-cementációs (solution and cementation band) szalagok.  

Az első csoportot alkotó diszaggregációs szalagokban (14a ábra) a szemcsék forgása, a 

szemcsefolyás (granular flow, Twiss & Moores 1992; más irodalmakban: „részecskefolyás”, 

particulate flow, Rawling & Goodwin 2003), és/vagy szemcsehatármenti csúszás (grain 

boundary sliding) a fő szemcseszintű deformációs mechanizmusok, amelyek egyaránt 

végbemehetnek összenyomásos, tágulásos és térfogatváltozással nem járó folyamatok során. Ez 

a szalagtípus a deformációban résztvevő szemcsékre nézve nem destruktív, és a kőzet 

cementációjának hiányát feltételezi. Ezekkel a szalagokkal leggyakrabban sekélyen eltemetett 

üledékeknél találkozhatunk (Fossen et al. 2007). E típus kialakulásának kedvez többek között a 

gyenge konszolidáció (nagy porozitás), a szemcsék kerekítettsége, rossz osztályozottsága, a 

pórusvíz tartalom. 

 

14..ábra: a szalagok csoportosítása a bennük uralkodó deformációs mechanizmus alapján (Fossen et al. 

2007) 
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A második filloszilikátos típus (14b ábra) akkor alakul ki, ha a kőzet filloszilikát 

tartalma meghaladja a 10-15 %-ot. Ez a szalag a deformációs mechanizmus tekintetében a 

gyengén kataklázos típushoz, illetve a szemcsefolyáshoz áll közelebb. A filloszilikát ásványok 

ugyanis egymáshoz tapadva szalagokba rendeződve csúszósík szerűen elősegítik az 

elmozdulást (14b ábra). A szorosan tapadó ásványok lokálisan erős gátként működnek a 

folyadékáramlás szempontjából.  

A harmadik, kataklázos deformációs szalagok csoportja (14c ábra), lényegében 

megfelel az Aydin (1978) által eredetileg definiált deformációs szalagnak. Ez a típus fordul elő 

leggyakrabban. A kataklázos szalagokban a deformáció főként szemcsetöréssel (kataklázis) 

megy végbe (14c ábra), amelynek során a szemcsék a kontaktusoknál kezdenek összetöredezni. 

A növekvő mértékű alakváltozás során a szemcseméret-csökkenés több nagyságrendnyi is lehet 

a szalag „fejlettségétől” és a kőzet betemetettségétől függően. Ez a típus gyakorlatilag 

bármilyen mélységben előfordulhat, azonban a kataklázis mértéke eltérő. Sekély mélységben 

általában gyenge kataklázis jellemző a szemcsék érintkezésénél, amely a mélység 

növekedésével egyre intenzívebbé válik, amely nagyobb porozitás csökkenéssel jár. Ha 

többféle kataklázos szalagunk van ugyanolyan kőzetfizikai paraméterekkel rendelkező 

üledékben, akkor az a kőzetben bekövetkező konszolidációbeli változásokra utal, amely 

általában az eltemetettséghez köthető. 

A negyedik típus az oldódásos és cementációs szalagok csoportja (14d ábra). Az 

oldódásos szalagok jellemzően sűrű tömött szemcsés szövetűek, ahol a szemcsék kontaktusán 

nyomási oldódás lép fel. Az oldódáshoz gyenge kataklázosodás is társulhat. Kialakulásukat 

elősegíti a szemcsehatárokon jelenlévő agyagásványok. A cementációs szalagoknál a 

cementáció a friss, nagyon reaktív felületeken történik szemcsetörés vagy szemcsehatárok 

menti csúszás során. Kvarc-dús kőzeteknél ez a szalagtípus magasabb, 80°C-ot meghaladó 

kialakulási hőmérsékletet feltételez, mint a karbonátos kőzetekben. Az eltemetettség 

szempontjából ez már több mint 1500-2000 méteres mélységet feltételez. 

Deformációs szalagok porózus karbonátos kőzetekben 

A karbonátokban kialakuló deformációs szalagok egyelőre még kevéssé kutatott terület 

a sziliciklasztos kőzetekben kialakulókhoz képest. Ennek egyik fő oka, hogy a porózus, 
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szemcsés karbonátos kőzetek sokkal ritkábbak. Az már régóta ismert, hogy a karbonátos 

kőzetek nem töréses deformációjában a nyomásoldódás játssza a döntő szerepet (Rutter 1983, 

Groshong 1988), amely a kőzetfizikai paraméterek alapvető különbségeire vezethető vissza. A 

frissebb kutatások azonban már felismerték a deformációs szalagok jelenlétét a porózus 

karbonátokban is. Azt találták, hogy itt a deformáció mechanizmusa alapján három típus 

kialakulása lehetséges. A különbség, hogy a sziliciklasztos kőzetektől eltérően itt filloszilikátos 

szalagokat nem találunk. A többi típusra, a diszaggregációs, a nyomásoldódásos és a kataklázos 

szalagokra mind vannak irodalmi példák, de a kialakulásuk körülményei eltérőek a 

sziliciklasztos kőzetekhez képest. A karbonátok esetében szintén a részecske folyás 

(independent particulate flow) jelzi az üledékképződéshez képest időben legközelebbi típust. A 

gyakorlatban azonban a diszaggregációs szalagok megjelenése a karbonátokra jellemző nagyon 

gyors cementáció miatt sokkal ritkábban fordul elő, de nem példátlan (Rath et al 2011). Ezen, a 

mindenképp az üledék diagenezise előtt keletkezett szalagok, a gyors cementáció miatt az 

üledékképződéssel közel egyidős deformációt feltételeznek. Azonban a sziliciklasztos 

kőzetektől eltérően itt a nyomásoldódás sokkal nagyobb szerepet kap a szalagok és az ezekből 

kifejlődő mikrotörések kialakulásában (Cilona et al. 2012). Az üledékképződéshez viszonyítva 

ugyanis korábban, kisebb mélységben már néhány száz méteres mélységben megjelenik a 

nyomásoldódás jelensége először nyomásoldódási filmek majd kicsit mélyebben (~500m) 

sztilolitok formájában (szemben a mély> 1500-2000 méteres eltemetettséggel). Ennek a 

különbségnek az oka a karbonátok eltérő kőzetfizikai tulajdonságaiban keresendő. A karbonát 

szemcsék könnyebben deformálódnak kis nyomás hatására is, illetve nem konszolidált 

üledéknél még képlékenyen is viselkedhetnek.  

Az a feltevés (Tondi et al. 2006), hogy a durvább szemcsés, jobban osztályozott 

mészkövek esetében elsősorban kompakciós szalagok alakulnak ki. Ennek az az oka, hogy ezen 

típusú mészkövek kiindulási porozitása a legnagyobb, amely ’váz’porozitás nagyobb 

eltemetettségig is megörződhet. Azonban kataklázos deformációs szalagok is előfordulnak 

porózus mészkövekben, amely valószínűleg a kisebb porozitású mészkövek esetében válik 

dominánssá, de ennek kőzetfizikai magyarázata még nem teljesen kidolgozott. E kataklázos 

típus kialakulása nem feltétlenül csak az eltemetettséggel van összefüggésben. A cementáció 

szerepe itt nagyobb lehet.  
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A sziliciklasztos kőzetekben leírt elvi szalagfejlődési modellhez hasonlóan, a diszkrét 

vető itt is kialakulhat a szalagokból a szalag fejlődési út zárásaként. Azt feltételezik, hogy a 

vető elsősorban egy már kialakult nyomásoldódási felület, mint leendő csúszósík elnyíródása 

során alakul ki (Alvarez et al. 1978, Willemse et al. 1997, Salvini et al. 1999, Billi et al. 2003, 

Tondi et al. 2006, Cilona et al. 2012, Tondi et al. 2012). A következőkben az eddig megjelent 

szakirodalmak alapján összefoglalom az eddigi lényegi ismereteket a karbonátos kőzetekben 

megjelenő deformációs szalagokról.  

A karbonátos kőzetekben kialakuló deformációs szalagok, hasonlóan a sziliciklasztos 

kőzetekben megjelenőkhöz – élesen elkülönülnek mind szövetileg, mind kőzetfizikailag az 

eredeti kőzettől. Ezek a szalagok is rendelkezhetnek zonációval. Ilyen esetben a szalag belső, 

központi részei jellemzően erősen lecsökkent, néhány százalékos porozitásúak. A központi 

zónát mindkét oldalról körülveszi egy általában egy, a sávhoz képest fele vastagságú 

peremzóna, ahol a pórustérfogat-csökkenés kisebb, mint a belső sávban magában (Tondi et al. 

2006). 

A pórustérfogat-változás (általában csökkenés) egy általános szalag-fejlődési utat jelöl 

ki; a (1) deformációs szalag határzónájától a (2) kataklázis nélküli, nyomásoldódásos típusú 

deformációs szalagon át, egészen a végső (3) kataklázos deformációs szalagokig. Tehát a 

kataklázis a karbonátok esetében is egy intenzívebben deformált állapotot jelöl, azonban a (2) 

fázisból a (3) fázisba való átmenet kérdése még nyitott, mivel ezeket a karbonátos kataklázos 

szalagokat részleteiben csak az elmúlt években kezdték el tanulmányozni.  

Általánosan elmondható, hogy a deformáció kezdeti szakaszában először csökkent 

porozitású, kompakciós nyírási szalagok alakulnak sztilolitok nélkül (15. ábra, 1. szakasz, 

Tondi et al. 2006). Majd a deformáció előrehaladásával a nyomásra merőlegesen kis oldódási 

filmek (egyenes), majd sztilolitok (cikk-cakk) alakulnak ki a szalaggal párhuzamosan. Az 

oldott maradék pedig kiválik a pórusokban csökkentve így a porozitást (15. ábra 2. szakasz). 

Az ezt követő fázisban a növekvő deformáció hatására, a sztilolitok elnyíródásával kis 

elmozdulási síkok kezdenek kialakulni, és további új az előzőekhez képest ferde, 

hegyesszögben, oldódási filmek, és sztilolitok (15. ábra, 3. szakasz). Legvégül pedig kialakul a 

diszkrét elmozdulási sík az elnyírt sztilolitok mentén, párhuzamosan a lecsökkent porozitású 

kompakciós szalagokkal (15. ábra, 4.szakasz). Ebben a végső fázisban, némely esetben már 
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megfigyelhetek kataklázist is. A kataklázis kialakulásának feltételei a sziliciklasztos esetek 

alapján a porozitással, diagenezissel és szalag fejlődési útjával állhat szoros összefüggésben.  

15. ábra Tondi et al. (2006) vázlatos fejlődéstörténeti modellje a porózus mészkövekben kialakuló 

deformációs szalagokra 

Tondi et al. (2006) fejlődési modellje (15. ábra) gyakorlatilag nyomásoldódásos és 

kataklázos deformációs szalag kialakulását írja le Fossen et al. (2007) féle csoportosítás szerint. 

Ez Aydin (2006) kinematikai alapú felosztása szerint a kompakciós szalagokból kialakuló 

kompakciós nyírási szalagoknak felel meg. A jelentős különbség a sziliciklasztos kőzetekhez 

képest, hogy míg homokkövekben a nyírásos kompakciós deformációs szalagok esetén a 

szemcseméret csökkenés eleinte kataklázissal megy végbe (Engelder 1974, Aydin 1978, Wong 

et al. 1997), csak magasabb hőmérséklet/mélyebb eltemetettség esetén történik 

nyomásoldódással, addig a karbonátok esetében a szemcseméret csökkenés kezdetben 

elsődlegesen a nyomásoldódás következménye, tehát a diszkrét oldódási filmek, és sztilolitok 

kialakulásának és ezek elnyíródásának eredménye, és a kataklázis már egy előrehaladottabb 

állapotot jelez a szalag általános fejlődési útjában. Ez a különbség elsősorban a kiindulási kőzet 

kőzetfizikai eltéréseiből adódik, tehát a karbonátok eltérő viselkedésének következménye 

ugyanolyan nyomás és hőmérséklet mellett. 

Deformációs szalagok vizsgálata magyarországi példákon 

Deformációs szalagokkal nálunk, Magyarországon is számos helyen találkozhatunk. 

Elviekben jelen lehet minden porózus üledékben, amelyet deformáció ért a teljes diagenezis 



32 

 

vagy kőzettéválás előtt, tehát bármilyen sziliciklasztos üledékekben, porózus (bádeni, 

szarmata) mészkőben, és bizonyos tufákban/tufitokban is előfordulhat. 

Bár sokan észlelték ezen a deformációs elemeket, de azokat nem deformációs szalagként írták 

le és részleteiben senki nem vizsgálta. A deformációs szalagok felismerése, és értelmezése 

azért fontos, mert lényeges információt hordoznak a kialakulásuk idején fennálló 

paraméterekre, mint a cementáció, porozitás, amelyek időben változnak a betemetettség 

függvényében. Vizsgálataim a deformációs szalagok, mint deformációs szerkezetek makro-, és 

mikroszkópos megfigyelésein alapulnak. Ezeket azután összevetettem a terület más oldalról 

megismert szerkezetfejlődésével és rekonstruáltam az egyes helyek szerkezetfejlődési útját, az 

új és régi mért adatok sztereografikus kiértékelésével. Célom egyrészt megismerni közelebbről 

ezt a porózus üledékekben gyakran megjelenő szerkezeti elemet, és felhasználni 

szerkezetföldtani jelentőségét.  

Elsőként a Bükkalján, egyéb szerkezetföldtani megfigyelésekkel integrálva alkalmaztam egyes 

szerkezeti fázisok elkülönítésére, és időbeni elhelyezésére (Petrik et al. 2014). Bár a 

vetőkarcokkal ellentétben, pontos kinematikát deformációs szalagokból gyakran nem lehet 

mondani, de a deformáció mechanizmusa, és a szalagok különbségei fontos támpontok voltak a 

fázisbesoroláshoz. Majd az előzőhöz hasonló céllal a Cserhátban és Észak-Magyarországon 

folytattam a munkát, részben a Darnó-zóna közelében, ahol elsősorban a riftesedést megelőző 

deformációs fázisok finomítására alkalmaztuk (Petrik et al 2016), illetve egy nemzetközi 

szakirodalomban is újszerű módszert, a szerkezeti diagenezist alkalmaztunk a területen a 

munkám során kulcsfontosságú Pétervásárai Homokkőben. A szerkezeti diagenezis 

segítségével a relatív kronológián túl a deformáció idején fennálló hőmérsékleti és mélység 

viszonyokat (közvetve litosztatikus nyomás) lehet szerencsés esetben rekonstruálni a szalagok 

alapján, amelyet 1D süllyedéstörténettel kombinálva a deformáció abszolút kora is pontosítható 

lett.  

Mindemellett foglalkoztam a Zsámbéki-medence porózus mészkövében előforduló 

deformációs szerkezetekkel. Ezekről a korábban szinszediment üledékes telérnek tartott 

szerkezetekről kiderült, hogy nagyobb részt nyíráshoz köthető deformációs szalagok. Ez az 

értelmezés a deformáció stílusát és egyben a főfeszültség tengelyek irányát is módosítja a 

Zsámbéki-medence szerkezetföldtani fejlődéstörténetben.  
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4 Alkalmazott vizsgálati módszerek 

Mezoszkópos leírás:  

A mezoszkópos leírásban a terepen szabad szemmel látható tulajdonságait rögzítettem a 

deformációs szalagoknak. A legfontosabb feltárásban vizsgált paraméterek: a szalag iránya, 

hossza, vastagsága, színe, alakja - ha több szalag van, akkor azok elrendeződése, továbbá a 

kiindulási kőzethez képesti reliefje: pozitív, ha kipreparálódott, illetve negatív, ha az eróziónak 

kevéssé ellenálló.  

A szalagok iránya a szerkezetföldtani értelmezés szempontjából talán a legfontosabb 

tényező, mert hasonlóan a vetőkhöz jelzik (esetleg más kinematikai indikátorokkal) a 

kialakulásukkor fennálló főfeszültségmezők irányát. Azonban a vetőkarcokkal ellentétben, 

pontos kinematikát deformációs szalagokból gyakran nem lehet mondani. A szalagok egyik 

gyakorlati alkalmazása tehát megegyezik a vetőkével, vagyis a terület szerkezetfejlődés-

történeti vizsgálatának egy fontos eszköze.  

A hossz és vastagság tényezőket részletesebben „A deformációs szalagok jellemzése 

fejezetben” tárgyalt. Általánosan azonban jellemző, hogy a szalag vastagsága ugyanazon 

kőzetben utal a szalag fejlettségére, ugyanis a kialakulásuk után a fejlődésük előre haladtával 

vékonyodnak. Szintén a deformáció előrehaladottabb stádiumát jelzi a szalagok számának 

növekedése. Egyedi szalagok általában gyenge deformációt jeleznek, amelyek a vetőtől 

távolabb eső részeken jelennek meg a terepi feltárásban. A szalagok számának sűrűsödése a 

terepen jelzi a vető közelségét. A terepen további fontos információt hordozó külsőleg 

megjelenő tulajdonság, hogy a szalagok eltérő módon viselkednek a kiindulási kőzethez képest 

a mállással szemben. Ha a szalag pozitív reliefként jelenik meg, az jelezheti a szalag kisebb 

porozitását a kiindulási kőzethez viszonyítva, vagy erősebb cementáltság jelenlétét a szalagban, 

amely nagyobb ellenállóságot mutat a felszíni mállással szemben. Ha a szalag utólag cementált 

az a szalag kialakulását követő fluidum áramlással van szoros összefüggésben. A negatív relief 

jelentheti, hogy a szalag az alapkőzethez képest lecsökkent porozitása miatt később nehezebben 

cementálódott, mint a porózusabb, durvább szemcsés alapkőzet, vagy a cementációt is érintő 

kataklázisra, amely közvetve utal a szalag kialakulása és a diagenezis viszonyára. Ennek 

eldöntése azonban mikroszkopikus vizsgálatokat igénylő mérettartományba esik már. 



34 

 

Irányított mintavétel-mintaelőkészítés 

A deformációs szalagok, mint irányított deformációs szerkezetek esetén fontos az 

irányított mintavétel. A mészkő, és a konglomerátumból vett minták esetén egyszerűbb 

dolgunk volt, kalapács, és véső segítségével viszonylag rutin munkának számított a 

mintabegyűjtés. Azonban homokkövek esetében más volt a helyzet. Egyes esetekben, a 

keményebb homokköveknél kézi fúrót is alkalmaztunk kb. 20cm mélységig belefúrva a 

kőzetbe kézi fúróval. Azonban a vizsgálati helyeinken legtöbbször ma sem teljesen 

konszolidáltak az üledékek. Ebben az esetben a szalagok irányított mintavételezése nem 

egyszerű feladat, mivel ha a kőzet nem kellőképp állékony, a minta elveszítheti eredeti 

szerkezetét, vagy akár teljesen széteshet. Ilyen esetekben a mintavételezésre kétféle átmérőjű 

csatornafedelet használtunk, amelyet finoman a „kőzetbe” nyomkodtunk, vagy kalapáltunk. A 

vett minták nagy részét, a kőzetminta sérülékenysége miatt kifolyólag jól be kellett burkolni, a 

csatornafedő tetejére fóliát rakva megerősíteni, hogy megvédjük a széteséstől utazás közben.  

Ezeket a laza üledékekből (homokkövekből) vett mintákat minden esetben be kellett ágyazni, 

amelyre ARALDIT D nevű műgyantát használtuk. Néhány mintánál (homokkő, és mészkő) a 

gyanta kék (tinta) porral meg lett színezve. A minták kék színezését világszerte széleskörűen 

alkalmazzák porózus kőzetekesetén, mivel a porozitást jól láthatóvá teszi.  

Csiszolatkészítés 

      A vett mintákból legalább 1-1- csiszolat készült, 

összesen közel 100 darab, 2*5 cm, 5*5 cm, indokolt 

esetben 8*5 cm-es méretben, 30 μm vastagságban. A 

SEM vizsgálatokhoz polírozott csiszolatok készültek a 

speciális vizsgálat miatt. A vékonycsiszolatok minden 

esetben orientáltan, (xz) és egyes esetekben (xy) síkban 

készültek (16. ábra).  

 

16.ábra: a normál kinematikájú szalagokból általában a vékonycsiszolatok a xz metszetben készültek, az 

eltolódásos kinematikájú szalagok esetén zömmel xy metszet szerint készültek 



35 

 

Mikroszkópos megfigyelések 

A petrográfiai megfigyeléseket Zeiss Axioskop 40 típusú polarizációs mikroszkóppal 

végeztem. A csiszolatban megfigyeltem az alapkőzet szemcse összetételét, azok méretét, 

alakját, szögletességét, illetve kerekítettségét, továbbá orientációjukat és illeszkedésüket. 

Ezeket a tulajdonságokat mind az alapkőzetben, mind a szalagban külön megnéztem, mert a 

deformáció jellegéről, kinematikájáról fontos információkat hordozhat. A szalagon belül 

vizsgáltam a törések irányát (szemcsén belül, szemcsék közt), jellegét, intenzitását: a 

szemcseméret-, és a porozitás változását. A cement jelenlététét, és anyagát, ha van, illetve a 

jellegét, és hogy érintett-e a deformációban. A szalagok jellegzetességeit vizsgálva számos 

mikrotektonikai jegyet is megfigyeltem, amely sok esetben segített a szalag kinematikájának 

megállapításában. A II. melléklet mutatja be a feltárásokban vizsgált szalagokat összesítve. 

Bizonyos esetekben az optikai mikroszkópos vizsgálat nem volt elegendő bizonyos a 

deformációval kapcsolatban felmerülő kérdések megválaszolására. A karbonátos kérdések 

esetén csiszolatfestés és katódlumineszcens vizsgálatok segítettek. Ha nagyobb felbontásra 

vagy elem összetétel meghatározására volt szükség, akkor pedig pásztázó 

elektronmikroszkópos méréseket is alkalmaztam. 

Csiszolatfestés 

Alizarin vörös és kálium-ferricianid keverékéből álló Dickson-féle 11 oldatot (Dickson 

1966) alkalmaztam csiszolatfestésre. Elsősorban a kalcit kimutatására használtam.  

Röntgen-pordiffrakciós vizsgálatok 

Két minta, kishartyáni homokkő és a kapcsolódó szalag minta, agyagásvány összetétele 

került meghatározásra röntgen-pordiffrakciós vizsgálatok segítségével az ELTE TTK 

Ásványtani Tanszékén. A felvételek Siemens D 5000 típusú, szcintillációs detektorral felszerelt 

diffraktométeren, hajlított grafit egykristály szekunder-oldali monokromátor segítségével, θ- θ 

üzemmódba, Cu-Kα gerjesztő sugárzással készültek. A <2 μm frakció leválasztása a porított 

minták 10 % ecetsav oldatban való étetésével, majd centrifugálással és ülepítéssel történt. Az 

így készült szuszpenzió üveglapra való felvitele és szobahőmérsékleten való szárítása után 

készültek a mérések. A vizsgálat célja az volt, hogy megállapítsuk van-e különbség a szalag és 

a mellékkőzet agyagásványos összetételében. A mérés eredménye alapján ugyanaz volt az 
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összetétel a két mintában, tehát a szalag kapcsán nem keletkeztek új agyagásványok. Így erre a 

vizsgálatra csak itt utalok mint alkalmazott módszer, de a későbbiekben nem külön tárgyalom. 

Katódlumineszcens vizsgálatok 

A vizsgálatok során elsősorban karbonátos fázisok kimutatására alkalmaztam, illetve 

egyes speciális esetekben szerkezeti diagenezishez kapcsán diagenetikus albit keresésére 

használtam.  

Katódlumineszcens vizsgálatok MAAS- Nuclide ELM-3 típusú hideg katódos 

készülékkel történtek az ELTE TTK Általános és Alkalmazott Földtani Tanszékén. A katód-

lumineszcencia alapja, hogyha egy kristályos anyagot nagy energiájú elektronsugárral 

gerjesztenek, az alapállapotba visszalépéskor egy karakterisztikus 12 sugárzást bocsájt ki. A 

módszer lényege, hogy az eltérő fázisok-ásványgenerációk más színnel, vagy intenzitással 

lumineszkálnak, amely összetételbeli különbséget jelez. Ez egy egyszerű, gyors, és roncsolás 

mentes módszer. Karbonátok esetében a rácsban a Ca és a Mg helyére beépülő Mn
2+

 ionok 

okozzák az élénk lumineszcenciát, amelyek már néhány 10 ppm tartalomnál láthatóak. Ezzel 

ellentétes hatása van a Fe
2+

 ionok beépülésének a rácsba, melyek a lumineszcenciát gyengítik, 

kellően nagy mennyiség esetén ki is oltják. Tehát a karbonát ásványok lumineszcenciáját a 

rácsba beépülő Mn
2+

 és Fe
2+

 aránya befolyásolja. Ezzel a módszerrel az egyes karbonát 

generációk, ilyenek például a karbonátos szemcsék tovább növekedése, a cement, és annak 

lehetséges generációi, nagyon élesen elkülöníthetőek azok kissé eltérő keletkezési körülményei 

(eltérő Mn és/vagy Fe- tartalom) eredményeképpen. Ezen számunkra fontos tulajdonságai miatt 

alapvető vizsgálati módszerként alkalmaztuk az esetünkben kalcitot tartalmazó deformációs 

szalagok esetében, legyen az szemcse, cement, mátrix, vagy ezek kombinációi. A kalcit 

jellemzően vörös narancssárga színű lumineszcenciát mutat, és ennek látható intenzitásbeli 

különbségei fontos információt hordoznak az alapkőzet és szalag cementációjának viszonyáról, 

annak változékonyságáról. A vizsgálatok segítettek a porózus mészkőben található szalagok 

esetén a szalag típusának meghatározásában.  

A szerkezeti diagenezis kapcsán szintén hasznos volt a földpátok elkülönítésére (kék, 

zöld, esetleg vörös lumineszcencia), és deformációhoz kapcsolódó autigén helyettesítés vagy 

továbbnövekedés nyomon követésére. Az autigén albit hideg katódos műszerben általában nem 
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lumineszkál, így jól elkülöníthető a színesen lumineszkáló törmelékes eredetű földpát 

szemcséktől.  

Pásztázó elektromikroszkópos vizsgálatok 

A kőzetekben lévő ásványok kémiai összetételét elektronmikroszkóppal, röviden 

mikroszondával lehet pontosabban meghatározni. A mikroszonda minimálisan 1-2 mikrométer 

nagyságrendű szilárd fázisú anyagok felületén történő lokális (néhány µm
3
-nyi térfogat) 

minőségi és mennyiségi kémiai pontelemzés végzésére használatos műszer. A nagy felbontás 

miatt igen apró szemcsés anyagok felületének vizsgálatára is alkalmas, amelyeket optikai 

mikroszkóppal már nem lehet vizsgálni. 

A pásztázó elektronmikroszkópos (SEM) vizsgálatok részben energiadiszperzív 

spektrométerrel (EDS) felszerelt Amray 1830i típusú berendezés segítségével 20 kV gyorsító 

feszültség mellett készültek az ELTE TTK Kőzettani Tanszékén, illetve a Szegedi 

Tudományegyetem Természettudományi és Informatikai Karán, Hitachi S-4700 hideg 

téremissziós, 0.5-30 kV gyorsítófeszültségű mikroszkóppal. A BSE (backscattered electron) 

méréseket polírozott felszínű vékonycsiszolaton, a SE (secondary electron) méréséket tört 

felszínén végeztük. A deformációs szalagok esetében mind a homokkövek, mind a mészkő 

esetén is alkalmaztuk ezt a módszert, amely fontos információkat szolgáltatott számos esetben. 

A porózus mészkő esetén a kalcit kristályok alakjára, méretére, és esetleges törésekre voltunk 

kíváncsiak, míg homokkövek esetén az összetétel, és a deformáció mechanizmusára adott 

válaszokat, illetve a szerkezeti diagenezishez volt szükséges, azokban az esetekben, amikor a 

mikroszkópos vizsgálatok nem voltak elegendőek, például diagenetikus kvarc keresésére.  

Sztereografikus kiértékelés 

A feltárások mindegyikében új töréses szerkezeti adatokat mértünk. A bükki 

feltárásokban a terepi munkát és méréseket jórészt Petrik Attilával és Fodor Lászlóval együtt 

végeztem. Észak-Magyarországon, Fodor László, Kövér Szilvia, Csicsák Pál, Körösi Dániel, 

Kőhídi Veronika, illetve Lisa Millar volt segítségemre. A dolgozat egyik fontos célja volt 

ugyanis, a régi terepi adatok és az új mérések és megfigyelések alapján, a szalagok által 

felállított relatív kronológia segítségével, a kainozoos feszültségmezők részletesebb felbontású 

rekonstruálása. Az újonnan mért deformációs szalagokat, szalagvetőket, karcos vetőket, 
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kőzetréseket, és ásványos (kalcit) ereket a már rendelkezésre álló adatokkal együtt újra 

kiértékeltem Angelier (1984) programjának segítségével. A számítás elvét több szakdolgozat, 

többek közt Fodor (2010), Héja (2015) disszertációja írja le magyarul. Az eredményeket 

sztereografikusan ábrázoltam. Az elemzés ás ábrázolás során követtem Fodor (2010) elemzési 

lépéseit és az eredmény-állomány formáját. A kiértékelés végeredményét a Corel X5 program 

segítségével kirajzolt formában jelenítettem meg.  

Az elemzés során a karcos vetők esetében, ha a számuk meghaladta a 4-et (ez a 

minimálisan szükséges mennyiség a számítás elvégzéséhez), tenzor számítást végeztem. Ha a 

vetők nem illettek egy fázisba, akkor manuális fázis szétválasztást alkalmaztam. Továbbá, 

minden szerkezeti elemre alkalmaztam billentéstesztet, amely több esetben segített a fázis 

besorolásban. A deformációs szalagok esetében, mivel legtöbbször nem jelzik a kinematikát, az 

orientációjuk és a dőlésük alapján próbáltam az egyes fázisokba elhelyezni.  

Ezután a kapott sztereogramokat összevetettem a szalagok segítségével felállított relatív 

kronológiával, majd a két megközelítést összevetve beleillesztettem a már ismert deformációs 

fázisok sorába. 

A terepen mért adatok során sok esetben követtem a már korábbi kiértékeléseket, 

amelyeket jórészt Fodor László, illetve Bükkalja esetében, Petrik Attila szerzőtársam végzett. 

Ugyanakkor, a korábbi kiértékeléseknél részletesebb beosztásra törekedtem a szalagok által 

felállítható relatív kronológia segítségével, és némely fázist eltérően értelmeztem. Az egyes 

deformációs fázisokat, a mezozoos fázisok elhagyásával, Fodor (2008, 2010) után, Petrik és 

társai (2014, 2016) által módosított, felosztás szerint,D1-D8-ig (saját D1=Fodor D6, D2=D7 és 

így tovább) számozott rendszerben helyeztem el az összes adatot rögzítő III. mellékleten.  

A kiértékelések eredményeit az egyes feltárások leírásának végén mutatom be, illetve 

összesítő táblázat formájában a III. mellékletben követhetőek, és hasonlíthatóak össze a leírt 

fázisok sztereogramjai. Majd végül a diszkusszióban emelem ki összesítve az új eredményeket.  

A vizsgált területen a deformációs szalagok és szalag-vetők alapján kapott relatív 

kronológia általában jól beleilleszkedik a vetőkarcok alapján megismert deformációs fázisok 

sorrendjébe (Fodor 2008, 2010, Fodor et al. 1999, 2005a,b, Petrik et al. 2014, 2016). Azonban 

sok új eredményt hozott az átértékelés. A legtöbb helyen sikerült az előzőeknél több fázisra 

bontani a szerkezeti elemeket, így növekedett az egyes fázisokat feltáró helyek száma. Voltak 

olyan korábban besorolt fázisok, amelyek az új szempontú értelmezés során, egyértelműen más 

(korábbitól eltérő) deformációs fázishoz kapcsolhatóak. Ugyanakkor, több fázis esetében olyan 
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epizódokat lehetett kimutatni, amelyek eddig nem különültek el. További vizsgálatot igényel, 

hogy ezek pusztán helyileg megjelenő események, vagy időben jól elkülöníthető fázisok. 

Ideiglenesen az epizódokat DXa, DXb jellel (X- adott fázis száma), a fázison belül jelzem.  

Továbbá, egy az értelmezést érintő problémát, a vetőkarcok és a deformációs szalagok 

felülete mentén többször megfigyelhető vonalasság (lineáció) elkülönítésének kérdését 

tisztáznám. Ez utóbbi vonalasság ugyanis a filloszilikát gazdag üledékekben, például a 

Pétervásárai Formációban sok helyütt megjelenik a szalagok mentén. Bár ezek egyértelműen 

jelzik a mozgás irányát, de megjelenésükben eltérnek a klasszikus vetőkarcoktól, amennyiben 

nem fizikailag bemélyedő vályúk, hanem agyagásványok (zöld glaukonitok, kloritok?) 

irányított elrendeződéséből adódnak. Ezt a jegyet tehát vonalasságnak tekinthetjük. A korábbi 

mérések során ezeket az elemeket minden észlelő vetőnek értelmezte. Mivel a vonalasság 

kialakuláshoz nem szükséges cementált kőzet, sőt, az agyagásványok átrendeződése 

kifejezetten igényli a teljes cementáció hiányát, így feltehető, hogy a vető fázist megelőző, 

korai jelenségről van szó, amelyek a szalagok kialakulásával együtt jönnek létre. Továbbá 

megfigyelhető, hogy azon szerkezeti elemek mentén, ahol ez a lineáció megjelenik, cm feletti 

az elvetés. Tehát minden olyan deformációs szalagot, amely mentén akár ásványos lineációt, 

vagy vetőkarcot észleleltek, mivel a régebbi mérésekről már sokszor nehéz eldönteni melyikről 

van szó, illetve, amiatt, hogy e mentén általánosan nagyobb elvetés figyelhető meg, a 

továbbiakban deformációs szalag-vetőnek nevezem. 

A következőekben e vizsgálati módszerek együttes alkalmazása segítségével mutatom be 

feltárásokat, és a bennük előforduló fontosabb szerkezeti elemeket. Az új megfigyelések és 

mérések elsősorban arra fókuszáltak, hogy megfigyeljük az egyes fázisokhoz köthető 

változásokat a deformáció megjelenésében. Ez azért lehetséges, mert a deformálódó kőzet 

fizikai paraméterei időben változnak, ahogy az üledék konszolidáltsága nő. Ez a folyamat 

független a feszültségirányoktól, bár nyilván a szalagok irányát az szabja meg. Pusztán a 

szalagok, szalag-vetők, vetők, és/vagy litoklázisok relatív sorrendjére alapozva fel lehet állítani 

a helyi szerkezetfejlődési eseménysort. Ehhez elvileg nem szükséges ismerni a terület 

szerkezetfejlődését, tehát ez egy független elemző módszernek tekinthető. A következőkben, a 

vizsgálataim és elemzésem leírása során ennek a sorrendnek a felállítására, és a szerkezeti 

fejlődéstörténetbe való beillesztésére törekedtem minden egyes feltárásban külön-külön.  

Az egyes feltárások pontos helye GPS koordinátákkal az I. térkép mellékleten vannak 

feltüntetve. 
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5 Deformációs szalagok vizsgálata magyarországi példákon 

Zsámbéki-medence szarmata korú karbonátjaiban megjelenő szalagok 

 

Geológiai háttér 

 

A Zsámbéki-medence egy É-D-i irányban elnyúló neogén süllyedék, melynek 

belsejében a preneogén aljzat akár 1000 méter mélyre is süllyedhet (Császár et al. 1978). A 

terület tulajdonképpen két fő medencerészből áll. Az északi, (tulajdonképpeni zsámbéki) 

medencéből illetve a déli medencerészből. Mindkét helyen a medence belső részét pannon 

üledékek alkotják. A szarmata korú képződmények, melyeket az egykori Középső-Paratethys 

sekélytengeri karbonátos üledéke képvisel, csak a peremeken, az Etyeki-háton (Jámbor 1969), 

illetve a Budai-hegységtől D-re bukkannak felszínre (17. ábra). 

 

17.Ábra: Zsámbéki medence földtani térképe, Palotás (2013). 

A sóskúti szarmata mészkőben végzett vizsgálatok ötletét az adta, hogy a Bergerat et al. 

(1983) olyan szerkezeti elemeket vizsgált, amikben a kitöltés finomabb szemű volt, mint a 

környezetben. Ezeket táguláshoz köthető szinszediment szerkezeti esemény során kialakult 
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üledékes teléreknek (neptunian dyke) értelmezte. Hasonló véleményre jutott Palotás (1991, 

1994) is, aki több feltárásban rögzített hasonló elemeket és feszültségmezőre is következtetett 

belőlük. Fodor et al. (1999) munkája a tisztán tágulásosnak értelmezett telérek alapján ÉNy–

DK-i irányú húzásos feszültségmezőt tételezett fel az üledékképződéssel egyidőben, amely a 

szarmata végére KÉK–NyDNy-i irányú kompresszióval és erre merőleges tenzióval 

jellemezhető feszültségmezőbe váltott.  

A vizsgált szinszediment kitöltésként értelmezett szerkezetek jellemzően porózus, 

grainstone szövetű Tinnyei Formációba tartozó mészhomokkőben jelennek meg. A 

feltárásléptékben több mm- cm vastagságú szerkezeti elemek a befogadó kőzethez képest 

szabad szemmel is jól láthatóan finomabb szemcsés sávként jelennek meg. Felülnézetből ezek 

hajladoznak, sokszor fonatosak (18A ábra), amely geometriát a helyenként kiszélesedő majd 

elvékonyodó szalag zónák adják. Ezeket a képen (18B ábra) látható, közelről finomszemcsés 

mészkőnek tűnő szerkezeteket gondolták korábban szintektonikus kitöltésnek. 

 

18. ábra: Sóskúti bánya deformációs szalagjai szarmata korú porózus mészkőben, sztereogrammal. A) 

fonatos szalagok felülnézetből. B) a befogadó kőzethez képest világosabb színűek és finomabb 

szemcsés szalagok akár több cm vastag zónát alkotnak.  

A kérdéses szerkezet közelebbi vizsgálatához több helyről vettünk irányított mintákat, 

illetve igyekeztem különböző megjelenésű szalagokat mintázni vékonycsiszolat készítéshez. 

Az elkészült vékonycsiszolatokban, mikroszkópos, katódlumineszcens vizsgálatokat végeztem, 

illetve egy-egy polírozott és tört mintát pásztázó elektronmikroszkóp alatt is megnéztem. 
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19. ábra:. A sóskuti szarmata mészkőben megjelenő deformációs szalagok (Sóskút, Fa-5, Fa-1, Fa-2 

minta) 1N vékonycsiszolati képei A) Fa5 kompakciós szalag (sárga nyíl), melyben a szemcsék szorosan 

érintkeznek, amelyek mentén gyenge nyomásoldódás tapasztalható, a szalagon belül a maradék 

pórusokat oldási maradék tölti ki. , B) Fa-2, fejlettebb szalag, éles határokkal (zöld nyilak), ahol a 

szalagon belül a szemcsék láthatóan kisebbek,, és a porozitás is erősen lecsökkent C) Fa-1 kataklázos 

szalag (zöld nyilak),ahol a  szemcseméret-csökkenés jelentős, míg a szalagok mentén, az alapkőzetben, 

a pórusokat szinte teljesen oldási maradék (sárga üres nyilak-) tölti ki.A szalag kisebbporozitású részen 

nagyon vékony mikrotörés is megjelenik (piros szaggatott vonal) 

A sóskúti mészkő mint befoglaló kőzet vékonycsiszolatban egy ooidos-bioklasztos 

grainstone szövetű mészkő, melyben igen nagy, 20-35%-ot is elérő a porozitás (Palotás, 1994). 

A porozitást az általam vizsgált példákban döntően elsődleges, szemcseközi pórusok, és 

másodlagos oldódáshoz köthető pórusok adják (Palotás 2013). A cementanyag mennyisége 
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viszonylagosan kevés, amelyet általában egy (1) korai, a szemcséket körülvevő rostos izopach 

kalcit cement, majd egy (2) ezt követő lemezes (bladed) kalcit, végül (3) ekvigranuláris kalcit 

képvisel (Palotás 2013). Ebben a porózus mészkőben a szalagok csökkent porozitású sávokként 

jelennek meg. Legalább kétféle szalag típus fordul elő. Az egyik (1) esetben a szalagokat sűrű, 

tömött (fitted fabric) szövetű sávok képviselik, amelyek mentén a szemcsék sokkal 

szorosabban érintkeznek, mint a befogadó mészkőben (19A, 20A és 21A ábrák). Míg a 

szemcsehatárok a mészkőben pontszerűek, addig a szalagban vonalszerűen, és néhány esetben 

konkáv-konvex módon érintkeznek. A (1) szalagokban, és a szalag és a porózus mészkő 

határán, a (megmaradt) pórusok belseje, sötétbarna oldódási maradékkal vannak kitöltve (19A 

ábra, sárga nyilak). Az erősebben lecsökkent porozitású szalagrészeken, azaz a legtömöttebb, 

középső részén, helyenként szabálytalan lefutású mikrotörések jelennek meg, amelyek 

legtöbbször azonban nincsenek kitöltve nyomásoldódási maradékkal. A közelebbről vizsgálva, 

a SEM-BSE képen jól látható a szöveti kontraszt a szalag és a porózus mészkő közt (20A ábra), 

illetve mikrosztilolitok is megjelennek a szalagon belül (20B ábra).  

 

20. ábra: Sóskút, Fa-5 minta. A porózus mészkő és kompakciós szalag SEM-BSE képe. A) a porózus 

mészkő és a szalag határa, ahol erősen lecsökken a porozitás. A szalagban halványan felfedezhetőek a 

tömötten elhelyezkedő ooid szemcsék körvonalai. B) az Fa-5 szalagban látható nyomásoldódásra utaló 

mikrosztilolitok (az előző képhez képest 90fokkal elforgatott helyzetben), amelyek párhuzamosan 

futnak a szalaggal.  

A megfigyelt jelenségek mind-mind kompakció során kialakult, döntően 

nyomásoldódásos deformációs szalagot jeleznek, amelyben a deformáció során a 

nyomásoldódás hatására eltávozó oldási maradék kitölti a szalagban a fennmaradó pórusokat. 

Ez után, a végső stádiumban alakulnak ki a csiszolatban is látható mikrotörések, amelyekben 

nem jelenik meg az oldási maradék. Ennek az lehet a magyarázata, hogy az oldási maradék a 
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porózusabb, szalag peremek felé távozott, illetve, hogy a mikrotörés a progresszív deformáció 

legvégső fázisában alakult ki.  

 

21.ábra: Sóskút, Fa-5, Fa-1 minta, deformációs szalagjainak CL képei. A) Fa-5 kompakciós (1) szalag 

tömött szövettel B-D) Fa-1 kataklázos (2) szalag B) A szalagban a szemcsék láthatóan kisebbek, mint a 

porózus mészkőben, és a szalag falával párhuzamosan orientáltak. A tompa vörös színnel lumineszkáló 

szemcsék közt, élénk narancs lumineszcenciájú anyag  (mátrix és +cement?)tölti ki a teret. C) 

szabálytalan határú szalag-részlet, amelyben jól láthatóan követi a szabálytalan alakot a szalagban a 

szemcsék irányítottsága. D) egymást metsző kataklázos szalagok (sárga és zöld nyilak). Fehér nyíl jelzi 

a tört ooid fragmentumokat a szalag szélein.  



45 

 

Emellett a kompakciós, de nyírási jegyeket láthatóan nem mutató szalag mellett egy másik 

típusú (2) szalag is megjelenik. Ez a típus több helyen közvetlenül összekapcsolódva, 

párhuzamosan a kompakciós szalaggal jelenik meg, de vannak szöget bezáró irányúak is. Ezek 

a szalagok szintén csökkent porozitású zónák, amelyek mentén a szalag és a befogadó kőzet 

határa láthatóan élesebb, mint a kompakciós szalagoknál. Belső szerkezetük igazán a 

katódlumineszcens képeken mutatkozik meg (21. ábra) jól. A CL képeken látható, hogy a 

szalagban a szemcsék kisebbek, sokszor elnyúltak és a szalaggal párhuzamosan orientáltak 

(21B ábra). A kis klasztok, összehasonlítva a porózus mészkő szemcséivel, megjelenésük és 

hasonló tompa vörös lumineszcenciájuk alapján, zömmel összetört mikritesedett ooid klasztok 

lehetnek (21D ábra). Ezek az összetört szemcsék, élénk narancsszínnel lumineszkáló (21B,C,D 

ábrák), finom kristályos kalcit anyagban, a szalag határával közel párhuzamos orientációt 

felvéve helyezkednek el. Ilyen élénk narancsszínű lumineszcenciájú anyag a szalagon kívül a 

nem deformált mészkő pórusai körül jelenik meg, illetve a deformációs szalag és a porózus 

mészkő határán jelenlevő (kissé deformált) pórusok körül is cement anyagként. (21C.ábra). A 

szalagban lévő kalcit élénken lumineszkáló cementanyaggal megegyező színű és intenzitású 

lumineszcenciája (21. ábra), a nagyon finom szemcsemérete (22.ábra: SEM-SE képek), 

emellett az ooid fragmentumok jelenléte azt jelzi, hogy uralkodóan összetört cement anyag 

lehet, amely a kataklázos szalag mátrixát képezi. Azonban mind a CL képeken, mind a tört 

mintán végzett SEM-SE vizsgálatok alapján látszik, hogy a szalag mentén, a szalag kialakulása 

során deformált pórusokban megjelenik – a megváltozott alakú pórusok falára nőtt – cement. 

Ez a cement SEM-SE képek alapján (22D ábra) ekvigranuláris (blocky) típusú. Palotás (2013) 

leírása alapján ez az alakú kalcit kifejezetten a 3. generáció cementjére (méret és alak) illik. 

Ebből az következik, hogy a szalag kialakulását követően képződött ez a típusú (3. blocky) 

cement a maradék pórusok falán. 
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22. ábra. Sóskút Fa-2 tört mintában láthatódeformációs szalagok SEM-SE képei.A) A kataklázos típusú 

(2) szalag átnézetes képe. B) porózus mészkő és a szalag határzónája. C) a pórusok falán látható a 

cement D) a legrészletesebb képen látszik, hogy a már szalaghoz köthető pórusokban is saját alakú, ~10 

mikronos kalcit kristályok nőttek. 

Mindezek alapján a szalag és a cement generációk viszonyáról az mondható el, hogy a 

harmadik cement generációnál bizonyosan korábban történt a szalag kialakulása. Az első 

generációs, általánosan a szemcsék körül megjelenő rostos izopach cementre (Palotás 2013) az 

a jellemző, hogy a kompakciós szalagok CL képén tompa vörösen lumineszkál, tehát nem 

ebből származhat a szalagbeli élénk narancs lumineszcenciájú finomszemcsés anyag.  

A második generációs, lemezes, biomoldokat is kitöltő cementről (Palotás 2013), a CL képek 

alapján elmondható, hogy élénk narancsszínnel lumineszkál. Tehát feltételezhetően ebből 

származik az összetört cementanyag. Egy másik magyarázat lehetne a kataklázos szalagokban 

megjelenő finom szemcsés kalcit anyagra, hogy a szalagképződéssel egyidejű második 

generációs cementanyag. Azonban a kataklázos szalagok esetén a deformáció porozitás-
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csökkenéssel jár, amely alapján inkább szalag menti, nem a szalagon belüli fluidumáramlást és 

cementációt várnék.  

Tehát a kataklázos szalagokban megfigyelt jelenségek arra utalnak, hogy a deformációs 

szalagok e típusa a porózus Tinnyei Mészkőben, bizonyosan az első két cement generációt 

követően, vagy a másodikkal egyidőben, de harmadikat megelőzően jött létre. A kétféle szalag 

viszonyára utal, hogy a kompakciós szalag, és a nyírásos kataklázos szalag ugyanahhoz a 

fonatos szalag-generációhoz tartoznak terepen. Azonban a kataklázos szalagban a szemcsék 

összetöredezettsége és irányítottságuk a nyírásos komponens jelenlétére utalnak, míg a 

kompakciós szalagban a nyíráshoz kapcsolódó bélyegek (például az irányított szemcsék, és a 

kataklázis) hiányoznak. Ez beleillik Tondi et al. (2006) által publikált fejlődési sorba, amelyet 

Cilona et (2012) kísérletei is megerősítettek, ahol a kataklázos szalagok (kompakciós nyírási 

szalagok) a kompakciós szalagokból kialakuló fejlettebb fázist képviselik nyírással. Azonban 

nem tartom kizártnak, hogy a kiindulási mészkő porozitásbeli különbségei is szerepet 

játszhatnak a két típus együttes előfordulásában, ahogy ez a később tárgyalt andornaktályai (A1 

és A2) szalagok esetében felmerül. 

A szalagok alapján elmondható, hogy a deformáció stílusa és kora nem egyezik 

Bergerat et al. (1983) és Palotás (1991) modelljével. A szalagok kinematikailag kompakciós és 

nyírásos-kompakciós szalagok, míg a deformáció mechanizmusa alapján az utóbbi kataklázos 

szalagnak tekinthető. A tiszta tágulásos eredet azonban sem a kompakciós nyomásoldódásos, 

sem a kataklázos szalagok esetében sem állja meg a helyét. Az előbbi esetben összenyomást, az 

utóbbi esetben nyírást jelez a szemcsék irányítottsága és a szemcsetörés mechanizmusa. A 

csapásukban É–D-i, ÉÉK–DDNy-i és É–DNy-i csapású szalagok, egy ÉÉK-DDNy-i maximális 

összenyomással és erre merőleges széthúzással jellemezhető eltolódásos pár tagjai lehetnek 

(18B ábra sztereogramja).  

Hasonló miocén korú porózus mészkövekben megjelenő szalagokat Sopron környékéről 

Rath et al, 2011vizsgáltak. Ők üledékképződéssel egyidős diszaggregációs és kissé fiatalabb 

kataklázos típusú deformációs szalagokat különítettek el Sopron környékén végzett kutatásaik 

során. A kataklázos szalagjaik relatív korai keletkezését a pórusokban megjelenő, de a 

szalagokban hiányzó összetört (lumineszkáló) cementanyagra alapozták. E néhány adatból is 

látható, hogy a porózus mészkőben megjelenő szalagok további, részletesebb jövőbeni 

elemzést kívánnak.  
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Bükkalja kainozoos deformációs szerkezetei, különös tekintettel a deformációs 

szalagokra 

Geológiai háttér 

A vizsgált terület kainozoos fejlődéstörténete szorosan kapcsolódik az Észak-

magyarországi-paleogén-medence fejlődéséhez, valamint a Pannon-medence kialakulásához és 

fejlődéséhez, ezért e két fontos szerkezeti eseménysort röviden bemutatom. 

Az Észak-magyarországi-paleogén-medence egy kéreghajlásos ív mögötti medence a 

Nyugat-Kárpáti orogén ív hátterében (Tari et al. 1993). A medence kialakulása az eocénben 

kezdődött, melyet transzgressziós szárazföldi, sekélytengeri üledékek képviselnek (Báldi, 

Báldi-Beke, 1985; Nagymarosy, 1990). A sekélybatiális üledékekkel képviselt gyors süllyedés 

és vízmélység-növekedés a kora-oligocén végéig tartott (Báldi 1986, Less 2005) A medence 

kialakulás utolsó fázisát késő-oligocén, kora-miocén törmelékes képződmények jelzik, habár a 

kora-miocén üledékek sok helyütt hiányoznak a területről. Az üledékképződést elsősorban az 

eusztatikus tengerszintváltozások, és kisebb részben a kéregdeformáció kontrollálta (Báldi & 

Sztanó, 2000; Sztanó & Tari 1993). Ilyen fontosabb tektonikai elem, a Darnó-vonal, amely 

ÉNy-i vergenciájú rátolódásként működött ekkor, kis előtéri flexurális medencét létrehozva 

(Sztanó & Tari, 1993, Fodor et al. 2005b).  

Az Észak-magyarországi-paleogén-medence fejlődéstörténete regionális 

unkonformitással és lepusztulással végződött a kora-miocén közepe táján, ~19 millió éve. A 

lepusztulást a Zagyvapálfalvai Formáció (tarka törmelékes összlet) megjelenése jelzi. A kora-

miocén során az Észak-magyarországi-paleogén-medence, a jobbos Periadriai-vető és a Közép-

magyarországi-zóna aktivitása következtében különvált az eredetileg vele összetartozó, Észak-

szlovéniai-paleogén-medencétől (Csontos et al. 1992,  2000, Fodor et al. 1999). Ekkortól, ~ 19 

millió évtől kezdődően számíthatjuk a Pannon medence kialakulását (Royden & Horváth, 

1988). A Pannon-medence kialakulása 3 fő fázisra bontható: pre-rift, szinrift, és poszt-rift 

fázisokra. A területen a riftesedéshez neutrális-savanyú vulkanizmus társul: a késő kora-

miocénben, és a középső-miocén folyamán (Lukács & Harangi, 2002; Lukács et al. 2002; 

Pentelényi 2005; Szakács et al. 1998). A korábbi kutatások három fő, rétegtanilag fontos szintet 

határoztak meg: 21–18.5 miilió év, 17.5–16 millió év, és 14.5.–13.5 millió éves (alsó-, 

középső-, felső-) vulkáni tufaszinteket (Márton & Pécskay, 1998). Ezek a regionálisnak 
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gondolt tufa szintek segítettek az egyes deformációs fázisok korának meghatározásában 

(Márton & Fodor 1995). A fő riftesedési fázis során (17.5–14.5 millió év) számos ÉNy–DK-i 

csapású árok (pl: Etesi-árok), és pull-apart medence alakultak ki. A késői – középső-miocénben 

néhány ÉK-DNy-i csapású árok keletkezett: pl: Vatta–maklári-árok (Tari 1988, Petrik et al. 

2014) és a Felsőtárkányi-medence (Petrik et al. 2016) a Bükktől D-, DNy-i irányban. A késő-

miocén üledékképződés már a poszt-rift fázist képviseli. Ekkor vastag pannóniai üledékek 

rakódtak le (Magyar et al. 1999). A terület elvi rétegsorát a VI. melléklet tartalmazza. 

A szerkezetalakulás szempontjából a vizsgált területen a Darnó-vonal kiemelkedő 

fontosságú. Ez a vonal egy olyan szerkezeti elem, amely Észak-Magyarországon, a Bükk és a 

Mátra északi előterében, a Darnó-hegy mezozoikuma és a nyugatra levő kainozoos üledékek 

között húzódik (Telegdi Roth 1937, Schréter 1942), majd az Upponyi-hegység nyugati oldalán 

folytatódik (Pantó 1956). Tágabb értelemben Darnó–deformációs-övként is említik az Ózdtól a 

Bükkig húzódó övet (Vass 2002, Fodor et al. 2005b). A Darnó-zóna fontos választóvonal, 

ugyanis tőle nyugatra az Észak-magyarországi paleogén medence nagy mélységű almedencéjét 

vastag paleogén rétegsor tölti ki (Báldi 1986), amely tőle keletre közvetlenül nem, csak 

távolabb, a Bükktől délre és északkeletre található meg. A vonal és a zóna szerkezeti szerepéről 

és az elmozdulás nagyságáról eltérőek a vélemények. A Darnó-vető mentén rátolódást 

igazoltak a fúrások alapján (Telegdi Roth 1951), ahol oligocén korú üledékeken mezozoos 

képződményeket találtak. .A rátolódás, az üledék alapján kiscelli–ottnangi között (~30–19 

millió év) történhetett. Ezt támasztják alá a terepi mérések (Fodor et al. 1992, 2005b) és a 

területen értelmezett szeizmikus szelvények (Sztanó & Tari 1993). Ugyanakkor már Jaskó 

(1946), majd Zelenka et al. (1983), Grill et al. (1984), Less et al. (1988) és Szentpétery (1997) a 

vonal eltolódásos kinematikáját állapították meg, amely mentén 20–30 km-es balos 

elmozdulást tételeztek fel. A szerkezeti elem e balos reaktivációját Fodor et al. (1992, 2005b) 

az ottnangi–kora-badeni időintervallumra (~18–15 M év) helyezte. A késő-badenitől 

kezdődően a Darnó-zóna normál kinematikájú működése valószínűsíthető a fúrások és terepi 

szerkezetek alapján (Telegdi Roth 1951, Radócz 1966, Fodor et al. 2005b).  

A területen neotektonikára utaló deformációk is jelen vannak, Bada et al. (2007), 

Ruszkiczay-Rüdiger et al. (2007) munkája ÉÉK – DDNy-i maximális összenyomással 

jellemezhető transzpressziós feszültségmezőt feltételez, amelyet a földrengések jelenléte is 

alátámaszt.  
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Noszvaj, Szőlőske 

Noszvajon, a szőlőskei kavicsfejtőben található kiscelli korú konglomerátumban 

(Kiscelli Agyag, Noszvaji Tagozat) található érdekes deformációs elemekre Sztanó Orsolya 

hívta fel a figyelmet. A méréseket (38 adat) Petrik, Beke, Fodor végezte 2013-ban. A 

feltárásban több féle irányú deformációs szerkezet jelenik meg. ÉÉK–DDNy-i, ÉÉNy–DDK-i 

közel függőleges dőlésű, ÉNy–DK-i, és ÉK–DNy-i csapású, laposabb dőlésű szalagok mellett 

irányított, DNy-ias irányú kavicstörések is előfordulnak (Petrik et al. 2014). A szalagokról 

egységesen elmondható, hogy erős, kiugró relieffel rendelkeznek, melynek oka, hogy vöröses-

lila vas-oxidos (hematit) anyaggal jól cementáltak. Ez által a terepen jól felismerhetőek (23A 

ábra). Azonban nemcsak deformációs szalagok, hanem közel vízszintes, erősen cementált, 

hullámos lefutású rétegek is megjelennek, amelyek mentén nem tapasztalható deformáció (23A 

ábra). Ezek feltehetően egy erősebben cementált üledékes réteget képviselnek. 

 

23.ábra: Szőlőske kavicsbánya S4 mintázott szalagja A) a képen látható erős reliefű (S4) deformációs szalag 

elveti és elvonszolja a kipreparálódott hullámos réteget. B) az S4 szalag kézi példány méretű xz irányú levágata, 

amelyen jól látható, hogy a kavicsok a nyírás hatására a szalagban elforogtak  

A terepen a szalagok messziről hasonló megjelenésűek, de irányuk alapján eltérőnek 

tűnő generációk vannak jelen. Összesen három mintát vettünk. Az egyes szalagok 

elkülönítésében, az eltérő irányú szalagokból vett mintákból készített polírozott levágat (mivel 

szabad szemmel látható a kavicsok deformációja), és a belőlük készített csiszolatok segítettek. 
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Az egyes szalag-generációkat a relatív kronológiájuk alapján tárgyalom (amely jelen esetben 

nem egyezik a mintaszámozással).  

Az első típusú szalagokban (S4) a deformáció alapvetően szemcseforgással történt (23B 

ábra). A deformáció során a nyírás hatására, a kavicsok néhány cm vastag sávban, a levetett 

blokk irányába fordultak el. Ezek tehát diszaggregációs szalagoknak tekinthetőek, amelyben 

nyírásos kinematikai elemek az uralkodóak szemcsetörés nélkül. Az elforgott kavicsokban 

jellemzően vannak hajszálrepedések, de nem törtek szét. Ezek a törések lehetnek részben 

átöröklöttek, de részben a deformációhoz köthetőek, azok esetében, amelyek orientációja 

illeszkedik a deformációs szalag irányához. 

 

24.ábra: a szőlőskei deformációs szerkezetek terepi képei, sztereogramokkal A) S1 szalag, melynek 

messziről is látható a jól kipreparálódott sávja B) képen kavicstörések sokasága látszik közelről, az S1 

szalag kipreparált lapján. C) kép a méteres elvetésű  S3 szalag terepi fotója. 

A második generációt (S1 minta) olyan szalagok képviselik (24A ábra), ahol a 

szemcsék egy-két cm vastag sávban összetörtek, és láthatóan elmozdultak egymás mentén. 

Ezekben a szalagokban tehát már megjelenik a kataklázis. Bár a nagyobb kavicsok apróbb 

darabjaikra törtek, még sok összetartozó szemcse felismerhető (25A ábra), a kavicsok még nem 

őrlődtek fel. A nyírást jelzi a szalagban, hogy a szalagban a szemcsék, függetlenül attól, hogy 

összetörtek vagy nem, orientáltak (25C, D ábrák). Emellett a szemcsehatár menti csúszás (25D 

ábra) is megjelenik a nagyobb klasztok közt. Ebből arra lehet következtetni, hogy a deformáció 

során még képesek voltak elforogni a szemcsék, majd ezt követően a deformáció előre 

haladtával törtek össze (25C ábra, orientált klaszt összetörve). 
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25. ábra: a S1 és S3 szalag polírozott levágatának beszkennelt képei, amelyen látszik a két szalag közt, a 

különbség a szemcsetöréses deformáció intenzitásában, illetve S1 szalag csiszolatban. A) S1 szalag 

levégatában (xy) láthatóan orientáltak a szemcsék, piros ellipszisben látható egy-egy összetört, de még 

felismerhető klaszt. B) S3 szalag levágatában élesebb a szalag határa, és sok helyütt már csak egykori 

kavicsok szögletesebb fragmentumai látszanak, jelentősebb mennyiségű, erősebben összetört mátrixban. 

A vörös színt utólagos vas-oxid cement adja. A finomabbra összeőrölt szemcseméretet (és kisebb 

porozitást) jelzi, hogy az utólagos cement ezeket a részeket nem tudta jól cementálni. C) S1 szalag 

minta (xz) gyengén kataklázos szalag szkennelt csiszolati és vékonycsiszolati képei. A szalagban a 

szemcsék irányítottak, és gyenge kataklázis jegyei ismerhetőek fel. Az elforgott, majd összetört 

kavicsok töredékei még összeilleszthetőek. D) egyéb nyírásra utaló deformációs jegyek: szemcsehatár 

menti csúszás, és elnyírt klaszt. 

A harmadik (S3) mintában (24C és 25B ábrák) már szabad szemmel is vastagabbnak 

és finomabb szemcseméretűnek látszik az összetört zóna. A szalagban több a szögletes, 

összetört klaszt (25B ábra), és a finomabbra összetört szemcsékből álló mátrix, tehát fejlettebb 

a kataklázis mértéke.  

A vas-oxidos cementáció a szalagok kialakulása után ment végbe, mivel semmi jele 

nem mutatkozik tört cementanyagnak a szalagokban. A cementáció köthető a szalagokhoz 

köthető folyadékáramláshoz, reduktív, Fe 2
+
 dús oldatok feláramláshoz, amely oxidatív 

körülmények közé kerülve, kivált vas (Fe 3
+
)-oxidos formában.  

A szalagok eltérő deformációs mechanizmusa alapján a relatív sorrendjükre lehet 

következtetni. A diszaggregációs szalag, melyben a szemcseforgás az uralkodó deformációs 

mechanizmus, nem vagy alig konszolidált kőzetet feltételez. A kavicsok kismértékű 

összetörésével járó, gyengén kataklázos S1 szalag, már kissé konszolidáltabb kőzetet jelez, 
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ahol a progresszív deformáció során a szemcsék már nem voltak képesek törés nélkül 

átrendeződni. A leginkább kataklázos mechanizmusú szalagok (S3) jelzik a legkonszolidáltabb 

kőzetet, vagyis időrendben a legfiatalabb deformációt. A relatív sorrend egy fejlődési utat jelöl 

ki, amelyet kombinálva a mért szerkezeti adatokkal a deformációt korhoz lehet kötni. A relatív 

kronológia alapján kiértékelve a legfiatalabb ÉNy–DK-i extenziót jelző ÉK–DNy-i csapású S4 

diszaggregációs szalagok, amelyek a D1 fázishoz köthetőek (26. ábra). A következő eseményt 

a DNy-ias dőlésű kavicstörések képviselik (24B ábra). Láthatóan a jól cementált S1 szalagban 

is megőrződtek, tehát az alatt, vagy előtte keletkeztek. Irányuk alapján azonban korábbi 

fázishoz, ÉK-DNy-i széthúzáshoz köthetőek; vagy a D2, vagy a D4 fázishoz kapcsolódóan (26. 

ábra). A következő fázist ÉÉK–DDNy-i balos, és ÉÉNy–DDK-i csapású jobbos eltolódásos 

párjaik, illetve néhány É-D-i csapású normál gyengén kataklázos szalag képviseli, É-D-i 

maximális összenyomással, és erre merőleges tágulással jellemezhető eltolódásos 

feszültségmezőben, amely a D5 fázishoz köthető irány (26. ábra). Legutoljára, a fejlettebb 

kataklázist mutató KÉK–NyDNy-i csapású, normál kinematikájú, S3 szalagok alakultak ki, 

ÉÉNy–DDK-i extenziót jelezve, a D6b fázishoz kapcsolódóan (26. ábra). 

 

26.ábra: Szőlőske deformációs szerkezeteinek sztereogramjai 

 Ez a relatív sorrend tehát jó egyezést mutat a törésrendszerek kinematikai- és 

feszültségmező-fejlődéséből levont következtetésekkel: Az erősödő kataklázos jelleg, egyre 

fiatalabb deformációs fázist, és egyben egyre mélyebben eltemetett üledék deformációját jelzi 

(Petrik et al, 2014).  A kavicstörés beillesztése ebbe a fejlődési útba az irányuk alapján történt, 

azt feltételezve, hogy ezek korai, konszolidáció előtti szerkezetnek tekinthetőek. A szőlőskei 

deformációs szalagok a mechanizmus típusai, és a kinematikai változatosság mellett 

szemléletes példái a szalaghoz kapcsolódó fluidum áramlásnak.  
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Eger, Wind-téglagyári agyagfejtő 

Az egykori fejtő udvarában található egy több tíz méter hosszú falszakasz, amely 

mentén az Egri Formáció (Sztanó et al. 1991) tárul fel. A méréseket (39 adat) 2013-ban Petrik, 

Fodor, Beke végezte. Az agyagbetelepüléses, gyengén konszolidált homokkőben több 

különböző deformációs szerkezeti elem nyomozható (Petrik et al. 2014). Egy részük ezeknek 

az agyagos rétegek mentén megjelenő redők, és rátolódások, szalagok nélkül.  

A részletes leírásban most azonban csak a deformációs szalagokra térek ki. Ezek, az 

irányuk szerint ÉNy–DK-i csapású szalagok szerkezetek, csak a homokos rétegekben, közelről 

figyelhetőek meg, mivel a vastagságuk nem haladja meg az 1mm-t. Az egyik ilyen szalag 

mentén, több mint 20 cm hosszan, egy jól kipreparálódott, lencse alakú zóna jelenik meg (27A 

ábra), épp azon a részen, ahol az agyagkő homokkőbe vált. Közelebbről vizsgálva az elnyúlt 

lencse alakú megjelenést az adja, hogy az alul-felül egyedi szalag szétágazik egy középen 

kiszélesedő, fonatos több cm vastag zónává (27A ábra), amelyet a sósavas pezsgetés alapján, 

kalcit cementál.  

 

27.ábra: Wind-téglagyár W5 minta..A) terepi képen látszik, hogy a jól cementált szalagok zónája az 

agyagkő és a homokkő határán jelenik meg. B) csiszolatban (1N), középen látható a rétegzett homokkő, 

amelyet kettéágazva körülveszi a kissé szürkés árnyalatú szalagok. C) a csiszolat Cl képén látható a 

szalagban megjelenő az élénk narancsszínnel lumineszkáló finom szemcsés kalcit, amelyben a homokkő 

szemcsék kisebb sűrűségben (törés nélkül) vannak jelen.  

Mikroszkópban elemezve a befogadó kőzet összetételét, megállapítható, hogy az 

uralkodóan kvarcból, földpátból, kalcitból, és csillámból áll, amelyet változó mértékben, de 

általánosan gyengén, kalcit cementál. A szalagban a szemcsék anyaga hasonló a homokkőéhez 
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(27B,C ábrák), de a szemcsék sokkal kisebb sűrűségben jelennek meg, és finomszemcsés 

kalcitba ágyazódnak (27B és C ábrák). A szalag és a befogadó kőzet határa nem éles, hanem 

átmenetet mutat, ahogy ez a szalagban megjelenő finom szemcsés kalcit beszüremkedik a 

kiindulási homokkőbe is. (27B ábra).  

Továbbá megfigyelhető, hogy a szalagban a szemcsék körül, kétoldalt, a szalagok falára 

merőlegesen tűs-szálas kalcit nőtt (28A,B ábrák). Ahol nem jelenik meg, ott kitöltetlen üreg 

található a helyén. Itt is meg lehetett a kalcit, csak utólag, a csiszolatkészítés során kipergett.  

Értelmezve a megfigyelteket, a szalagban megfigyelt finomszemcsés kalcit, amely 

beszüremkedik helyenként a homokkőbe is, hasonlít egy üledékes telér kitöltéshez. Annyi a 

különbség, hogy a szalagoknak nincs diszkrét fala, mivel porózus, nem teljesen konszolidált 

üledékben keletkeznek, amely diszkrét törés nélkül deformálódik, ellentétben az üledékes 

telérrel. A dilatációs szalag ismérveinek (lásd szalagok Aydin féle kinematikai csoportosítása 

fejezet) azonban minden tekintetben megfelel (Du Bernard 2006): vagyis a deformáció nem jár 

szemcseméret-csökkenéssel, viszont az alaphomokkőhöz képest kisebb lesz a szemcsesűrűség, 

azáltal, hogy megnő a szemcsék közti távolság. A tágulás során megnövekedett szemcseközi 

pórusteret finom szemű kalcit tölti ki. 

28. ábra: W5 minta keresztezett nikolos, vékonycsiszolati képei. A) a képen látható, hogy a szemcsék 

közt a pórusteret finomszemcsés (agyag és?) kalcit tölti ki. A homok méretű szemcsék közt nincs 

kontaktus, és az egyes szemcsék körül tűs kalcit növekedés figyelhető meg (sárga nyilak). B) az előző 

tűs kalcit közelebbi képén látható, hogy a kalcit növekedés iránya (rőzsaszín nyilak) alapján, a szalag 

falára merőleges a tágulás. 

A folyamatos, szalagra merőleges tenziót jelzi, hogy a szalagon belül a szemcsék falára 

szálas-tűs kalcit nőtt. Ezt azzal magyarázom, hogy miközben a szalag kialakult, a folyamatosan 

megnövekedő pórustérbe beszüremkedő finom kalcit szemcsékből álló mátrix elkezdett 

cementálódni. Feltételezhetően a folyamatos tágulás során a mátrix már nem tudta teljesen 
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lekövetni a deformációt, és így a szemcsefala és a mátrix közt üreg keletkezett, ahova rostos 

kalcit nőtt merőlegesen a szalag irányára. A további finomszemcsés mátrix beszüremkedést a 

lecsökkent porozitás gátolhatta. A finom szemcsés kalcit eredetét tekintve nem származhat a 

homokkő közvetlen fedőjéből. Ugyanis alsó-miocén tufa fedi a homokkő sorozatot (a 

feltárásban), amelynek anyaga nem jelenik meg a szalagban, és fiatalabb tengeri képződmény 

sem feltételezhető a rétegsorban. A szalag tágulásos jellege és kitöltöttsége felszín közeli 

deformációra utal. A finom szemcsés kalcit jelenléte, amelynek a vörös színű és intenzitású 

lumineszcenciája megegyező a homokkő (több szintben megjelenő) cementjével, a homokkő 

képződésével közel egyidejű deformációt feltételez. Ez az értelmezés nagyon fontos eredmény 

a deformáció korára nézve, ugyanis jelzi, hogy a szalag kialakulása a homokkő képződési 

idejére tehető, értelemszerűen kissé fiatalabb a befoglaló rétegnél, de idősebb a rátelepülő 

tufánál. Hasonló szalagot nagyon keveset írtak le, mert kisebb a megőrződési potenciáljuk. 

Csak akkor őrződnek meg a lokálisan megnövekedett porozitásuk miatt, ha gyorsan kitöltődnek 

(Du Bernard 2006). 

A terepen azonban ez a szalag típus lokális dilatációs kinyílásként értelmezhető, amely 

két eltérő kompetenciájú réteg határán alakul ki. A kompetensebb, homokos rétegben alakulnak 

ki a dilatációs szerkezetek (itt dilatációs szalag, 29. ábra), míg a kevésbé kompetens, agyagos 

rétegekben a deformáció laposabb szögű normál deformációs elemekben oldódik fel (Ferrill és 

Morris 2003).  

 

29. ábra: a kompetens és kevésbé kompetens (agyagos) rétegek váltakozásánál lokális tágulásos vető (itt 

szalag) szegmens jön létre a kompetensebb homokkőben, Ferrill and Morris (2003) alapján. 
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A terepi és mikroszkópos megfigyeléseket összevetve, illetve billentésteszt alapján, a 

feltárásban a legidősebb szerkezeteket az agyagos rétegekben megfigyelt rátolódások jelzik, 

amelyek közel K-Ny-i kompressziót jeleznek a D1 vagy a D6a fázishoz kapcsolódóan (30. 

ábra). Az üledékképződéssel közel egyidős ÉK–DNy-i csapású normál szalagok, és a korai, 

ÉÉK–DDNy-i csapású dilatációs szalag, a D2a fázishoz köthetőek (30. ábra). Ennél fiatalabb 

deformációra utalnak az ÉK–DNy-i csapású, egy szalag és két vető által képviselt, szerkezetek, 

amelyek irányuk alapján a D5 fázisba illenek (30. ábra).   

 

30. ábra WInd-téglagyár szerkezeti elemeinek sztereogramjai 

Andornaktálya 

Az egykori homokbánya ma védett feltárásában egri korú, gyengén, közepesen 

konszolidált, helyenként padosan cementált homokkő bukkan felszínre (Sztanó & Tari 1991). 

A méréseket (54 adat) Fodor, Sztanó, Bordás 1989-ban, illetve Petrik, Beke, Millar 2013, és 

2015-ben végezte.  A ma feltáruló részeken több szalag generáció van jelen. Irányuk szerint 

ÉNy–DK-i és közel K–Ny-i normál kinematikájúak, utóbbiakon ferde karcokkal. Továbbá 

vetők, és kőzetrések is megfigyelhetőek a feltárásban. Összesen 5 mintát (2 mintából 2 féle 

orientációban) két vettünk a különböző megjelenésű és irányú szalagokból. 

Az A1 mintát a homokkő egy lazán cementált részéből, egy olyan egyedi szalagból 

vettük, melynek ~ 2cm-es elvetését, egy elvetett agyag klaszt alapján meg lehetett 

megállapítani (31A ábra). Maga a szalag enyhén pozitív reliefként jelenik meg a 

középszemcsés homokkőben (31A ábra). 
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31. ábra: Andornaktálya homokbányában észlelt szalagok jellegzetes terepi megjelenései, 

sztereogramokkal.A) A1 egyedi szalag, ~2cm-es elvetéssel B) A2 fonatos szalagok durva szemcsés, 

keresztrétegzett homokkőben C) az A2 szalag egy fő szalagba összeszűkülő folytatása a finomabb 

szemcsés homokkőben D) A4 szalag köteg, amely mentén kialakult a vetősík. 

Csiszolatban vizsgálva, a szalagokat szorosan érintkező szemcsék alkotta, csupán 

néhány tized mm vastag sávok képezik (32A. ábra), amelyek tulajdonképp szemcse 

aggregátumok. A szalagban, a szemcsék közé bepréselődött csillámlapok szintén jelzik a 
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szorosabb érintkezést (32B ábra). Közelebbről a szemcsék kontaktusán nagyon gyenge, csak a 

szemcsék széleit érintő, töredezettség látható. Ez arra utal, hogy a szalag gyengén kataklázos 

deformációs mechanizmussal keletkezett. A nyírásra a hosszúkás csillámok elforgása utal (32B 

ábra). Tehát a szalag kinematikai szempontból kompakciós nyírásos szalagnak tekinthető.  

32.ábra: a mintázott A1, A2, A4 deformációs szalagok egy nikolos (1N) és keresztezettnikolos 

vékonycsiszolati fotói: A)A1 szalag, ahol a szemcsék szoros illeszkedése jelzi a szalagot (sárga nyilak), 

gyenge kataklázissal. A sárga vonal jelzi a rétegzést  B) szemcsék közé préselt csillám (narancssárga 

nyilak) jelzi a deformációt az A1 szalag keresztezett nikolos képén, a sárga vonal jelzi a rétegzést. 

Illetve a szalag irányába orientált narancssárgás színezetű csillám jelzi a nyírásos komponenst. C) A2 

kataklázos szalag (zöld nyilak) (1N)képe, nyírással (sárga szaggatott vonal), finomabb szemcsés 

homokkőben. D) képen A4 fejlett kataklázos szalag (sárga nyilak)  szalag mentén vas-oxidos 

póruskitöltés (piros üres nyilak) látható.  

Az A2 minta, bár irányban konjugált párja az előző A1 mintának, mégis változatos 

megjelenésű szalag. Az egyazon szalag rendszeren (A2) belül, a szalag(ok) megjelenési 

formáinak változékonysága, láthatóan a homokkő szemcseméretének változásaihoz 

kapcsolódik. A közép-durva szemcsés homokkőben, 4-5 cm vastag fonatos zóna alkotja a 

szalagokat (31B ábra), amely a finomabb szemcseméretű rétegekben összeszűkül, és egy 
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vékony (egyedi) szalagként (31C ábra) követhető tovább, több méteres hosszúságban. E 

mentén, az egyedivé összeszűkült szalag rész mentén, az elvetés a homokkő rétegek alapján 

eléri a ~ 25 cm-t. Míg a fonatos szalagok esetén, az egyes szalagok elvetése csupán mm-s 

nagyságrendű. Az A2 mintát a finomabb szemcsés homokkőhöz kapcsolódó, egyedi szalag 

részből vettük (31C ábra). 

Vékonycsiszolatban vizsgálva, a finomabb szemcsés homokkőből vett A2 szalagot, 

láthatóan különbözik konjugált A1 párjától. A szalag maga 1-2 milliméter vastag, erősen 

csökkent porozitású zóna (32C ábra), ahol az összetört szemcsék mátrixként közrefogják a még 

épen megőrződött szemcséket. A szalag közepesen kataklázos deformációs szalagnak 

tekinthető, amelyben nyírásra utal a kissé megnyúlt szemcsék szalag irányú orientációja (32C 

ábra).  

A harmadik, A4 generációt, a feltárásban olyan fonatosan megjelenő szalagok zónája 

képviseli, ahol már diszkrét vetősík is kifejlődött. Ezek a szalagok megjelenésükben 20-30 cm 

vastag zónát alkotnak, amelyeknek egyik (31D ábra, szaggatott piros vonal) oldalán látható a 

diszkrét vető. Maguk a szalagok megjelenésükben mm vastagságú, kifehéredett sávocskák, 

közel párhuzamosan a vetősíkjával. A fehér szín feltehetően kilúgzódás eredménye, amely 

fluidum áramláshoz köthető utólagos jelenség. A vetősíkot magát, egy nagyjából 1 mm vastag 

agyagfilm képezi, amelyen, normál (sztereogramon A4a) és ferde vetőkarcok (A4b) is 

megjelennek. Ezek alapján, legalább két fázishoz köthető ennek a vetőnek a működése. 

Vékonycsiszolatban vizsgálva, ezek a szalagok, fejlett kataklázos deformációs szalagok, 

amelyben a szemcsetörés egy nagyjából fél mm vastag zónában a legintenzívebb. A 

szalagokhoz kapcsolódóan, vas-oxiddal kitöltött mikrotörések is megjelennek. Továbbá a 

szalagok mentén, a repedezett szemcsékből álló peremi zónában, szintén vas-oxidos kiválás 

figyelhető meg a pórusokban. Ezek a kiválások jelzik a szalag menti fluidumáramlást, az 

intenzíven összetört zóna mentén. A mikrorepedések jelenléte a szalag mentén már érettebb 

stádiumot jelez (Antonellini et al. 1994), mely összhangban áll azzal, hogy itt kialakult már a 

diszkrét vetősík. 

A mikroszkópos vizsgálatok alapján a deformációs szalagok eltérő fejlődési foka az 

első két szalag esetében az eltérő szemcsemérettel, a harmadik esetben a kőzet 

konszolidáltságának eltérő voltával magyarázható (Beke & Fodor 2015).  

A kombinált elemzés alapján a legelső fázist ÉNy–DK-i csapású A1 és A2 szalagok 

képviselik (33. ábra), amelyek ÉK–DNy-i extenziót jeleznek. Ez a feszültségmező látszólag 
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megegyezik a szinrift fázissal, ami megfelel Fodor (2010) D9b és Petrik et al. (2014) D4 

fázisának. A jobban fejlett, tehát későbbi A4 szalagokkal való összevetés alapján azonban nem 

a D4, hanem egy önálló fázisba, a D2a fázisba tartoznak (33. ábra). Ezt a besorolást támasztja 

alá a törések billentés-tesztje is, amennyiben a gyengén kataklázos A1-A2 szalagok még 

kibillenés előtt, az intenzívebben kataklázosak (A4a és A4b) a billentés során jöttek létre 

(Petrik et al. 2014). Az új D2 fázis jelentőségéről majd a Diszkusszió fejezetben értekezem 

részletesebben.

 

33. ábra:Andornaktálya szerkezeti elemeinek sztereogramjai 

Az A1-A2 szalagokat követően jöttek létre a kataklázosabb, NyÉNY–KDK-i csapású A4a 

szalagok, ÉÉK–DDNy-i D4a fázishoz köthető széthúzás során (33. ábra). Ezek tulajdonképpen 

már szalag-vetőknek tekinthetők, a szalag-köteg/zóna külső felületén megjelenő karcos vető 

alapján. Az A4a szalag-vető reaktivációját ferde karcok (A4b) jelzik, amelyek ÉK—DNy-i 

széthúzást jeleznek, a D4b fázishoz köthetően (33. ábra). Ide sorolhatunk számos kőzetrést, 

amelyet a feltárás egyéb részein mértünk és feltételezhetően ugyanabba a feszültségmezőben 

keletkeztek. Tehát a D4b fázistól kezdődően, a deformáció fejlődéshez már nem tartoznak 

szalagok. A további deformációt karcos ÉNy–DK-i csapású jobbos eltolódások képviselik, 

amelyek közel É-D-i összenyomás hatására alakultak ki a D5 (esetleg D8) fázishoz 

kapcsolódóan (33. ábra). A szalagok, szalag-vetők, karcos vetők és kőzetrések alapján 

felállított sorrendet a törések billentés-tesztje is alátámasztja, amennyiben a gyengén kataklázos 

szalagok még kibillenés előtt, a jobban kataklázosak, a billentés során/után, a vetők és 

kőzetrések bizonyosan billentés után, jöttek létre (Petrik et al. 2014). 
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Bambara 

A feltárás, egy az út mellett található kis bevágás, ahol csupán pár méteres szélességben 

bukkan felszínre a térkép (Less et al 2005) alapján szarmata korú laza üledék, amelyről a 

mérések, és a környező idősebb üledékfoltok alapján felmerül, hogy idősebb (kárpáti korú) 

(Petrik és társai 2016). Itt Fodor, Petrik, Kőhídi társaságában 2014-ben végeztem mintavétellel 

egybekötött méréseket (20 adat). A nem teljesen konszolidált homokkőben deformációs 

szalagok hálózatos sokasága figyelhető meg (34B ábra). Közelebbről vizsgálva, három 

különböző irányú szalag jelenik meg, amelyek között a helyben relatív sorrend állítható fel. A 

szalagok egymás közti kapcsolatát mutatja a képen feltüntetett számozás (34B,C ábrák), 

amelyen a számok a deformációs szerkezetek, egymáshoz viszonyított, sorrendjét jelzi, annak 

alapján, hogy mely irányúak vetik el egymást. Ez alapján az 1. számú szalag közel K–Ny-i 

csapású normál szerkezeti elem, amely mentén az elmozdulás 10 cm-es nagyságrendű a 

homokkő rétegek alapján (34A ábra). Ezt a 2. számú közel függőleges ÉÉNy-DDK-i csapású 

szalagok sora keresztülmetszi (34A,B ábrák), ahol a vertikális elmozdulás mértéke ~1-2 cm-es. 

 

34. ábra: Bambara feltárás szalagjai sztereogramokkal. A) 1.(lila vonal) és 2. számú (világoskék) 

szalagok kereszteződése a feltárásban. B) A háromféle szalag találkozása egy kézi példány méretű 

tömbön, amelyen a számok jelzik a relatív kronológiájukat. C) képen a 3. számú szalagok rátolódásnak 

tűnnek a feltárásban, az elmozdulás a 2.számú szalagok helyzete alapján maximum cm-es. 
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A 3. számú szalagok É(ÉK)-i–D(DNy)-i csapásúak, kevéssé feltűnőek (34C ábra). 

Jelenlétüket a homokkő utólagos színeződése során láthatóvá váló rétegek és a közel 

függőleges szalagok (2) elvetett volta igazolja (34C ábra). Ezen szalagok lapos dőlésűek, 

rátolódásnak tűnnek a feltárásban, amely mentén néhány mm-es a látszólagos elmozdulás 

mértéke (34C ábra). A szalagokból 2 orientált mintát vettünk vékonycsiszolat készítés céljából 

(Bam-1, Bam2), ebből az egyiket szalagkereszteződésből.  

 

35. ábra: Bam-1 minta vékonycsiszolati egy nikolos (A,B), és keresztezett nikolokkal (C) készült fotói 

Piros vonal jelzi a rétegdőlést. A) a szalagban a szemcsék forgása (zöld vonal) az uralkodó 

mechanizmus, míg a pórusokat sárgásbarna, limonit tölti. B) a szalag (zöld nyilak) közelebbi felvételén 

látható, hogy sötétbarna filloszilikát ásványok pszeudomátrixként megjelennek a szemcsék közti 

pórusokban (sötétzöld nyíl). C) a szalag szemcséi között nem láthatóak összetört szemcsék. Illetve az 

egyes szemcséket bevonó limonit kontúrjai láthatóak a szemcsék körül (sárga nyíl).  

Csiszolatban a laza homokkő uralkodóan kvarc, földpát, filloszilikát, és opak ásvány 

szemcsékből áll. A szalagok jól elkülönülnek mikroszkópban is a kiindulási kőzettől. A Bam-1. 
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számú mintáról, amely az 1.számú szalagot reprezentálja, általánosan elmondható, hogy a 

deformációt a szemcsék nyírás irányába történő elforgása (35A ábra), és a filloszilikát 

ásványok deformációja, a nyírás hatására a pórusokban pszeudomátrixként történő megjelenése 

adja (35B ábra). A szalagban szemcseméret csökkenés nem vagy alig figyelhető meg. A 

pórusokat a deformált filloszilikát ásványok mellett okkersárga színű vasoxi-hidroxidos 

(limonitos) anyag tölti ki. Ez a limonitos anyag a szalag melletti szemcsék körül is jelen van 

(35C ábra), de a szalagon kívül nem tölti ki teljesen a pórusteret, hanem csak körbeveszi a 

szemcséket, a szalagtól távolodva csökkenő mennyiségben.  

A Bam-2 mintában, a 2. számú szalagokban szintén a szemcseforgás az uralkodó 

deformációs mechanizmus, azonban gyenge szemcsetörés foltokban megjelenik (36A ábra). A 

szemcseméret csökkenés ezeken a helyeken kis mérvű. A szalaghoz kapcsolódóan a sárgás 

színű vasoxidos-hidroxidos bevonat szintén megjelenik, főként foltok formájában, de 

egyértelműen a szalag mentén, illetve egyes, csillámokban gazdagabb rétegek mentén (36A 

ábra).  

 

36.ábra: Bam-2 minta két szalagja (A)2. és (B) 3. számú). A) kék szaggatott vonal egy-egy 

csillámdúsabb réteget jelöl ki, amely mentén limonit feldúsulás (sárga nyilak) figyelhető meg. A (2) 

szalagban (zöld nyilak), a szemcsék forgása (zöld vonal jelzi a megváltozott orientációt) az uralkodó, 

gyenge kataklázissal, és vasas foltokkal a szalag mentén. B) (3) szalagban már az összetöredezett 

szemcsék jelzik, hogy a kataklázis az uralkodó mechanizmus. 

A Bam-2 mintában megjelenő, 2. számú szalagokat metsző 3. számú szalagok esetében 

(36C ábra) szintén jellemző a szemcsék szalaggal közel párhuzamossá váló irányítottsága, 

amely a lapos elnyúlt filloszilikátok esetében a leglátványosabb. Emellett azonban már az előző 

szalagénál nagyobb mérvű szemcsetörés is megfigyelhető, mely törések a szemcsék egészét 
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érintik (36C ábra). Az összetöredezett szemcse még legtöbbször felismerhető, változó mértékű, 

helyenként kicsit több, a kataklázis során mátrixba őrlődött anyag mennyisége. E típus mentén 

is megfigyelhető limonitos póruskitöltés, de csak aszimmetrikusan, a szalag egyik oldalán (36C 

ábra, alsó jobb hányadában).  

Tehát a terepen megfigyeltekkel összhangban a csiszolatokban látott kép alátámasztja a 

feltételezett képződési sorrendet. A legelső a deformáció mechanizmusa alapján 

diszaggregációs szalagban még a szemcseforgás az uralkodó deformációs mechanizmus. A 

második szalagban ez a mechanizmus még fontos szerepet kap, itt azonban a kataklázis társul 

hozzá. A harmadik szalagban viszont már végig megfigyelhető a szalag mentén a szemcsetörés, 

amely jelzi a kőzet konszolidáltságában időközben fellépő gyenge változásokat. Érdekes 

megjegyezni, hogy a terepen az első szalag mentén a legnagyobb az elvetés látszólagos 

mértéke (de megjegyzendő, hogy egyedi szalagok tekintetében a diszaggregációs mechanizmus 

nagyobb elmozdulást okozhat, mint egy! szalagon belül a kataklázis Fossen et al. 2007). A 

vasoxi-hidroxi kiválások, mint utólagos, fluidumáramláshoz köthető színezés, mindegyik 

szalag esetében jó indikátora a porozitás változásnak, amely utal a szalag fejlettségére. A 

diszaggregációs szalagon belüli kiválás azt jelzi, hogy ez viselkedett a legjobb vezetőként, 

amely fakadhat a csak kis mérvű porozitás-csökkenésből és a szemcsék irányítottságából 

egyaránt. A kissé kataklázos szalagok esetén kevesebb a limonit, ami jelezheti, hogy kevésbé 

jó, de még vezetőként működtek. Az időrendben legfiatalabb, és egyben legkataklázosabb 

szalagok mentén aszimmetrikus megjelenés azt jelzi, hogy már gátként működnek a 

fluidáramlás szempontjából.  

A mért adatokat, a terepi és vékonycsiszolatos megfigyelésekkel együtt felállított relatív 

kronológia alapján helyeztem el. Az 1. számú szerkezeti elemek közel NyÉNy–KDK-i csapású 

normál kinematikájú diszaggregációs szalagok, amelyek ÉÉK–DDNy-i széthúzást jeleznek a 

D4a fázishoz kapcsolódóan (37. ábra). Ezt követően jöttek létre 2. számú közel függőleges 

ÉÉNy–DDK-i csapású szintén uralkodóan még szintén diszaggregációs szalagok, amelyek 

(jobbos eltolódásként értelmezve) közel É–D-i maximális kompresszióval és erre merőleges 

tágulással jellemezhető D5 fázisba illik legjobban (37. ábra). Végül az É(ÉK)-i–D(DNy)-i 

csapású kataklázos szalagok keletkeztek NyÉNy–KDK kompresszióhoz kapcsolódóan, a D6a 

fázisban (37. ábra). 
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37.ábra: Bambara szalagjainak szteregramjai 

A Bükkalján végzett vizsgálatok rávilágítottak arra, hogy a deformációs szalagok 

alapján, sokszor már a terepen is, a deformációk elkülöníthetőek, és időben szétválaszthatóak. 

Ez abban az esetben kap igazán fontos szerepet, amikor több deformációs fázis van jelen, és az 

irányuk nem elégséges a relatív kronológiájuk meghatározásához. A szalagok megjelenése, és a 

deformáció mechanizmusa alapján elmondható, hogy minél kevésbé destruktív a deformáció 

mechanizmusa a kőzet szemcséire nézve, annál inkább közelebb áll a szalag képződése időben 

a befogadó kőzet korához. Ahogy láttuk a Cam cap diagramon (fejezet), a dilatációs szalag 

kialakulása kis effektív, vagyis litosztatikus nyomásnál alakul ki. Ezzel egybecseng, hogy 

üledékképződéssel egyidős mátrix tölti ki a pórusteret, és nincs szemcsetörés, tehát a szalag 

kialakulása szinszediment. Ez az eset ritka, és fontos eredmény, hogy pontos kronológiát adja a 

deformációnak, ami kora miocén (egri korú). A ritka dilatációs szalagoknál kissé nagyobb 

litosztatikus nyomást, de mégis korai deformációt jeleznek a diszaggregációs szalagok. A 

diszaggregációs szalag típus egy tisztán nyírásos típus, amelyben nincs szemcsetörés, a 

deformáció a szemcsék egymáson való elcsúszásával, és vagy forgásával történik. Az 

esetünkben a diszaggregációs szalagok kavicsban alakultak ki, a kinematikailag nyírásos 

deformáció során a szemcsék törés nélküli elforgása jelzik, hogy az üledék még nem volt 

konszolidált. Ugyanakkor ugyanebben a konglomerátumban kataklázos szalagok is 

megfigyelhetőek, amelyekben már a deformáció szemcsetöréssel, ennek következtében 

szemcseméret csökkenéssel is társult. Ezen típusú deformációs szalagokra általánosan jellemző 

egy zónásság. A szalag szélein a kavicsok kevésbé töredezettek, és a szemcseforgás még 

látható. Emellett van egy központi intenzívebben összetört zóna, ahol a kataklázis a 
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legkifejlettebb. Azonban a kataklázos szalagok közt is megfigyelhetünk különbségeket, 

ugyanabban a kiindulási kőzetben. A kataklázis mértéke változó, egyik típusban (S1) a 

szemcseforgás zónája vastagabb, és a kataklázis kevésbé intenzív szemcseaprózódással járt, 

mint a másik esetben, ahol a szemcseforgás sávja alig vagy nem figyelhető meg. Ezen 

kataklázos szalagok már jelzik, hogy a litosztatikus nyomás megnőtt, tehát nagyobb 

eltemetettségnél keletkeztek, mint a diszaggregációs társa. A kataklázis intenzitásának mértéke 

a betemetettséggel hozható összefüggésbe, ugyanis a kőzet ugyanaz. A szemcsére nézve 

destruktívabb deformáció arra vezethető vissza, hogy nagyobb (litosztatikus nyomásból 

származó) feszültség éri a szemcse-szemcse kontaktusokat elősegítve a töréses 

deformációjukat.  

Egy gyenge összefüggés a kumulatív elvetés nagysága és a deformáció időbelisége közt 

is megfigyelhető. A legidősebb, a legkevésbé destruktív szalagok esetén kisebb kumulatív 

elmozdulást mértünk, mint a kifejlett szalag-zónák esetén. Ennek oka abban keresendő, hogy 

minél fejlettebb egy deformációs zóna, annál több kis szalag jön létre, amelyek kumulatív 

elvetése nagyobb, mint a korai, és gyakran egyedi szalagoknál.  

Észak-Magyarország (Nógrád, Cserhát, Darnó zóna)  

A vizsgált terület magába foglalja a Cserhátot, a Bükkaljától É-ra és ÉNy-ra fekvő 

területeket, a Darnó zónától keletre eső Észak-magyarországi paleogén medence nyugati részét, 

és a Zagyva-árok északi peremét. A deformációs szalagokat elsősorban kora-miocén Darnói 

Konglomerátumban, és Pétervásárai Homokkőben, illetve néhány fiatalabb kora és középső 

miocén korú képződményben vizsgáltam.   

Kis-hegy 

A feltárás a Darnó-vető közvetlen közelében, tőle K-re található, ahol kora-miocén, 

legújabban 21,4-20,9 millió évesnek datált (Less & Frijia 2015) Darnói Konglomerátum 

bukkan felszínre. A Pétervásárai Homokkővel egyidős képződmény anyaga főként a Darnó 

Zónától keletre található Mellétei-Szarvaskői Takaróból származik. A kavicsanyag származó 

triász dolomit, mészkő, kvarcit mellett főként triász vagy jura korú óceánfenéki bazaltokból, 

hialoklasztitokból, (meta)bazaltokból, (meta)doleritekből, (meta)gabbrókból, szerpentinitekből 

és radiolaritokból áll (Sztanó & Józsa 1996). A feltárásban több méréssorozat (91. adat) készült 

Fodor, Beke, Kövér, Petrik (2014), és Millar (2015) társaságában. A vizsgált kőzet a 
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feltárásban sötétszürke színű, levelesen törő, jól konszolidált többnyire rosszul osztályozott 

konglomerátum, kavicsos durva homokkő. A szerkezeti elemeket vizsgálva deformációs 

szalagok, deformációs szalagvetők kalcit ásványlépcsőkkel, kalciterek, és kőzetrések is 

megjelennek benne. A deformációs szalagok megjelenésükben jellemzően pár mm vastag, a 

befogadó kőzetnél sötétebb szürke, néhol elágazó szabálytalan lefutású szalagok (38A,B 

ábrák). Irányuk szerint három típust (az egyszerűség kedvéért A,B,D betűvel) különítettünk el a 

terepen (C betűt, egy nem ebbe a csoportba tartozó elem, a kalciterek kapták). Sorrendben: (A) 

ÉK-DNy-i csapású lapos dőlésű, (D) ÉÉK–DDNy-i csapású meredek, és (B) ÉÉNy–DDK-i 

csapású szintén meredek dőlésű szalagokat, amely a metszésük alapján felállított relatív 

kronológiájuk egyben (38B ábra). A kőzetben a szalagok mellett, megjelennek közel K–Ny-i 

csapású deformációs szalag-vetők (38C ábra), amelyek éles negatív reliefűek. Ezekről közelről 

látszik, hogy sokkal finomabb szemcsések, mint a befogadó kőzet, de a kőzet folytonossága 

nem szakad meg. A következő szerkezeti elemek NyÉNy–KDK-i csapású szintén deformációs 

szalag-vetők, melyek külső megjelenésükben általánosan negatív reliefűek, azonban váltakozó, 

több dm nagyságrendű közönként megjelennek benne pozitív reliefként hosszúkás több mm 

vastag, pár cm hosszú fehér színű kalcit ásványlépcsők (38F ábra). A negatív reliefű részeken 

megfigyelhető a kavicsok elforgása a nyírás irányában, párhuzamosan a szalaggal (38F ábra). 

Ezek tehát már olyan deformációs szerkezeteknek tekinthetőek, amelyekben részlegesen 

megszakad a kőzet folytonossága. További szerkezeti elemként, ÉNy–DK-i csapású irányban, 

kalcit erek is megfigyelhetőek, illetve ferde karcos vetők jelennek meg az ÉNy–DK-i és a közel 

K–Ny-i csapású szerkezeteken reaktivációt jelezve. A korainak tűnő sötét színű szalagokból 

(38. ábra A,B, és D) 4 orientált mintát vettünk vékonycsiszolat készítés céljából.  

Míg szabad szemmel jól láthatóak ezek a szalagok, csiszolatban nagyon nehezen 

követhetőek. Figyelmesebben végigpásztázva néhány deformációra utaló jegy mégis látható. A 

szalagban a szemcsék forgása (39A,B képek) és a szemcsehatár menti csúszás figyelhető meg, 

ami azokban a szalagokban szembetűnőbb, amelyben a rétegzés és a szalag iránya nem esik 

egybe. Néhány szemcsetöréshez kapcsolódó kis elmozdulás jelzi a nyírás irányt (39B ábra). 

Érdekes, hogy szálas, szinkinematikus kalcit is van az elnyírt szemcsék közt. Ez a nyírást 

megelőző deformációt jelző kalcit több helyen előfordul a mintákban a nagyobb klasztokat 

szétrepesztve, illetve körülölelve. A nyírásos szalagokban a pórusteret zöldes színű (39A kép), 

jellegzetes (SEM-SE vizsgálat alapján) méhsejt szerű megjelenésű, és SEM-BSE segítségével 

mért összetétel alapján, szmektit csoportba (kevert szerkezetű agyagásvány) tartozó ásványok 
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töltik ki, ami gyakori másodlagos ásvány a bázikus vulkanoklasztitokat tartalmazó 

sziliciklasztos üledékekben (Ulmer-Scholle et al. 2015). 

 

38. ábra: Darnó, Kis-hegy feltárás deformációs szerkezeti elemei sztereogramokkal. A) sötét színű 

hajladozó szalagok (fekete pontozott vonal), relief nélkül. B szalag-generáció balosan elveti a D 

generációt. B) az egyes korai szalag generációk (fekete pöttyözött vonal), ahol az A generációt 

látszólagosan jobbosan veti a D. B generáció elveti az A-t, és látszólag keresztezi a D-t. C) éles kontúrú 

szalag-vetők, kék vonallal jelzett generáció metszi a fehér pontozott vonallal jelzettet. D) kalcit 

ásványlépcsős szalag-vetők (meredekebb, kis szaggatott vonal), és kalcit erek (nagy szaggatott vonal) 

metszik a feltárást E) kőzetrések, karcos vetők (lila vonal) metszik a rátolódásokat (sötétkék szaggatott 

vonal). F) felülnézeti kép a negatív reliefű, láthatóan finomabb szemcseméretű, kalcit ásványlépcsős, 

szalag-vetőről 



70 

 

A befogadó kőzetben viszont vegyesen kalcit és a szalaghoz képest kissé sárgásabb 

árnyalatú szmektit tölti ki a pórusokat. Továbbá megfigyelhető, hogy a szalaghoz képest a 

befogadó kőzet kompaktáltabb, sokkal több a vonalszerű szemcse-szemcse kontaktus, illetve a 

különböző keménységű ásványok közül a keményebb belenyomódik a puhábba, míg 

szalagokban több a póruskitöltő anyag, kisebb a szemcseméret, és ritka a vonalszerű kontaktus 

(itt inkább szemcsehatár menti csúszáshoz köthető).  

 

39. ábra: vékonycsiszolati fotók a kis-hegyi A és B szalagokról. A) A generációban zöld nyilak jelzik a 

szalagot, amiben a szemcsék kisebbek, de nem összetörtek (kerekítettek) és a pórusokat zöldes árnyalatú 

szmektit tölti ki. Kis sárga nyilak jelzik a kalcit cementet a szalag peremén B) Kis sárga nyilak jelzik az 

elnyírt kalcitot a szalag mentén. További nyíráshoz köthető elemek: irányított szemcsék (piros vonal), 

narancs vonal a rétegzésnek felel meg.   

Ez alapján lehetséges, hogy a szalagot ez a póruskitöltő anyag megóvta a kompakciótól, 

vagy itt eleve több volt, amely mentén a nyírás könnyebben létrejött. Az is érdekes, hogy 

sokszor a kalcit cement a pórusokban a szalag mentén jelenik meg, amely azt jelzi, hogy a 

szalag gátként működött a későbbi folyadékáramlás szempontjából. A megfigyelések alapján 

diszaggregációs mechanizmussal jött létre a szalag, amelyben a sötétebb színt a póruskitöltő 

zöldes anyag okozza.  

A feltárásban látható különféle deformációs mechanizmussal keletkezett szerkezeti 

elemek típusai, irányai, felújulásai alapján legalább négy fázis különíthető el. A legkorábbi 

fázishoz kapcsolódnak az alapkőzethez képest sötétebb megjelenésű szalagok (1), amelyek 

alapvetően diszaggregációs mechanizmussal keletkeztek. Ezt követően alakulhattak ki a 

negatív reliefű, de még kőzetfolytonosság megszakadását nem mutató deformációs szalag-

vetők (2), amelyből eltolódásos és rátolódásos kinematikájú is megjelenik. Feltételezhetően 

már egy még fiatalabb fázist képviselnek a kalcit ásványlépcsőket is tartalmazó szalag-vetők 

(3), amelyekben a szalagokra utaló jegyek mellett, kalcit ásványlépcső már jelzi, hogy a kőzet 

folytonossága megszakadt helyenként. Ez a deformációs szalagból kialakuló vetőre utal. Ezzel 
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egyidősek, vagy lehetnek kissé fiatalabbak a kalcit erek (3-4). Az előbbihez hasonló irányú, de 

ferde karcos elemek (4) mint reaktivációs elemek, jelzik a legfiatalabb fázist. 

A kőzet fejlődési út alapján felállított relatív kronológiát összevetve a terület 

fejlődéstörténetével elmondható, hogy a legidősebb fázist az ÉNy felé dőlő (A) rátolódásos 

szalagok és ÉÉK–DDNy-i csapású meredek (D) (jobbosnak tűnő, 38B ábra) szalagok, illetve 

ÉÉNy–DDK-i csapású (B) balos eltolódásos szalagok (38A ábra) képviselik. A billentésnél 

több verzióval kísérleteztem. Végül kis, 10 fokos visszabillentést alkalmaztam az ÉNy-ra 30-35 

fokkal dőlő (eredetileg is üledékesen dőlő, Sztanó 1994) rétegekre. Az (A) generáció tehát 

mindig a legkorábbi, melyet néhol a (B) néhol a (D) generáció vet el. A (B) és (D) generáció 

együtt keletkezhetett, vagy a (B) későbbi (38A ábra). Ezek a szalagok képviselhetnek egy 

progresszív deformációs eseményt, vagy két egymást szorosan követő eseményt, a D2b és D2c 

fázist. Az előbbi jellemzően ÉÉNy–DDK-i irányú összenyomás (D2b), amelyet ÉNy–DK-i 

maximális összenyomással, és erre merőleges széthúzással jellemezhető transzpressziót jelző 

szerkezeti elemek metszenek, és a billentés is ehhez köthető (40. ábra). Ezt követő fázisban 

alakultak ki a láthatóan szemcseméret csökkenéssel járó, negatív reliefű, nem billentett, K–Ny-

ias csapású deformációs szalagok, és kalcit lépcsős szalag-vetők, és az ÉÉK–DDNy-i csapású 

rátolódásos szerkezetek (40. ábra). Ezek, ha egy fázisban keletkeztek, akkor NyÉNy–KDK-i 

maximális összenyomással jellemezhető eltolódásos feszültség mezőhöz köthetőek a D3 fázis 

során (40. ábra). Ezeket követik a K–Ny-i és ÉNy–DK-i csapású kalcit ásványlépcsős szintén 

negatív reliefű szalagok, és néhol kalcit erek formájában megjelenő, tehát már részben diszkrét 

töréses szerkezetek 

 

40. ábra: A fázisok relatív kronológiájának sztereogramjai 
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A kalcit ásványlépcsők leggyakrabban a B korai szalaghoz hasonló (ma meredek, közel 

függőleges) síkban jelennek meg, elképzelhető, hogy az ásványlépcsők kialakulása a szalag 

mentén történt felújulásként értelmezhetőek. Ugyanis a tisztán kalcit erek általában ÉK felé 

dőlő laposabb (normál) szerkezeti elemek. Ezek (K)ÉK–(Ny)DNy-i tenziót jeleznek a szinrift 

D4b fázishoz kapcsolódóan (40. ábra). A feltárás jó példája, hogy a bár néha hasonló irányú, de 

alapvetően különböző megjelenésű és kőzetfizikai paramétereket tükröző szerkezeti elemek 

alapján hogyan lehet finomítani a fejlődéstörténetet. 

Kishartyán  

A Kőlyuk-oldalnak vagy Remete-barlangnak elnevezett, védett feltárásban (41. ábra) 

látható a Pétervásárai Homokkő egyik impozáns kibukkanása (Sztanó 1994). 

41.ábra: panorámakép a kishartyáni kőlyuk-oldali feltárásról, amelyen látható az erősebben és a 

gyengébben cementált homokkőpadok váltakozása, melyeket időnként messziről is észlelhető 

deformációs szalag-vetők kereszteznek (piros szaggatott vonal). A zöld feliratok a mintavételi pontokat 

jelzik. 

Az eggenburgi korú (Báldi 1983, Sztanó 1994) képződmény vastagsága 200-600 m 

között váltakozik DK-ről ÉNy felé vastagodva (Hámor 1985). A Pétervásárai Homokkő 

Formáció részletes fácies modellje Sztanó (1994, 1995) munkáiból ismertek. Az általa 

felállított modell alapján a homokkő a Paratethys egyik öblében, az Észak-magyarországi 

Öbölben képződött. Az öbölnek a Darnó zóna képezte kelet felől a meredek, szerkezetileg 

ellenőrzött, részben sziklás partját; a part közelében legyeződeltákkal, a medence felé haladva 
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nagyméretű majd kisebb homokdombokkal, a mélyebb részeken hullámfodrokkal. A 

felépítésében ciklikus, gyakran keresztrétegzett homokkő normálsósvízi, litorális-szublitorális, 

sekélytengeri környezetben rakódott le. A zöldesszürke, finom-, közép- és durvaszemcséjű 

homokkő, gyakran glaukonitos, csillámos, helyenként mállott tufa- és bentonit-

betelepülésekkel ("glaukonitos homokkő") (Gyalog 1996). A formáció jellegzetessége a magas 

glaukonit tartalma, amelyről az újabb vizsgálatok kimutatták, hogy részben szeladonit és klorit 

adja az eredeti jellegzetes zöldes színét. (Fekete 2003).  

A homokkőről Szőcs Emese (2015) készített részletes diagenezistörténeti elemzést 

szakdolgozatában. Az általa felvázolt paragenetikai fejlődéstörténetet kiegészítettem a 

szerkezeti megfigyelésekkel, amelyeket egy későbbi fejezetben (8.fejezet) diszkutálom.  

 Ebben a feltárásban 2 független méréssorozat (74 adat) alapján elemezhetjük a 

szerkezeteket. Bergerat, Csontos, Fodor 1992-ben, Csicsák, Kőrösi 2013-ban, és Beke, Fodor, 

Kövér még ugyanebben az évben (2013) végzett mintavétellel egybekötött méréseket.  

 

42. ábra: Kishartyán, a megmintázott szalagok terepi képei, sztereogrammal. Kék szaggatott vonal jelzi 

a rétegdőlést, fehér pöttyözött vonal a szalagokat, míg fehér szaggatott vonala szalag-vetőt. A) a 9-es, és 

13-as számú egymást metsző szerkezeti elemek közül az előbbiek szalagok, míg az utóbbi jelentősebb 

elvetésű szalag-vető, amely Remete-barlangban is követhető. B) az 5. számú minta kissé hajladozó 

pozitív reliefű szalagja látható a képen, kiszélesedő szalag zónával. 
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A feltárás panorámaképén pirossal kiemelve (41. ábra) láthatóak a messziről is 

felismerhető jelentősebb szerkezeti elemek. A kőzetet közelebbről megvizsgálva jól látszik, 

hogy a homokkőben relatíve erősebben és kevésbé kiugró padok váltakoznak. Ebben, a 

szerkezeti elemeket, ÉNy–DK-i csapású deformációs szalag-párok képviselik (42A ábra), 

amelyek akár több tíz méteres hosszúságban végig követhetőek. A (maximum) 3-5 mm vastag 

egyedi szalagok 50cm–20m között váltakozó távolságban jelennek meg. Jellemző, hogy a 

dőlésük mentén 8-10 cm hosszan lencseszerűen szalag-köteggé szélesednek, majd 

összefonódva újra keskeny szalagként folytatódnak (42B ábra). A lencseszerű kiszélesedési 

zónák feltehetően szalag átlépések vagy a befogadó homokkő kisebb litológiai különbségének 

tudhatók be. A szalagok mellett szalag-vetők is megjelennek, amelyek részben felújult 

szalagok, részben ásványi lineációt mutató szalagok (lásd „Alkalmazott vizsgálati módszerek” 

fejezet). Ezek elvetése cm-dm nagyságrend között változik, amelynek mértéke azonban csak az 

erősen kiugró homokkőpadok helyzete alapján jelölhető ki. Maguk az egyedi szalagok az 

alapkőzethez képest szabad szemmel is láthatóan finomabb szemcsés sávokként jelennek meg, 

melyek a mállott felületen világosabb, a friss törési felszínen sötétebb (zöldes-szürke) színűek. 

A szalagok a cementált homokkő-padok túlnyomó részén negatív relieffel rendelkeznek (42A 

ábra), míg a puhább rétegekben helyenként pozitív reliefként (42B ábra) jelennek meg. A 

váltakozó reliefű szalagok megjelenésének magyarázata az lehet, ha a homokkő 

szemcsemérete, porozitása vagy cementáltsága különböző, amely azt eredményezi, hogy a 

homokkő eltérő mértékben áll ellen a felszíni mállásnak. 

A szalagokból a mintavételnél törekedtünk arra, hogy különféle orientációjú, 

megjelenésű és elvetésű szalagokból történjen a mintavétel. Összesen 4 orientált mintát vettünk 

(5, 9, 13a, 13b, számozással, 41. és 42. ábra).  

A korábbi részletes petrográfiai vizsgálat alapján (Szőcs 2015), a homokkő ásványos 

összetétele csökkenő gyakorisági sorrendben kvarc, tűzkő, káliföldpát, plagioklász, glaukonit, 

klorit, csillám (muszkovit) összetételű, amelyhez kevés dolomit és metamorf kőzettörmelék 

szemcse társul egy-egy elszórt nehézásvány-szemcse kíséretében. A homokkő helyenként 

kalcittal cementált (44A ábra).  

Csiszolatban vizsgálva a szalagból vett minták némelyikében (Kishartyán 5, 13a és b) 

több szalag jelenik meg egymás mellett, melyek közül az egyik a kitüntetett fő szalag (43. 

ábra). Ez a szalag a legvastagabb, amely mellett a kisebb szalagok aszimmetrikusan, csak a 

levetett blokk irányában jelennek meg (43. ábra:). 
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43.ábra: Kishartyán 13. minta A) A fő deformációs szalag élesen határolja az elágazó szalagokat. A 

főszalagból közvetlenül kiágazva nagyon finom szemcseméretűre összeőrölt ásványok (kvarc, földpát) 

szabad szemmel, és mikroszkópban is kivehető zónácskái jelennek meg (fehér pöttyözött vonal). A fő 

szalaggal párhuzamos (képen sötétebb barna) szalagok mentén megfigyelhető, hogy a szalagok 

elvonszolnak kevéssé dőlő agyagásványos, csillámos üledékes (barna színű) rétegeket. Az 

agyagásványoknak a szalagba való nagyobb részaránya miatt a deformációs szalag részben 

filloszilikátos szalag lesz. B) képen látható barna színnel az elvonszolt agyagásvány gazdag rétegek, 

melyeket a pirossal jelzett kataklázos szalagok vetnek el. A fekete pöttyözött vonal jelzi a kisebb átkötő 

szalag elemeket. A kis négyzet emeli ki a azt a részt, ahol nagyon finomra őrölt kvarc és földpát 

szemcsék szabadszemmel és mikroszkópban is folytonosnak tűnő szalagot alkotnak. 

A nagyobb felbontású pásztázó elektronmikroszkópos képeken jól látható, hogy a fő 

szalag egyik oldalán a nagyon erősen deformált kőzettest igen éles határral érintkezik az alig 

deformált (repedezett) alapkőzettel (44B ábra). Míg a másik oldalon viszont a szalag központi 

része és az alapkőzet között akár több mm szélesen, fokozatos az átmenet (44E ábra). Ennek a 

kevésbé intenzíven deformált, átmeneti zónának a sajátsága, hogy szemcserepedések sokasága 

jelzi a deformációt, intenzív szemcsetörés nélkül. Ezzel szemben a legintenzívebben deformált 

központi zónát az alapkőzet erősen összetört, és átrendeződött szemcséi (44C ábra), 

összetételében: káliföldpát, plagioklász, és részben képlékenyen deformált filloszilikátok 

(muszkovit, glaukonit, klorit) alkotják (44C és D ábrák), és csak kisebb mértékben az összetört 

kvarc, annak ellenére, hogy a kőzetben a kvarc jelentős túlsúlyban van. A pórusokat a 

deformáció során összetöredezett szemcsék alkotta mátrix tölti ki (44 C,D ábrák). 



76 

 

 

 

44. ábra: Kishartyán 5a csiszolat SEM-BSE képei. A) kép reprezentálja a porózus homokkő általános 

összetételét, és kalcitos cementációját. A B) képen a kissé deformált alapkőzet, és a szalag élesen 

elkülönülő zónája látható. A deformáció peremi sávját jelzik az alapkőzet repedezett szemcséi, még 

nagy porozitással. Míg a szalagban, a képen baloldalt, a pórusokat a felőrölt alapkőzet szemcséi töltik 

ki. C) képen a szalag legintenzívebben összetört, központi zónája látható, mely mentén a mikrotörés, 

mint a vetővé alakulás kezdeti stádiumának eleme felismerhető. Az intenzíven deformált zónában a 

földpátok (világoskék nyíl) a legerősebben deformáltak D) kép alapján közelebbről látható, hogy a 

kvarc szemcsék közt finomra őrölt káliföldpát tölti ki a pórusteret. E) kép mutatja a szalag felépítését: a 

baloldali, intenzíven deformált zónát, egy csillám dús zóna választja el a szalag kevésbé deformált 

zónájától, ahol az irányított (a szalaggal hegyesszöget bezáró) szemcsetörés (piros vobal) az uralkodó, 

de még látszanak az egyes összetartozó szemcsék  

Csiszolatban, az uralkodóan szemcsetöréses mechanizmusú kataklázos szalagok mellett 

(45C ábra) megfigyelhető, hogy időnként a filloszilikát ásványokban gazdag rétegek 

környezetében egy sötétebb színű szalag is megjelenik. Ezek ott bukkannak fel, ahol a szalagok 

elvonszolnak agyagosásványos-csillámos rétegeket (45A ábra). Ezeken a részeken a 
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filloszilikátok a deformációnak megfelelő irányban átrendeződnek: elnyúltan összetapadva 

filloszilikátos szalagokat képeznek (45B ábra). 

 

45. ábra: Kishartyán 9. Minta. A) a szalagok átnézeti képe, ahol látható, hogy a szalag hogy vonszolja el 

a képlékenyebben viselkedő réteget. Sárga téglalap jelzi a B kép helyét. B) a közelebbi képen látható a 

filloszilikátos (sötétebb barna szín, piros nyíl) és a kataklázos szalag (világosabb színű szalag, zöld 

nyilakjelzik) egymás mellett (B). C) képen tipikusan erősen kataklázos szalag és a jellegzetesen 

irányított tört szemcsék a gyengén deformált homokkőben a szalagok mentén. 

A csiszolati léptékben kétféle megjelenésű szalag kapcsolatára az jellemző, hogy a 

filloszilikátos szalagok eleinte elvonszolt sávként a kataklázos deformációs szalaggal 

párhuzamosan futnak (45B ábra), majd eltűnnek, amikor elfogy a többlet filloszilikát anyag.  

Összegezve a megfigyelteket a homokkőben megjelenő szalagok kinematikailag 

nyírásos kompakciós (erős porozitás-csökkenéssel járó) szalagok, ahol a nyírás irányát a nem 

izometrikus szemcséknek, főként filloszilikátoknak az eredeti rétegzéstől eltérő, szalaggal 

párhuzamos irányítottsága illetve bevonszolása jelzi. A deformáció mechanizmusa azonban 

láthatóan az ásványos összetétel és a filloszilikátok mennyiségének függvénye. Az utóbbi 

ásványokról általánosságban elmondható, hogy a deformáció során ezek az ásványok 

deformálódtak a legkönnyebben, amelynek a kiváló hasadásuk, és könnyű transzlatálhatóságuk 
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eredménye. Sorrendben ezután a szintén jól hasadó földpátok a deformációs során leginkább 

érintett ásványok (44C, D ábrák), melyre bizonyíték, hogy a legintenzívebb szemcsetörés 

(kataklázis) ezen ásványok esetében lép fel. Láttuk az ép kvarc szemcsék között apróra őrölt 

egykori földpátszemcséket. Továbbá a mikrotörés kialakulása is a földpát gazdagabb részen 

történt meg (44E ábra). A kvarc a viszonylagosan a legépebben maradt homokkő alkotó 

szemcsék közé tartozik, annak ellenére, hogy a homokkő összetétele alapján mennyiségileg a 

leggyakoribb. Ennek az az oka, hogy a kvarc rosszul hasad. 

A deformáció mechanizmusa alapján tehát az erősen kataklázos és a filloszilikátos 

szalagok egyaránt jelen vannak. Azonban a kétféle szalag együttes jelenléte a kőzet lokálisan 

változó ásványos összetételének következménye, időben nem jelez különálló deformációs 

eseményt. Ezt támasztja alá, hogy kinematikailag mindkét szalag ugyanazon normál nyírásos 

jellegű rendszer eleme. A földpátok és kvarc eltérő deformáltsága pedig jelzi, hogy az ásványos 

összetétel döntő hatással van a kataklázis mértékére, tehát a deformáció mechanizmusára. Az 

erős kataklázis jelenléte már konszolidált kőzetet tételez fel a szalag képződés idején. A 

mikrotörések megjelenése a legintenzívebben összetört zónában (44C és E ábrák) pedig már a 

szalagból vetővé alakuláskezdeti stádiumát jelentik.  

A terepi és csiszolati megfigyeléseket és a feszültségmező ismert fejlődéstörténetet 

felhasználva a szerkezeti újraértékeléshez, a következő kronológia állítható fel a feltárás 

alapján. A csiszolatban is vizsgált ÉNy–DK-i csapású szalagok képviselik a legidősebb 

szerkezeti fázist, amelyek ÉK–DNy-i irányú extenziót jeleznek a D4 szinrift fázishoz 

kapcsolhatóan (46. ábra). Ezt követi a szalag-vetők kialakulása, amelyet feltételesen 

összeköthetünk a deformációs szalag külső felszínén megjelenő karcokkal. A billentésteszt 

alapján egy szalag mindenképpen billentés előtti. A többi elem jórészt a kibillentés során, és 

utána keletkezhetett (a pontos relatív besorolást a kis dőlésszög nehezíti). A kibillentés és 

szalag-képződés koaxiális deformáció során történt. A feszültségmező-számítások alapján a 

szalag-vetők egy része, és néhány kőzetrés már a D5 fázishoz köthető, K–Ny-i széthúzáshoz 

kapcsolódik (46. ábra). Ezen kívül néhány lineáció és karc nélküli vető és kőzetrés KDK–

NyDNy-i tágulás eredménye, melyek vagy szintén a D5, vagy a D7 regionális fázishoz 

kapcsolódnak (46. ábra). A legfiatalabb fázist mind a szalag elvi fejlődési kronológia, mind a 

feszültségmező elemzése alapján az ÉÉNy–DDK-i kompressziót jelző, ÉK–DNy-i csapású 

lapos dőlésű kőzetrések jelzik. E kőzetrések besorolása nehéz, mivel irányuk szerint a D3 

fázisba tartoznának (ahogy ezt Fodor 2010 is jelezte), de mivel billentés utániak, és már 
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konszolidált kőzetet feltételeznek, ezért fiatalabbnak kell lenniük. Egyelőre bizonytalanul a D8 

fázisba sorolom ezeket (46. ábra). 

 

46.ábra: A kishartyáni fázisok relatív kronológiájának sztereogramjai 

Ózd-Farkaslyuk 

A feltárás az Ózd felé vezető autóút mentén helyezkedik el, ahol jól konszolidált és a 

formációra jellemzően padosan cementált Pétervásárai Homokkő bukkan a felszínre több tíz 

méter magasságban és szélességben (Sztanó 1994).  

 

47.ábra: Farkaslyuk feltárás deformációs szalagjai sztereogramokkal. A) 2 szalag generációt jeleznek a 

pöttyözött vonalak, és relatív kronológiájukat (1,2). B) képen a F2 (1) és F3 (2) minta nevű szalagok jól 

cementált kereszteződése látható, a relatív kronológiájukkal. C) F1a és F1b minta látható, F1b (1) elveti 

a cementált F1a szalagot (3).  
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A kibukkanásban két terepi megfigyelésekkel és mintavétellel kiegészített méréssorozat 

(42 adat) készült, 2007-ben Fodor, Swierczewska, Tokarski, 2013-ban Beke, Fodor, Kövér 

révén. 

A feltáruló falszakaszon számos szalag látható (47A ábra), amelyek jellemzően több 

méteres hosszúságban követhetőek és sokszor világosabb árnyalatúak a befogadó kőzetnél. Egy 

részük mentén elnyúlt lencseszerűen cement jelenik meg (47B ábra).A szalagokat egyesével 

lemérve, és kereszteződésüket tüzetesebben megvizsgálva már a terepen is több generáció 

különíthető el. A legidősebbek K–Ny-i (F2) és ÉNy–DK-i (F1a) csapásúak, amelyek 

egykorúnak tűnnek, és kiegészítő szalagpárok lehetnek. Erre utal, hogy találkozásuknál a 

szalagok egymást kölcsönösen elvetik, illetve hogy a szétágazó elemi szalagok a pároknak 

ütközve elvégződnek: ez kiegészítő geometriára utal. Ha ezt elfogadjuk, előbbiek jobbos, 

utóbbiak balos kinematikájúak. Ezt a kinematikai értelmezést talán alátámasztja, hogy a 

szalagokon a nyírás irányát jelző sötétzöld színű ásványos lineáció látható, amelyet a korábban 

Fodor és mérőtársai karcoknak értelmeztek. Ezeket a metszési sorrend alapján korai szalagokat 

az ÉÉK–DDNy-i csapású (F3) szalagok minden esetben elvetik (47B ábra). Egy további 

szerkezeti eseményt jelez a fiatalabb szalagok vetős felújulása (47C.ábra): a normál 

kinematikájú síkokon ferde karcok (F1b) láthatók a cementáltabb részeken. A feltárásból 4 

orientált mintát vettünk (F1a és F1b, F2, F3) csiszolatkészítés céljából. 

 

48. ábra: szalagok és a befogadó kőzet egy nikolos (1N) képei. A) F1a,B) F2, C) F3 szalagok nagyon 

hasonlóak, gyenge szemcseméret és porozitás csökkenés figyelhető meg a szalagokban (zöld nyilak). D) 

a F1b szalag baloldalán, élesebb határvonalú, sötétebb színű pár tized mm vastag finom szemcsés, 

intenzívebben deformált zóna jelenik meg. 
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Vékonycsiszolatban vizsgálva a kiegészítő F1a és F2, F3 szalag-párok megjelenésükben 

nagyon hasonlóak, így a leírásnál együttesen tárgyalom a kettőt. Ezek a szalagok közel mm-es 

vastagságú csökkent porozitású sávok, ahol a szemcsék a szalag irányának megfelelően 

irányítottak, egy részük kissé összetört, de még sok ép szemcsét tartalmaznak (48A,B,C ábrák).  

 

49.ábra: Az egyes szalagok keresztezett nikolos csiszolati fotói. Zöld pöttyözött vonal jelöli ki a 

szalagok határát. Rózsaszín nyilak jelzik a póruskitöltő kalcit cementet. A szalagokat összevetve 

egymással, az A)F1a, B)F2 és C)F3 szalagok nagyon hasonlóak a deformáció mechanizmusában A 

szalagokhoz kapcsolódóan sok a deformált zöldes-barna filloszilikát. D) az F1b szalag eltér az 

előzőektől, mind az összetevők arányaiban, mind vastagságban. F1b szalag baloldalán megjelenik egy 

finom kalcit gazdagabb zóna kisebb szemcsemérettel és sűrűséggel. 
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Jellemzően sok a deformált filloszilikát (glaukonit) szemcse, amelyek részben 

pszeudomátrixot alkotva körbeveszik az többé-kevésbé ép kvarc szemcséket, illetve néhol kis 

hullámos szalagocskákká állva rendeződnek a nyírás hatására. A repedezett és összetört 

szemcsék közt felnyíló pórusokat és az alapkőzet pórusait is egyenletesen kalcit pát és mikropát 

cement tölti ki (49A,B,C ábrák).  

Összességében, a deformáció mechanizmusa szerint gyengén-közepesen kataklázos 

szalagok, melyek kinematikailag kompakciós nyírásos szalagoknak tekinthetőek. Az utólagos 

kalcit cementáció, amely lokálisan (49. ábra) kiterjed az alapkőzetre is, azt jelzi, hogy ezek a 

szalagok vezetőként működtek a fluidumáramlás szempontjából.  

A negyedik csiszolat abból a mintából készült (F1b), amely a terepen egy 

ferdecsúszással felújult szalag. Ez az F1b szalag metszi az előbb tárgyalt szalagokat (F1a, F2, 

F3), és a homokkő lencsésen cementált padját is (47C ábra). A szalag vékonycsiszolatban 

vizsgálva is eltér az előzőektől. Felépítésében két, kissé eltérő mértékben deformált zónára 

osztható. Az egyik oldalon (49D ábra, a jobbra eső kb 2/3 hányadon) az elsőként együtt tárgyalt 

szalagokhoz (F1a, F2, F3-hoz) hasonló megjelenésű szalag rész látszik. Annyi az eltérés a 

korábbi szalagokhoz képest, hogy nagyobb a szemcsék közti finom kristályos kalcittal kitöltött 

tér, mint az előző szalagokban. A szalag másik, vékonyabb, csupán pár tized mm vastag (48D, 

49D ábrán baloldalt) sávjában, a homokkő szemcsék láthatóan kisebbek, mint a homokkőben 

és a jobboldali deformált zónában, illetve látszólag nagyobb a szemcseközi távolság (49D ábra. 

A szemcsék közti pórusteret zömmel finom kristályos kalcit tölti ki, amely a CL képen a 

cementhez hasonló árnyalatú tompa vörös színnel, kissé egyenetlenül lumineszkál (50. ábra). A 

csiszolatot Dickson-féle oldattal megfestve szintén hasonló árnyalatú rózsaszínre színeződik 

mind a szalagperemi pátos és mikropátos kalcitcement, és a szalag finomkristályos kalcitja.  

 

 

50. ábra: F1b szalag(határ) CL képe, a 

szalagban tompa vörös foltos 

lumineszcenciát mutat a finomszemcsés 

kalcit. Sok kis nem lumineszkáló kvarc 

szemcse jelenléte a szalagban utal a 

szemcseméret-csökkenésre. 
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Az értelmezésem szerint a deformáció során egy korábbi szalag, mint gyengeségi zóna 

mentén szalag felújulás történt, amelynek során a cementanyag egy része is összetört. A 

kalcitról ismert, hogy a jó hasadása miatt könnyen törik a deformációs során. Erre utal a 

korábbi cementált szalagot elvető terepi megjelenés, és az alapkőzethez és a korábbi szalaghoz 

képest is kisebb szemcseméret.  

A megfigyeléseket összegezve és értelmezve elmondható, hogy a F1a, F2 és F3 minta 

nagyon hasonló, mind a szalag terepi megjelenésében, csiszolatban, és a kataklázis mértékében 

is. Az F1a és F2 irányuk alapján ugyanahhoz a fázisba tartozó balos és jobbos eltolódás-párjuk. 

Az F3 normál kinematikájú szalag iránya alapján egy későbbi fázisba sorolható. A különböző 

fázisba sorolás ellenére nagyon hasonló a deformációs mechanizmus, melynek egyik lehetséges 

oka a szalagok különböző kinematikájában kereshető (lásd később 84. ábra). Így válik lehetővé, 

hogy egy korábbi eltolódásos szalagban ugyanolyan gyenge kataklázist látunk, mint néhány 

deformációs fázissal fiatalabb normál szalagban. Ez a magyarázat több helyen is felmerülhet, 

amit az egyes érintett helyeken (Szilvásvárad) és a Diszkusszióban elemzek.  

Az F1b szalag, viszont már eltér az előző kettőtől. Ebben megjelenik egy keskeny, 

uralkodóan összetört kalcit cementből származtatható finomszemcsés mátrix, amely egy 

korábbi szalag mentén történő felújulást jelez a terepi megfigyelésekkel összhangban.  

A cementáció (ha egy esemény) bizonyosan előbbi, mint az F1b szalag, de fiatalabb a másik 

három szalagnál. 

A terepi és csiszolatos megfigyelések alapján a töréses elemeket együttesen kiértékelve 

elmondható, hogy a legidősebb fázist közel K–Ny-i jobbos és ÉNy–DK-i csapású balos 

eltolódásos deformációs szalag-párok jelzik. A szalagok egy része, szalag-vetőknek 

értelmezhető, amennyiben agyagásványos (glaukonitos) lineáció jelenik meg hozzájuk 

kapcsolódva. A kölcsönös elvetés, illetve a vízszintes lineáció jelzik az eltolódásos 

kinematikát, illetve egykorúságukat. A lineáció alapján közel K–Ny-i maximális 

összenyomással jellemezhető eltolódásos feszültségmezőt mutatnak a D3 fázishoz 

kapcsolhatóan (51. ábra). Ezt követően alakultak ki az ÉÉK–DDNy-i csapású, normál 

kinematikájú szalagok, amelyek NyÉNy–KDK-i tenziót jeleznek, és a D5 fázisban jöhettek 

létre (51. ábra). 
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51..ábra: A fázisok relatív kronológiájának sztereogramjai 

 

Ez utóbbi szalag-generáció egy része, ferde normál csúszással, szalag-vetőként felújul az 

ÉÉNy–DDK-i széthúzással jellemezhető D6b fázisban (51. ábra). Mivel a D3 és D5 fázishoz 

köthető szalagok helyenként cementáltak, és a későbbi D6b szalag-vetők ezt és a pados 

cementációt is elvetik, ezért az alapkőzetet és egyes szalagokat is érintő cementáció a D5 és a 

D6b fázis között történt.  

 Ózd-Farkaslyuk példája szemlélteti, hogy a szalagok deformációs mechanizmusa 

alapján egyértelműen nem minden esetben lehet elkülöníteni két – irányuk alapján bizonyosan 

eltérő fázisba sorolható – szalag-generációt. Ez arra hívja fel a figyelmet, hogy több paramétert 

is figyelembe kell venni, jelen esetben a kinematikát is számításba kell venni az egyes szalagok 

értelmezése során.  

Ózd-Somsály 

A feltárás az út mentén egy domboldalban található, amelyben a közép-, durvaszemcsés 

Pétervásárai Homokkő, néhol aprószemcsés konglomerátum betelepülésekkel jelenik meg. A 

láthatóan jól konszolidált kőzet sok helyen keresztrétegzett, és teli van vízkiszökési 

szerkezetekkel (Sztanó 1994, 1995). Fodor és Rauch már 2004-ben mért ebben a feltárásban, 

amit 2014-ben kiegészítettünk új adatokkal (28 adat).  

A mért deformációs szalagok több méter hosszan követhető jól kipreparálódott sávok 

(52.ábra), amelyek jellemzően egyes helyeken kiszélesednek, elágaznak (52B.ábrák). Az 

irányukat tekintve ÉNY–DK és K–Ny-i csapásúak. Előbbiek az utóbbi irányú szalagok között 
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mintegy átkötő elemként jelennek meg (52C,D ábrák). Így rombusz alakú kőzettesteket (52C 

ábra) határolnak a szalagok. Ez a geometria kiegészítő eltolódás-párra hasonlít.3 mintát 

gyűjtöttünk: egyet (So-1) a homokkő azon részéből, amelyben a szalag laposabb dőlésű 

(30/65), további kettőt az előzőtől eltérő csapású, és meredekebb dőlésű (165/80, 160/75) 

szalagokból (So2-, So-3), amelyek litológiájukban kissé eltérőek egymástól (kavicsos 

homokkő, és homokkő).  

 

52. ábra: Ózd-Somsály feltárás: A) feltárt homokkő vízkiszökési szerkezetekkel, és jól kipreparálódott, 

jellegzetes geometriájú szalagokkal. B) elágazó geometriájú szalagok, C) jellegzetes rombusz alakú 

geometriájú szalagok és átkötő elemeik hálózata. D) jól kipreparálódott szalagok, amelyek balos 

eltolódás és ezek átkötő elemei. 

Vékonycsiszolatban vizsgálva, a So-1 mintában a szalag egy szokatlanul vastag, több 

mm széles zóna. Ebben gyenge-közepes mértékű kataklázis figyelhető meg, látható porozitás-

csökkenés kísértében (53.ábra). A szemcsék orientáltak (53A,B ábrák, zöld vonal), és a 

nagyobb klasztok között szemcsehatár menti csúszás (53C,D ábrák, piros vonal) figyelhető 

meg, amelyek nyírásra utalnak. A szalag és a környezete is kalcitpáttal cementált (53A ábra). A 

deformáció mechanizmusa alapján közepesen kataklázos szalag, kinematikájában kompakciós 

nyírásos szalagnak tekinthető.  
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53. ábra: So-1 szalag keresztezett (A) és egy nikolos képei (B,C,D). Kék vonal jelzi az eredeti üledékes 

irányítottságot, zöld nyilak a szalag határát, zöld vonal az irányított klasztokat A) kalcittal cementált 

szalag B) jellegzetes kataklázos szalag töredezett szemcsékkel (sötét zöld nyíl) Nyírásra utal a megnyúlt 

szemcsék irányítottsága. C, D) képeken láthatóak a nagyobb kalsztok közt fellépő szemcsehatár menti 

csúszás (piros vonal és nyíl). 
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Az So-2 mintában néhánytized mm vékony, gyengén kataklázos zóna jelzi a szalagot, 

amely mentén a nagyobb klasztok (54B ábra) eltörtek. Ezeket a töréseket sötétzöld 

filloszilikátos pszeudomátrix (Dickinson 1970) tölti ki (54A ábra). A szalag mentén a kőzet 

kalcittal cementált (54B ábra) 

 

54. ábra: So-2 vékonycsiszolatos képei A) egy nikolos képe a gyengén kataklázos és deformált 

filloszilikátban gazdag szalagnak (ciklámen nyilak jelzik a szalag lefutását). B) keresztezett nikolos 

képen láthatóak a szemcserepedések (piros vonal) és a kalcitpátos cementáció 

Az So-3 mintában a szalag (az So-2 szalaghoz hasonlóan) csupán pár tized mm 

vastagságú zónára korlátozódik, amely hullámos lefutású. A deformáció hatására összetört 

szemcsék között szintén jól felismerhetőek sötétzöld glaukonit/filloszilikát ásványok, amelyek 

hajladozó vonulatokká alakulva, felveszik a körülötte levő szemcsék alakját (55.ábra). Néhol 

pedig kis szalagocskákká állnak össze a kataklázos szalagban. 

 

55. ábra: So-3 minta deformációs szalag (1N) vékonycsiszolati képe: A zöld nyilak jelölik ki a szalagot, 

amely kanyargós lefutású. Jellemző a szemcsék méretének csökkenése, és a filloszilikátok képlékeny 

deformációja.  

Összességében az So-2 és So-3 szalagok nagyon hasonlóak: csak gyenge, csak pár tized 

mm vastag kataklázos szalag jelenik meg bennük. Továbbá jellemző a deformált filloszilikátok 

jelenléte a szalaggal párhuzamosan, sávszerű elrendeződésben, illetve a repedésekbe 
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bepréselődve. A szalagokat kalcit cementálja.. Érdekes, hogy ezekhez terepen látható több cm-

es vastagságú kipreparált cementált zónákhoz csak maximum néhány mm vastag szalag 

tartozik.  

A NyÉNy–KDK-i balos szalagok és a KÉK–NyDNy-i csapású feltehetően jobbos 

kiegészítő szalag párjaik együtt, a D3 fázishoz köthető K–Ny-i maximális összenyomással, és 

erre merőleges tágulással jellemezhető eltolódásos feszültségmezőben jöhettek létre (56. ábra). 

Ezt szalag-párok rombusz alakú geometriája, illetve néhány agyagásványos lineáció jelzi 

(Fodor et al. 2005a). A kibillentéshez képest nehéz megítélni a szerkezetek relatív korát, mivel 

az üledék nagyméretű forsetekből áll. 

Az So-1 szalag mind kinematikájában (normál), mind a deformációs szalag 

vékonycsiszolatos megjelenésében kissé eltér az előző kettőtől. Ebben a szalagot több mm 

vastag, kissé erősebben kataklázos zóna képviseli. Az eltérés oka a szalag kinematikájának 

és/vagy a fiatalabb korának lehet az eredménye. Bár dőlése alapján normál kinematikát is 

feltételezhetünk a NyÉNy–KDK-i csapású szalagnak, Fodor et al. (2005) eltolódásnak 

tekintette (mivel csapása a balosokkal azonos). Ugyanakkor, a csiszolatban megjelenő 

intenzívebb kataklázis a szerkezet kissé eltérő, azaz fiatalabb korára utal. Ez a szalag a D2 vagy 

a D4a szinrift fázishoz köthető iránya és kinematikája alapján, azonban a deformációs 

mechanizmus alapján a fiatalabb D4a fázist (56. ábra) képviseli. Ez tehát egy olyan példa, 

amikor a csiszolat és szalagok mechanizmusa alapján finomabb felbontást adhatunk a 

deformáció történetre, mint ha csak a vetőgeometriát és kinematikát néznénk. 

 

56. ábra: A fázisok relatív kronológiájának sztereogramjai 
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Istenmezeje (Noé szőlője) 

 

57.ábra: az Istenmezeje (Noé-szőlője)) feltárás panoráma képe, melyen jól látszik messziről a vertikális 

csipkézettség (zöld pontozott vonal), és alatta a kipreparálódott keresztrétegek (fekete vonal).  

A falu belterületén, az autóút mentén található feltárás egy 500 méter szélesen húzódó 

és kb. 60 m magasságú fal, amely jól konszolidált Pétervásárai homokkövet tár fel (Sztanó 

1994). A terepi méréseket (41 adat) Bergerat, Fodor 1988, Rauch 2004, illetve Beke, Kövér 

2014 végezte.  

Már messziről feltűnő, hogy szabályosnak tűnő közönként, függőlegesen egymás fölött 

elhelyezkedő jól kipreparált sávok, „lepények” sorakoznak a falon (57.ábra). Ezeket a 

részletesen nem vizsgált elemeket Sztanó kőzetrésnek (tectonic joints, 1994) Fodor (2010) 

ásványos ereknek tekintette. Közelebbről vizsgálva ezek részben a keresztrétegzés (57. ábra, 

fekete vonal) kitüntetett lemezei mentén helyezkednek el, illetve egyes durvább szemcsés 

réteglapok, és valamilyen közel függőleges, szabad szemmel nem látható szerkezet (57. ábra 

zöld pontozott vonal) metszési pontjaihoz kapcsolódnak. Ezek a lepények közelről 

szabálytalan, kissé ék alakú erősebben cementált testek (58A ábra). Legtöbbször 

aszimmetrikusak; a rétegzés mentén egyik irányban kiékelődnek, míg a másik irányban 

kiszélesednek és közel függőleges, szisztematikusan KÉK–NyDNy-i csapású sík mentén 

hirtelen elvégződnek (58A ábra). Ezen közel függőleges vonalak mentén, egymás felett fellépő 

lepények adják messziről a csipkézettség benyomását (57.ábra). Felételezzük, hogy a 

függőleges síkok valamilyen szerkezeti elemek, legvalószínűbb, hogy deformáció szalagok 

lehetnek.  
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58. ábra: közelebbi alulnézeti kép a cementált lepényekről, b) lepényeket elvető kalciterek .C) 

lepényeket elvető kalcitos szalag és mellette látható kis kalcit erek (fehér nyilak). 

Ezeket a cementáltabb lepényeket, a kőzetnél világosabb árnyalatú ÉNy-DK-i csapású 

deformációs szalagok keresztezik, helyenként el is vetve azokat (58B ábra). Ezek a (2) 

szalagok néhol már kifejezetten kalcitereknek látszanak (58C ábra. fehér nyilak). 

Vékonycsiszolat készítés céljából három orientált mintát vettünk, ebből kettőt olyan cementált 

lepényből (Noé-1, Noé-2), amely feltételezhetően a deformációs szalaghoz kapcsolódik és a 

harmadikat (Noé-3) egy ezt elmetsző, részben kalciteres, szalagból. 

Csiszolatban vizsgálva az első két mintát (Noé-1, Noé-2) deformációra és a deformáció 

és a cementáció kapcsolatára utaló jegyeket kerestem. Mindkettőben (Noé-1,2) találtam számos 

kettétört, és repedezett szemcsét, amelyek közt a kinyíló pórusteret egységesen durva kalcitpát 

tölti ki (59.ábra). A megfigyelt szemcsetörések orientáltak, legtöbbjük közel merőleges irányú 

a rétegzésre, falaik párhuzamosak, nyílt törés jellegük lokális tágulásra utal. További 

deformációra utal, hogy a durva szemcsés rétegekben a (ma kalcittal kitöltött) pórusok extrém 

nagyok horizontális irányban (59A,B ábrák), és ehhez kapcsolódóan szálas kinézetű kalcit (59B 

ábra) is megjelenik. A szálas kalcit néhol hullámos, és a pórus kitöltő kalcit pátnál sötétebb 

színű (59A ábra). A szálasnak tűnő jelleget és a sötétebb színt feltehetően nagyon finom 

nyomásoldódási sávok és a kalcit váltakozásának mintázata adja. A rétegzéssel közel 
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párhuzamos és hegyes szöget bezáró elrendeződése nyírásra utal (59. ábra). Mindezek részben 

töréses módon, de lokálisan tágulásos nyírásos szalagokat sejtetnek, és azt erősítik, hogy 

deformációs szalaghoz köthető meredek, közel függőleges síkokról van szó.  

A kalcit cementáció a szerkezet kialakulásával közel egyidősnek tekinthető; mivel a 

lokális tágulás (amely lehet a nagyobb klasztok elforgása miatti kialakuló térnyereség) során 

megnőtt pórusteret a kalcit cementálja, de (ebben a mérettartományban) képlékenyen deformált 

kalcit is megjelenik. A szálas kalcit a progresszív deformáció során, nyírás hatására 

alakulhatott ki. A deformációs szerkezet nyírásos jellegei, és a porozitás csökkenés hiánya, 

illetve lokális növekedése arra utalhat, hogy a deformáció mechanizmusa alapján 

diszaggregációs szalagról van szó, ahol a szemcsék kataklázis nélkül rendeződtek át. A 

deformáció során megnövekedett pórustér, pedig kedvezett a kalcit kiválásnak.  

 

59. ábra: a cementált lepényekből készült vékonycsiszolati képek 1N (a) és keresztezett (B) nikolokkal. 

A) rétegzettséggel (kék vonal) párhuzamosnak tűnő nyírásra utaló deformációs bélyegek láthatóak: 

kalcittal kitöltött megnövekedett pórustér, szálas kalcit (sárga szaggatott vonal, és nyilak), irányított 

szemcsetörések (piros vonalak). Mind hasonló, a képen jobbos értelmű nyírást jeleznek, amely lokális 

tágulással és ehhez kapcsolódóan cementkiválással járt. A szálas kalcit a progresszív deformáció során 

képződhetett.  
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Összességében tehát e deformációs szerkezetek, mint a fluidumáramlás szempontjából kiváló 

vezetők, korai cementációja eredményezi a feltárásban látható lencseszerű lepényeket. 

A másik csiszolat (Noé-3), a cementált padokat metsző, néhol elvető, részben kalciteres 

deformációs szalagokból készült. Ezek mikroszkópban 1 mm-nél nem vastagabb, túlnyomóan 

kalcittal kitöltött erecskék, amelyben a homokkő szemcséi is elvétve még jelen vannak (60A 

ábra). Az érrel párhuzamosan a szemcsék töredezettek (60B ábra piros vonal). Ez már 

átmenetet képvisel a dilatációs szalag és a kalcitér között. 

  Összegezve a terepen és a csiszolatban megfigyelteket, a közel függőleges 

szerkezetekről feltételezhető, hogy ezek szabad szemmel nem látható diszaggregációs 

(nyírásos) deformációs szalagokhoz köthetően kialakult cement lepények.  

 

60. ábra: Noé-3 minta 1 nikolos (A) és keresztezett nikolos (B) képei, amelyen a jobb felső sarokban a 

sárga vonal jelzi az eredeti rétegzettséget. A) kalcit kitöltésű ér a homokkőben, amelyben egy-egy 

homokkő szemcse is még fellelhető B) a kalcit ér, a kép alsó részén, átmeneti jelleget mutat az ér és a 

szalag közt. Piros vonalak jelzik az érrel párhuzamos szemcsetöréseket. A téglalap jelzi a 1N (A)kép 

helyét. 
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A cementáció az eleve jobban vezető, durvább szemcsés rétegekben ott alakult ki, ahol az ezek 

a nyírásos, tágulásos szerkezetek lokálisan még nagyobb porozitást eredményeztek, amely 

kedvezett a kalcit kiválásnak. Ez lehet a magyarázata a ma csipkézettség formájában látható 

lokálisan erős cementációnak. Az ezeket feltárásban metsző, és néhol elvető ÉNy–DK-i 

csapású deformációs szalagok és kalciterek, egy következő, fiatalabb deformációs fázist 

képviselnek. Az ilyen erek jelenléte a diszkrét törés felé való átmenetet jelzik; amikor a 

homokkő részben konszolidált állapotban volt, de nem volt teljesen cementált.  

A két vizsgált szerkezeti elem irányuk és relatív kronológiájuk alapján is beleillik az 

ismert feszültségmező fejlődéstörténetbe. A KÉK–NyDNy-i csapású, mechanizmusa alapján 

tipikusan korai deformációs szalagok képviselhetik az előző feltárásokban is jelenlévő D3 fázis 

jobbos eltolódásait, amely ez alapján KÉK–NyDNy-i maximális összenyomással jellemezhető 

eltolódáshoz köthető (61. ábra). Ezt követi sorrendben a deformációs szalagokat metsző, ÉNy–

DK-i csapású – szalag és a kalcitér közti – átmeneti szerkezeti elem. Ezek ÉK–DNy-i 

széthúzásos feszültségmezőben jöhettek létre, amely a fiatalabb D4 fázisra jellemző (61. ábra). 

A szalagok mellett ide illenek a már vetőkarccal jellemzett normálvetők és litoklázisok is. 

Tehát ezek a korábban nem tisztázott keletkezésű szerkezeti elemek mind elvi fejlődési 

sorrendjükben, mind irányukban jól beleillenek a terület ismert deformációs 

fejlődéstörténetébe. 

 

61. ábra: A fázisok relatív kronológiájának sztereogramjai Istenmezején 
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Etes 

A feltárás egy több tíz méter széles falszakasz, ahol közepesen konszolidált, egyes 

rétegekben, padokban erősebben cementált Pétervásárai Homokkő tárul fel. A feltárásban 2 

méréssorozat (53 adat) történt; 1992-ben Bergerat, Csontos, Fodor, Györfi és 2015-ben Beke, 

Fodor, Millar révén. 

A homokkőben számos deformációs szalag látható, amelyeket az irányuk alapján 

elkülönítve NyÉNy–KDK-i (1) csapásúak (62A ábra) és ezeket metsző és elvető (2) ÉÉNy–

DDK-i csapású szerkezetek (62A,B ábrák). Ez egyben a relatív sorrendjük is a feltárásban. 

Megjelenésükben a két különböző generáció között feltárásléptékben nem látható különbség, 

mind a kettőre jellemző, hogy a befogadó kőzetben pozitív reliefként jelennek meg (62. ábra). 

A homokkőhöz képest világosabb színű, pár mm vastagságú, egyedi szalagok kissé elágazó 

fonatos elrendeződésűek, melyeknek az elvetése cm-es nagyságrendű. Mind a két generációból 

egy-egy orientált mintát (Etes-1, 2) vettünk. 

 

62. ábra: Etes feltárás terepi képe, deformációs szalagokkal és azok sztereogramjaival. A) Etes-1 (lila 

szaggatott vonal), és ezt metsző (piros szaggatott vonal) szalag (2) generáció. B) Konjugált szalag-párok 

(sárga pontozott vonal) a homokkőben. A rétegdőlést kék vonal jelzi.  

Csiszolatban vizsgálva, az Etes-1 mintában, a szalag egy 1,5-2 mm vastag zóna, ahol 
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kismértékű szemcseméret és porozitás csökkenés a jellemző (63A,B ábra). A szalagon belül a 

deformáció hatására a szemcsék elforogtak, amely szemcsék közt az összetört szemcsék 

mátrixa jelenik meg (63B ábra). Deformációs mechanizmusuk alapján ezek gyengén kataklázos 

szalagok, nyírásos kinematikával.  

Az Etes-2 mintában a szalagot közel 1 mm vastag, láthatóan lecsökkent porozitással 

jellemezhető zóna (63C ábra) képviseli. A szalagban a szemcsetörés az uralkodó deformációs 

mechanizmus, ahol a többé-kevésbé ép kvarcszemcsék kissé orientáltan helyezkednek el a 

sötétebb színű, összetört szemcsékből álló mátrixban (63D ábra). Ebben a szalagban több a 

mátrix, mint az előzőben (Etes-1), amely intenzívebb szemcsetörésre utal. Mindezek alapján az 

Etes-2 közepesen kataklázos, nyírásos szalagnak tekinthető.  

 

63.ábra: Etes 1, 2 minták 1N és keresztezett nikolos vékonycsiszolati fotói. Narancssárga vonal jelzi a 

rétegzést A) Etes-1 szalag (zöld nyilak), melyben gyenge kataklázis látható, a szemcsék forgása (zöld 

vonal) jelzi a nyírást. B) keresztezett nikolokkal jobban láthatóvá válik a szalagban az összetört 

szemcsék (mátrixa), illetve a szemcsék reorientációja (zöld vonal). C) átnézeti képe az Etes-2 mintának, 

amelyen látható a szalag csökkent porozitású sávja (zöld nyilak). D) Etes-2 szalag közelebbi képén 

látható a fejlettebb kataklázis, jelentősebb összetört mátrix anyaggal a pórusokban (L Millar fotója). 
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A szalagokban megfigyelteket, a terepi észlelésekkel és mérésekkel összevetve az 

alábbi fejlődéssor rekonstruálható; elsőként NyÉNy–KDK-i csapású deformációs szalagok 

keletkeztek, ÉÉK–DDNy-i extenzióhoz kapcsolódóan, amely a D4a fázisnak felel meg (64. 

ábra). Ezt követik az előző (1) szalag-generációt metsző ÉÉNy–DDK-i (2) csapású szalagok, 

amelyek KÉK–NyDNy-i széthúzást jeleznek. Ez a kissé fiatalabb D4b fázisba illeszthető (64. 

ábra). Az egymást metsző geometria, és a szalagokban előforduló kataklázis fejlettsége is arra 

utal, hogy ez egy későbbi, külön esemény. A kibillentés a fiatalabb szalagokhoz hasonló 

feszültségmezőben mehetett végbe, a két esemény koaxiális deformációs fázist ad. 

Néhány É-D-i csapású lapos szalagot is mértünk, amelyek, ha rátolódások, akkor a K–Ny-i 

kompressziós D6a fázishoz kapcsolódhatnak (64. Ábra). Ezt az eseményt a korábbi mérések 

nem jelezték és a billentés-teszt alapján kibillentés utániak. Sorrendben a legutolsó eseményt 

képviselik a részben ÉNy–DK-i (1), részben ÉÉNy–DDK-i (2) szalagsíkokon mért ferde 

eltolódásos karcok, amelyek már deformációs szalag-vetőknek tekinthetők. Ezek a vetőkarcok 

már mindenképp az ÉK-ies billentés utáni fázisban keletkeztek, hisz a kibillentett normál 

kinematikájú elemeken jöttek létre. A feszültségtenzor-számítás szerint É–D-i maximális 

összenyomással jellemezhetők, bár nem a legjobb illeszkedést adják. Besorolásuk nem könnyű: 

lehetnének a D5 fázis összenyomásos lokális szerkezetei, vagy leginkább a D8 fázishoz 

kapcsolhatók (64. ábra).  

 

64. ábra: A fázisok relatív kronológiájának sztereogramjai 

Ez a feltárás azért fontos, mert itt bizonyíthatóan elkülönül a D4a és D4b fázis, mind 

metszési kronológiában, mind billentésteszt alapján, és a szalagok deformációs mechanizmusa 

alapján is, amennyiben a fiatalabb szalag láthatóan kataklázosabb. 
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Ságújfalu 

A falutól Ny-ra, az autóútról könnyen megközelíthető domb oldalában található feltárás, 

néhány tíz méter hosszúságban, az előzőekhez képest kevésbé konszolidált Pétervásárai 

Homokkövet tár fel. A méréseket (45 adat) Fodor, Bergerat 1986, és 2013-ban Beke, Fodor 

Csicsák, Körösi, Kövér végezte. A sárgásabb és zöldesebb (glaukonit dúsabb) rétegek 

váltakozásából álló laza homokkőben kissé világosabb, azonban helyenként zöldes árnyalatú 

deformációs szalagok figyelhetőek meg. Utóbbiakon néhol sötétzöld ásványos lineációk 

azonosíthatók. A zöldes szín ott jelenik meg, ahol a homokkő láthatóan filloszilikát (glaukonit) 

gazdagabb. Az irányuk alapján elkülönítve, az ÉÉNY–DDK-i (1) csapású szalagokat ÉÉK–

DDNy-i (2) csapású szalagok metszik, amely megadja a relatív sorrendjüket (65.ábra). A 

szalagok elvetése általában néhány cm, de a nagyobbaké (2) (65. ábra) 10 cm-t is eléri. A 

feltárásból egy mintát gyűjtöttünk. 

 

65. ábra:Ságújfalu feltárás szalagjai sztereogramokkal. Kék szaggatott vonal jelzi a homokkő 

rétegdőlését. A képen közel függőleges szalagot (világos kék pontozott vonal) elveti a laposabb dőlésű 

deformációs szalag-vető (zöld szaggatott vonal). Az elmozdulás mértéke meghaladja a 10cm-t. 
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Csiszolatban megvizsgálva a mintázott szalagot az látszik, hogy a szalagban a szemcsék 

irányítottak, a filloszilikátok a nyírás síkjába rendeződve, hajladozva körülölelnek ridegebb 

kvarc szemcséket (66A,B ábrák). A szemcsék a deformáció során változó mértékben 

összetöredeztek, erősen lecsökkentve a porozitást. Az összetört szemcsékből álló mátrix szürke, 

és sötétebb zöldes-barnás színű sávokból áll (66A ábra), a szalaggal párhuzamosan, amelyben 

egy-egy nagyobb, épebbnek tűnő kvarc szemcse látható. Ezek alapján a vizsgált minta egy 

kinematikailag nyírásos, a deformáció mechanizmusa alapján közepesen kataklázos szalag. 

 

66.ábra: Ság-1 minta egy nikolos (A) és keresztezett nikolos (B) képe. A szalagban (zöld nyilak) 

közepesen fejlett a kataklázis. Látható, hogy a megnyúlt szemcsék a szalaggal párhuzamos orientáltak 

(zöld vonal) és némelyiket a nyírás hatására rendeződő csillámok pszeudomtártixként körülveszik (zöld 

pontozott vonal). 

A korábbi és az általunk mért adatokat újra kiértékelve, illetve terepi megfigyeléseket 

összevetve elmondható, hogy a legkorábbi ÉÉNY–DDK-i (1) csapású szalagok KÉK–NyDNy-i 

széthúzással jellemezhető (D4b vagy) D5a fázishoz kapcsolhatóan jöttek létre (67. ábra). Az 

ezeket mindig metsző ÉÉK–DDNy-i (2) csapású szalagok irányuk alapján lehetnek egyidősek a 

legkorábbi (1) szalagokkal, de a későbbi D5b fázisba kissé jobban illeszkednek (67. ábra). 

Sajnos a billentésteszt nem mérvadó itt, mert mind a két generáció billenés előtt 

szimmetrikusabb Az újraértékelt sztereogramokon látszik, hogy az ásványos lineációk irányai 

kissé szórnak, amely lehetséges, hogy a deformáció alatt történő R2 forgásnak az eredménye. A 

végső kiértékelésnél, mivel a terepen Mohr-pár szerű az elrendeződésük, együttesen a D5(a és 

b) fázisba sorolom. A korábbi mérések alapján, még egy fiatalabb fázis is feltételezhető, 
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amelyet a mai feltárásban már nem lehetett azonosítani. Ebbe tartoznak az ÉK–DNy-i csapású 

normálvető, és néhány É–D-ies csapású elemen mért ferdecsúszású felújulás, amelyek mind 

ÉNy–DK-i tenziót jeleznek. Ez irányban átmenet a D6b és D7 fázis között (67. ábra). Látható, 

hogy a kérdéses (2) szalag mentén történhetett ebben a fázisban is felújulás, ez tovább nehezíti 

a (2) generáció besorolását.  

 

67. ábra: A fázisok relatív kronológiájának sztereogramjai 

Bercel 

A feltárásban eggenburgi korú, de a Pétervásárai Homokkőnél közel egykorú Budafoki 

Homokkő gyengén konszolidált rétegei tárulnak fel néhány agyagos réteg közbetelepülésével. 

A méréseket (36 adat) Bergerat (1998), Fodor, Kövér, (2013), és Budai, Németh (2016) 

végezte. A kőzetben több típusú deformációs elem: K–Ny-i csapású szalagok (68A ábra), É–D-

i csapású szalagok, ugyanilyen csapással ferde karcos szalagvetők (68C ábra), és ÉK–DNy-i 

csapású konjugált kőzetrések (68B ábra) egyaránt megfigyelhetőek. A munkám szempontjából 

elsődlegesen vizsgált deformációs szalagok (68B ábra) fehéres árnyalatúak, közel 1 mm-es 

vastagságban pozitív relieffel jelennek meg a gyengén konszolidált homokkőben. A Ny(ÉNy)–

K(DK)-i csapású szalagok döntő többsége egy 2-3 méter széles zónára korlátozódik, ahol több 

tucat szalag fut egymás mellett szalagköteget alkotva (68A, B ábrák). Ez a zóna a homokkőbe 

közbetelepülő ~10 cm vastag agyagréteghez érve összeszűkül, és diszkrét vető formában 

folytatódik felfelé az agyagos réteget elvonszolva (68A ábra). Az elvetés több közel méteres 

nagyságrendű, az agyagos réteg helyzete alapján. Ezek mellett É-D-i csapású karcos 
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deformációs szalagvetőket is észleltünk a homokkőben (68C ábra). A szalagokat és 

szalagvetőket helyenként kőzetrések metszik (68B ábra). 

 

68.ábra: Berceli homokbánya deformációs szerkezetei sztereogramokkal A) a fehér szaggatott vonalak 

jelzik a deformációs szalagok zónáját, amely felfelé ~ 1 méteres diszkrét elvetésű vetővé szűkül 

(rózsaszín vonal) az agyagos rétegek (sötétkék vonal) mentén. B) a deformációs szalag zónát képező 

szalag-kötegek (fehér pontozott vonal), amelyeket litoklázisok (lila szaggatott vonal) harántolnak, kis 

üregeket létrehozva.C) szalag-vetők a homokkő cementáltabb padjaiban. 
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A mintát a korainak tűnő szalag generációból vettük (Be-1) vékonycsiszolat készítés 

céljából.  

Csiszolatban vizsgálva, a homokkő összetételében hasonló a Pétervásárai Homokkőhöz. 

Az ebben előforduló deformációs szalagok alapvetően néhány tized mm vékony kataklázos 

zónák (69. ábra), amelyben az összetört szemcsék szorosan illeszkednek.  

 

69. ábra: Be-1 minta 1N és keresztezett nikolos vékonycsiszolati fotói, melyen világoszöld nyilak jelzik 

a szalagot, piros vonalak a szemcsetöréseket a szalag peremi zónájában. A) kataklázos szalag, melynek 

peremi zónáját a repedezett (piros vonal) szemcsék jelzik. B) a keresztezett nikolos képen látható a 

kalcitpát cement a szalag mentén. C) kép a szalag központi zónáját mutatja, ahol ~ tized mm vékony 

zónában, intenzívebb a szemcseméret-csökkenés, illetve sötétzöld nyíl jelzi a pszeudomtátrixként 

viselkedő filloszilikátot a szalag peremi zónájában. D) a képen jól látható, hogy a szalag központi, 

intenzívebben összetört zónája mentén megjelenő kalcitpát cement. (cikámen nyilak) 

A központi intenzívebben összetört zóna mentén elkülöníthető egy peremi zóna is. Ez 

utóbbiban repedezett, és kisebb mértékben tört szemcsék (69A,B ábrák), továbbá a 

filloszilikátok, szalag irányába elnyúltan, a pórusokba préselődő megjelenése (69A,C ábrák) 

jelzik a deformációt. Az alapkőzet cementje a szalag mentén és a peremi zónában kalcitpát 
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(69B,D ábrák), amely kitölti az összetört, de még láthatóan összetartozó szemcsék, közti 

tereket is. A szalag központi kompakt zónájában azonban nem látható cement (69D ábra).  

Összegezve a megfigyelteket: a szalag alapvetően közepesen kataklázos szalagnak 

tekinthető, amelyben jól elkülönül a gyengébben deformált, porózusabb peremi zóna. A 

központi szalagon belül a cementanyag hiánya, illetve a szalag mentén összetört szemcsék közé 

nőtt kalcitpát pedig arra utal, hogy a deformációs szalag kialakulását követően történt a 

cementáció. 

A terepen mért deformációs szalagok, lineációs szalag-vetők, és litoklázisok 

kiértékelése alapján 4 fázis különíthető el. A legidősebb, NyÉNy–KDK-i csapású deformációs 

szalagok, a D4a fázishoz köthetően alakultak ki, amelyek ÉÉK–DDNy-i tenziót jeleznek 

(70.ábra). Ez a fázis a korábbi kiértékelésben (Fodor 2010) nem került felismerésre. Ezt követi 

egy csak 3 adattal reprezentált fázis: egy, az előző fázis szalagjain felújult karcos szalagvető és 

ÉNy–DK-i csapású normál deformációs szalagok, amelyek ÉK–DNy-i széthúzást jeleznek (70. 

ábra). Ez a D4b fázishoz köthető, amely szintén új felismerés. Harmadikként közel É–D-i 

csapású normál deformációs szalagvetők jöttek létre a D5 fázis során, K-Ny-i tenzióhoz 

kapcsolódva (70. ábra). Ezek az É–D-i csapású síkok, egy negyedik ÉNy–DK-i széthúzással 

jellemezhető fázisban ferdén felújultak, illetve ÉK–DNy-i csapású kőzetrések alakultak ki (70. 

ábra). A tenzió iránya alapján ezek az elemek a D6b és D7 fázisok közötti átmenetet jelzik, 

besorolásuk szubjektív. Az újonnan felismert szalagok jól beleillenek, a szalagvetők, és 

kőzetrések elvi sorrendjébe, és összhangban állnak a terület ismert feszültségmező 

fejlődéstörténetével. 

 

70.ábra: A fázisok relatív kronológiájának sztereogramjai 
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Tapolcsány-Nekézseny 

A feltárás Nekézseny és Dédestapolcsány között, az Éger-hegy közelében, az autóút 

nyugati oldalán található. A feltárásban két méréssorozat (40 adat) készült: Bergerat, Fodor 

1988-ban, Beke, Fodor Kövér 2014-ben mért és vett mintát. A feltárás egy pár tíz méter hosszú, 

néhány méter magas falszakasz, amely kora miocén (kárpáti korú) ősmaradványos (fehér 

molluszka héjtöredékes) homokos képződményt (Egyházasgergei Formációt) tár fel. A 

sárgásbarna színű homokkőben korai deformációra utaló félig képlékeny nyírózónák (71B 

ábra), az alapkőzethez képest világosabb színű deformációs szalagok (72A ábra), közel É–D-i 

csapású konjugált szalagpárok, és szalagvetők (72B ábra) figyelhetőek meg. A félig képlékeny 

deformációs szerkezetek csak a homokkő alsó rétegeihez (kb 1 m vastag zóna) kötötten 

jelennek meg, ahol a pár mm vékony üledékes rétegek kis nyírózónák mentén történt 

elvonszolása átmenetet mutat a nyírási szalagok felé (71B ábra). Ezeket a szerkezeteket Beke 

& Fodor (2014) cikkben már részben bemutattuk. A kompetensebb rétegek ridegebben 

viselkedtek, míg a kevésbé kompetens rétegek képlékenyen deformálódtak, amely jelzi, hogy 

az üledék nem minden rétege volt konszolidált a deformáció idején. 

 

71. ábra: Dédestapolcsány feltárása sztereogramokkal. A) a falszakasz alsó felében, a kék szaggatott 

vonalig, képlékenyen deformált elemek jelennek meg (fehér szaggatott vonalak), amelyet egy fiatalabb 

kőzetrés harántol (sárga szaggatott vonal) B) a nyírási szalagok közelebbi képén, a fehér téglalappal 

jelölt faszakaszból,jól látható nyírózónák (fehér szaggatott vonal) jelzik a korai deformációt. 

A csak lokálisan (71A ábra, alsó rétegekben) megjelenő képlékeny szerkezeti elemek mellett 

megjelennek az egész feltárásban jelenlevő, a feltárt rétegeket metsző fehér színű deformációs 

szalagok, illetve szalagvetők (néhány karcos), amelyek konjugált párokként jelennek meg (72A 

ábra). A szalagok geometriai elhelyezkedésére jellemző, hogy részben a korai nyírózónák 

mentén futnak (72B ábra), de a felettük lévő rétegeket is metszik (melyeket nem érinti a korai 
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deformáció). A szalagok mellett harmadik típusú elemként, kőzetrések is megjelennek, melyek 

minden szerkezetet átmetszenek (71A ábra, sárga szaggatott vonal). Csiszolatkészítés céljából 

két mintát vettünk, egyet a korai, félig képlékeny deformációhoz kapcsolódó nyírási 

szalagokból (TaNe-1), és egy másikat a fehér színű deformációs szalagból (TaNe-2).   

 

72.ábra: Dédestapolcsány (TaNe-2) deformációs szalagjai sztereogrammal A) konjugált szalag-pár 

terepi képe l B) a deformációs szalag (fehér pontozott vonal) és az elnyírt zónát (TaNe-1) tartalmazó 

kőzettest (kék szaggatott vonal) viszonya C) TaN-2 minta szalag csiszolati képe, közepesen fejlett 

kataklázos szalag (zöld nyilak), melyben a szemcsék enyhén orientáltak (sárga vonal jelzi az üledékes 

rétegdőlést). 

Mikroszkóp alatt a TaNe-1 mintából készült vékonycsiszolatban, az egymáshoz képest 

elmozdult (agyagos) rétegek helyzete alapján jól kijelölhető a deformáció zónája (73A és B 

ábra). A szalag mentén nincs (látható) porozitás-változás (csökkenés) (73A ábra). 

Tüzetesebben megvizsgálva a szalagot, az elmozdított rétegek közt a hosszúkás 

ásványszemcsék reorientációja figyelhető meg, amely jelzi a nyírást. Szemcsetörés nem 

figyelhető meg, a deformáció uralkodóan az ásványok elforgásából, és egymás mellett történő 

elcsúszásukból tevődik össze. Ez kinematikailag a tiszta nyírásos szalagoknak, és a 

diszaggregációs deformációs mechanizmusnak felel meg, amely összhangban áll a terepi 

megfigyelések alapján megállapított korai deformációba való sorolással. 
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73. ábra:A TaNe-1 minta A) a szalagot a rétegek helyzete jelöli ki (piros szaggatott vonal), amely 

mentén a hosszúkás ásványszemcsék orientációja megváltozik, a deformáció irányába rendeződnek 

(piros vonalak jelzik az szalagban uralkodó orientáció irányát, a sárga vonal pedig az eredeti rétegzést) 

B) képen jól látható az elvetett rétegek mentén 0,5mm körüli az elvetés. 

A feltárást teljesen metsző TaNe-2 mintát csiszolatban vizsgálva, a szalagot egy 

csökkent porozitással jellemezhető zóna képviseli (72C ábra), amelyben a többé-kevésbé épnek 

tűnő kvarc szemcsék közt sötétszürke és barna színű mátrix van jelen (72C ábra). Ez a mátrix 

részben pszeudomátrixként viselkedő filloszilikátokból (barna) és összetört szemcsékből 

(szürke) áll. A kvarc szemcsék sok helyütt még épen maradtak, vagy csak kis mértékben, 

jellemzően a széleiken törtek. A deformáció mechanizmusa alapján tehát kataklázos 

deformációs szalag, ahol kataklázis mértéke közepes. 

Összegezve az észleléseket, a deformáció mechanizmusa alapján a Tapolcsány-

Nekézseny feltárásban látható TaNe-1 diszaggregációs szalag, az üledékképződéshez időben 

közeli, konszolidálatlan üledékben keletkezett, amelyet megerősít, hogy a feltárt rétegsornak 

csak az alsó részére korlátozódik ez a típusú deformáció, és egy határozottan kijelölhető réteg 

(71A ábra kék szaggatott vonal) felett eltűnik. A feltárt rétegsort átmetsző, kataklázos szalag 

típus (TaNe-2) azonban már kismértékű konszolidáltságot feltételez a homokkőben.  

Mindezek alapján három féle típusú deformációs fázisra választottam szét a mért 

adatokat a relatív kronológiájuk alapján. Az ÉÉNy–DDK-i és É–D-i csapású képlékeny 

deformációs elemek képviselik a legkorábbi fázist, amelyek KÉK–NyDNy-i és K–Ny-i tenzió 

során jöhettek létre. Az üledék kora alapján a D4b (annak ellenére, hogy az irány alapján 

inkább D5a-hoz áll közelebb) fázisba soroltam (74. ábra). Azonban tenzió irányát nem lehet 

pontosan megmondani a vetőkarcok hiányában. A fiatalabb ÉÉK–DDNy-i csapású deformációs 
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szalagok és az É–D-i csapású ferde karcú szalagvető társai, ezt követően, részben e gyengeségi 

zónaként működő elemek mentén alakultak ki a következő NyÉNY–KDK-i tenzióhoz 

kapcsolható D5b fázis során (74. ábra).  

 

74. ábra: A fázisok relatív kronológiájának sztereogramjai 

Bátor-Büdöskő 

A feltárás az út mellett található, ahol közepesen konszolidált, kora-miocén (kárpáti) 

korú konglomerátum, kavicsos homokkő, homokkő, finomhomokos aleurolit bukkan felszínre 

(Less et al 2005 térképe). Itt, három mérés sorozat (25 adat) történt: Csontos, Fodor (1992), 

Fodor, Tokarski (2005), Beke, Fodor, Kövér, Petrik (2014) által, melyek kissé eltérő 

szerkezeteket határoztak meg. 

A feltárt falrészletben (Ny)ÉNy–(K)DK-i (1) csapású, üledékképződéssel közel egyidős 

szalagok, illetve ÉÉK–DDNy-i (2) csapású szalag-párok jelennek meg. Az előbbi (1) generáció 

mentén a levetett oldalon kissé vastagabb üledékes rétegek jelennek meg (75A ábra), és magát 

a 2-3 cm-es elvetést okozó szalagot felülről nem deformált réteglap fedi. A szalagban közelről 

látható, hogy a nagyobb apró kavicsok és durva homokszemcsék a nyírás hatására törés nélküli 

elforogtak. Ez alapján makroszkóposan diszaggregációs szalagnak tekinthető. Ezek a 

megfigyelések az üledékképződéssel egyidőben létrejött szerkezetre utalnak, ahogy azt Petrik 

et al. (2016) cikkünkben is értelmeztük. Az ÉÉK–DDNy-i (2) csapású szalag-párok (75D ábra) 

mentén már számos kavics és szemcsetörés és néhány karc is látható a terepen. A rétegek 

elvetése 1cm- 20 cm között váltakozik (75C ábra). Ebből az utóbbi (2) szalag generációból 

(75B ábra) vettünk orientált mintát vékonycsiszolat készítéshez. 
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75.ábra: Bátor-Büdöskő feltárás szalagjai sztereogramokkal A) korai deformációs szalag, melynek 

baloldalán a rétegek (sárga szaggatott vonal) több mm-el vastagabbak, mint a jobb oldalt. A finomabb 

szemcsés rétegek flexúra szerűen viselkednek, míg a durvább szemcsés homokos-kavicsos rétegekben a 

szemcsék reorientációja (diaszggregációs szalag) jelzi a deformációt (Petrik et al. 2016). Felfelé a 

deformáció fedett. B) a B-1 mintául szolgáló szalagok terepi képén jól látható az egyes szalagok 

elvetése (~1-2 cm). C) A homokkő, konglomerátum rétegekben megjelenő szalagok (piros szaggatott 

vonal), a nagyobbak elvetése eléri a 20 cm-t. D) kis szalag-pár a kavicsos homokkőből, melynek közel 2 

cm az elvetése.  
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Csiszolatban vizsgálva a B-1 mintát, látható, hogy a szalag kissé eltérően jelenik meg a 

szemcseméretben különböző alapkőzetek között. A homokkő és a konglomerátum között (76A 

ábra) a szalag több mm szélesen fut, néhol több szalagra ágazva. Bár látható egy-egy repedezett 

szemcse, de főként a szemcsék széleit érintik a törések, tehát gyenge kataklázis figyelhető meg.  

A homokkő-homokkő határán (76B ábra) viszont csupán maximum mm vastag lokalizált 

zónaként jelenik meg a szalag. Itt a szalagban több az összetört szemcse, tehát kissé 

kataklázosabb. Kinematikai szempontból, azonban általánosan elmondható, hogy a szemcsék 

szorosabban helyezkednek el, és irányítottak, tehát kompakciós nyírásos szalagokról van szó. A 

szalag zónájában és a szalag egyik oldalán vas-oxidos foltok jelennek meg. Ez a szalag mentén 

történt utólagos folyadékáramlásra utal. Mindezen megfigyelések jelzik, hogy a litológiai 

különbségek befolyásolják a szalagban a deformáció mechanizmusát (kataklázis intenzitását). 

 

76 ábra B-1 minta vékonycsiszolati fotói: A) deformációs szalag (zöld nyilak) kavicsos és homokos 

réteg határán. A sötét barna utólagos vas-oxiodos foltok a szalag határán jelennek meg. A szalagban 

uralkodó a szemcseforgás (zöld vonal jelzi az irányítottságát), amely gyenge kataklázissal társul. A B) 

képen a szalagot a homok szemcseméretű részeken lokalizáltabb, kissé kataklázosabb zóna képviseli 

nyírásra utaló szemcseforgással (zöld vonal). A képeken a rózsaszín vonal jelzi az üledékes rétegdőlést. 

Az észlelt deformációs szerkezeteket kiértékelve legalább két fázis különíthető el. 

Elsőként az üledékképződéssel egyidőben létrejött (Ny)ÉNy–(K)DK-i csapású diszaggregációs 

szalagok keletkeztek, közel ÉÉK–DDNy-i tenzióhoz kapcsolódóan, ami a D4a fázishoz köthető 

(77. ábra). Ez közelítőleg megegyezik az üledék korával. Ezt követően ÉÉK–DDNy-i csapású 

gyengén kataklázos nyírásos szalagok jöttek létre, amelyek sekély eltemetettségre utalnak a 

közel K-Ny-i tágulással jellemezhető D5 fázis során (77. ábra). Néhány ÉNy–DK-i csapású 

rátolódást is megjelenik az agyagos rétegekhez kapcsolódóan, amelyek a D4b vagy D8 fázisba 

illeszthetőek az irányuk alapján (77. ábra).  
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77. ábra: A fázisok relatív kronológiájának sztereogramjai 

Szilvásvárad 

A feltárás egy egykori bánya két szintje, amelyben bádeni korú homokkő, és 

áthalmozott tufa bukkan felszínre, a legalsó szinten megjelenő eredeti helyzetű tufa felett 

(Báldi et al. 1989).Az első méréseket 1988-ban Bergerat és Fodor végezte, majd Radócz és 

Fodor 2007-ben. Az irányított mintavétel és a szalagok egyenkénti lemérése és dokumentálása 

2014-ben történt Beke, Fodor és Kövér társaságában, illetve 2015-ben újra visszamentünk, 

amely során újabb mérésekkel és megfigyelésekkel bővült az adatsor (55 adat).  

A ma közepesen konszolidált üledéket számos deformációs szalag, szalag-vető és 

kőzetrés szeli keresztül. A jelenlegi feltárásban az irányuk alapján három féle: ÉNy–DK-i 

csapású (a minta neve alapján nevezve őket ezentúl: Szil-3), illetve Ny–DNy-i (Szil-2) (78. 

ábra), és geometriailag ehhez tartozónak tűnő ÉK-DNy-i (Szil-1) csapású deformációs szalagok 

jelennek meg (78.ábra). Maguk a szalagok egyediek vagy elágazó, néhány szalagot magába 

foglaló zónát alkotnak. Általánosságban az Szil-1 generáció negatív reliefű, a többihez képest 

nagyon vékony (1mm), Mohr-párba rendeződő, egyedi szalagként megjelenő típus (78A,B 

ábrák), amely színében nem tér el a befogadó kőzettől, és csupán mm-es nagyságrendű 

elvetéssel rendelkezik. A következő Szil-2 típus, bár geometriailag a Szil-1-hez tartozó 

elemnek tűnik a feltárásban (78A ábra), mégis eléggé eltérő külső megjelenésében. Ez a 

jellemzően erőteljesen zöldes színezetű szalag (Szil-2, kép) a legvastagabb (több mm, akár fél 

cm vastag), és több cm-es vertikális elvetéssel bír. A mintázás sorrendjében következő Szil-3 

szalagokat csekély vastagság (néhány mm), fekete szín, és elágazó geometria jellemzi (78D 

ábra), a durvább szemcsés homokpadokban pozitív relieffel (78C ábra). További deformációs 



110 

 

elemként, némely szalagon ferde karcok, illetve egyes szalagok mellett, ÉNy–DK-i csapású 

litoklázisok is megjelennek (78C,D ábrák, lila szaggatott vonal). A relatív kronológia részben 

már a terepen felállítható volt a deformációk közt az egymáshoz viszonyított helyzetük és 

elvetésük alapján. Csiszolatkészítés céljából 4 irányított mintát vettünk. Szil-1, Szil-2, Szil-3, 

Szil-5).  

 

78. ábra: Szilvásvárad feltárás vázlatos rajza a főbb szerkezeti elemekkel és sztereogramjaikkal. Kék 

szaggatott vonal jelzi a rétegzettséget. A képeken a Szil-1 (sárga), Szil-2 (élénk zöld), Szil-3 

(világoszöld) szalagok, a mintavételi helyek feltüntetésével, és relatív kronológiájuk. A) és B) képeken 

a Szil-1 és Szil-2 szalagok geometriája, amely egyidejű keletkezésére utalhat. C) képen pozitív reliefű 

Szil-3 generáció, melyet a fiatalabb kőzetrés (lila) átvág. D) Szil-3 minta, elágazó szalag geometriával, 

néhány cm-es elvetéssel. 

A képződmény csiszolatban vizsgálva, szemcseösszetételében uralkodóan kőzetüveg, 

földpát, kvarc csillámok, tufa eredetű klasztokból és bioklasztokból áll. Maguk a szemcsék 

sokszor erősen megnyúltak, általában szögletesek és sokszor szabálytalan alakúak (79.ábra). 

A Szil-1 mintában, a deformációs szalagban a deformáció mechanizmusára jellemző, 

hogy a szemcsék nyírás hatására elforogtak, egy közel mm vastag zónában (79A,C ábrák), 

amely mentén a porozitás viszonylag nagy maradt. Ez tehát uralkodóan diszaggregációs 

szalagnak tekinthető. Helyenként azonban kis mérvű kataklázis is megjelenik a szalag mentén, 

amelyhez látható porozitás csökkenéssel társul (79B ábra).  
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79. ábra Szil-1,2,3 minta:szalagjainak vékonycsiszolati (1N) képei. A) Szil-1 szalag uralkodóan 

szemcseforgással. B) a szalagban helyenként megjelenik kis porozitású, gyengén kataklázos rész, 

melyben a szemcsék orientáltak (sárga vonal). C) közelebbi képen látható kataklázis mentes rész látható 

porozitás csökkenés nélkül. D) Szil-2 szalag, melyben fejlettebb a kataklázis, és mikrotörés figyelhető 

meg (piros nyíl). E) Szil 3a szalagban (zöld nyilak), az elforgott, és meggyűrt csillámok (zöld vonal) 

jelzik, hogy a szemcseforgás az uralkodó mechanizmus. A szalag elvetése ~2 mm F) Szil 3b 

diszaggregációs szalag mellett kataklázos kompakciós nyírásos szalag, melyben elkülönül egy 

intenzívebben deformált (sárga nyilak) zóna, nagyobb mértékű porozitáscsökkenéssel. 
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A Szil-2 mintában, a terepen egységesnek tűnő szalagot, több, közel mm vastag 

egymással párhuzamosan futó szalag képviseli (79D ábra), amelyek mentén, ferdén kis átkötő 

zónácskák is felfedezhetőek (79D ábra). A szemcsék a deformáció során változó mértékben 

összetöredeztek. A nagyobb még többé-kevésbé ép szemcséket az intenzívebben összetört 

szemcsék mátrixa veszi körül, melynek eredményeképpen erősen lecsökkent a szalagban a 

porozitás (79D ábra). A deformáció mechanizmusa alapján ezek közepesen-erősen kataklázos 

szalagok. Kinematikailag a nyírásos komponenst a megnyúltabb szemcséknek a szalaggal 

párhuzamosan, a nyírás hatására történő elforgása jelzi (79D ábra).  

A Szil-3 mintában azonban a korábbi tapasztalatoktól eltérően, két féle jellegű szalag 

jelenik meg. Az egyik (Szil-3a) egy nagyon vékony (<1mm) szalag, amelyben a deformációt az 

jelzi, hogy a megnyúlt szemcsék – főképp filloszilikát ásványok –a nyírás során elforogtak. 

Ezek a rétegzéssel nagy szöget bezáró csillámok jól láthatóan hullámosak (79E ábra), 

ellentétben a rétegzés mentén az alapkőzetben megfigyelhető csillám lapokkal. A szalag 

mentén több mint 2mm-es (vertikális) elvetés figyelhető meg az elvetett réteglap teteje alapján 

(79E ábra, kék szaggatott vonal). Kataklázis nem jelenik meg, de a szemcsék szorosabb 

illeszkedése (gyenge kompakció) a szalag vonalában megfigyelhető. A szemcsék törésének 

hiányában ez a szalag diszaggregációs szalagnak tekinthető. A függőlegeshez közeli helyzetű 

csillámok meggyűrődése a litosztatikus nyomás hatására történhetett. Ebből az a következtés 

szűrhető le, hogy a kőzetet az eltemetődés során érintő kompakció, a csillámok 

elforgása(szalag kialakulás) után történt. Ez a deformációs mechanizmussal összhangban a 

szalag korai keletkezését feltételezi. 

A Szil-3 mintában azonban közel párhuzamosan a diszaggregációs szalaggal megjelenik 

egy kissé vastagabb (0,5-1mm közt változó), a deformáció mechanizmusa alapján eltérő típusú 

szalag (ezután Szil-3b). Ebben a szalagban a szemcseforgás mellett már a szemcsetörés az 

uralkodó mechanizmus (79F ábra), de még sok szemcse felismerhető. Emellett látványos a 

porozitás-csökkenés. A mechanizmusa alapján közepesen kataklázosnak tekinthető szalagban 

látható, hogy a kataklázis intenzívebb a szalag egyik oldalán (79F ábra sárga nyilak) Ez utalhat 

a szalag reaktivációjára vagy eltérő kinematikára. 

A két típusú szalagban tehát egy mintán belül különböző a deformáció mechanizmusa. 

A diszaggregációs szalag, amelyben az egyes szemcsék törése nélkül, szemcseátrendeződéssel 

történik a deformáció konszolidálatlan kőzetet jelez, amelyben a szemcsék közt nincs cement, 

és gyenge a kohézió. A kataklázos szalag már konszolidáltabb kőzetet vagy eltérő kinematikát 
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tételez fel, amely abban nyilvánul meg, hogy a szemcsék már annyira szorosan préselődnek 

egymáshoz, hogy nem képesek törés nélkül felvenni a deformációt. Erre két magyarázat is 

elképzelhető. Az egyik, hogy a főszalag kompakciós nyírásos főszalag, amely kompakció 

(szemcsék szorosabb érintkezése) hatására a nyírás szemcsetörés nélkül nem képes 

végbemenni. Míg a kis szalagban nincs kompakció, csak nyírás. Ez a deformációs 

mechanizmusbeli különbség a két szalag geometriájából is eredhet, ugyanis hegyes szöget 

zárnak be egymással. Tehát elképzelhető, hogy a főszalag ugyanabban a fázisban, fejlettebb 

szalagot képvisel. A másik lehetséges megoldás, ha a főszalag, mint gyengeségi zóna mentén 

reaktiváció történt, ami a szalag továbbfejlődésével járt. Ez történhetett ugyanabban fázisban, 

csak egy késői epizódban, vagy egy fiatalabb fázis során. Ez az elvi elgondolás igaz a Szil-1 és 

Szil-2 geometria alapján összetartozónak tűnő, mechanizmusukban azonban szintén eltérő 

típusú szalagokra (Szil-1: diszaggregációs és gyenge kataklázis közti átmenet. Szil-2 a szalagok 

közül legerősebb kataklázis).  

A relatív kronológia alapján bizonyosan elmondható, hogy a Szil-3a diszaggregációs 

szalag (és Szil 3b kataklázos szalag) a legidősebb, ezt követi a néhol diszaggregációs, de 

helyenként már gyengén kataklázos, kissé csökkent porozitású Szil-1 szalag (és Szil-2 erősen 

kataklázos szalag) képződése. A Szil-3a és b, illetve a Szil-1 és -2 kialakulhatott együtt, de 

képviselhetnek reaktiválódott szalagokat is a deformációs mechanizmusuk különbözősége 

alapján. Időrendben a legfiatalabb deformációt litoklázisok képviselik, amelyek az Szil-3 

szalaggal hasonló csapásúak, de főként ÉK-ies dőlésűek. 

Összegezve a terepi, és csiszolatos megfigyeléseket, a térképi vetőket és a korábbi mért 

adatokat felhasználva, értékeltem újra a hely deformáció fejlődéstörténetét. A megoldás nem 

teljesen egyértelmű, több lehetséges értelmezés adódik. A legelső fázist képviselik az ÉNy-DK-

i, visszabillentve közel eltolódásos Szil-3a diszaggregációs (és Szil-3b ’protoszalag’?) 

szalagok. A korábbi adatokkal kiegészítve ezek a szalagok a D4b esetleg D5a fázishoz 

kapcsolódhatnak, ÉÉNy–DDK-i maximális összenyomással és erre merőleges tágulással 

jellemezhető feszültségmezőben. A következő fázis ÉÉK–DDNy-i csapású szerkezeti elemeit 

csak korábbi mérések rögzítették, amelyek D5b fázishoz tartozó NyÉNy–KDK-i extenziót 

jeleznek (80. ábra). Ezt követik, a részben D5 fázis szerkezeti elemei (80. ábra) mentén ferdén 

felújuló karcos vetők, illetve ÉK–DNy-i csapású részben diszaggregációs, részben gyengén 

kataklázos szalagok (Szil-1). A Szil-2 közel függőleges szalagja szintén ebben a fázisban 

alakulhatott ki, mint a Szil-1 Mohr-párhoz csatlakozó jobbos főszalag (80. ábra). A következő 
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fázist ÉNy–DK-i csapású kőzetrések, és ferde karcos szalag-vetők, illetve ÉK–DK-i csapású 

síkokon felújuló ferde szalag-vetők képviselik (80. ábra).A Szil 3b irányában beilleszthető ide, 

mint reaktiválódó szalag.  

 

80. ábra: A fázisok relatív kronológiájának sztereogramjai Szilvásváradon 

6 Diszkusszió 

A deformációs szalagok és vetők alapján igazolható fázisok 

A terepi és mikroszkópos vizsgálatok által kapott plusz információk a relatív kronológia 

szempontjából több helyen fontos eredményeket hoztak, illetve tovább finomították a 

regionális, vetőkarcokra alapozott deformációs fázisokat. Az alábbiakban a levonható 

következtetéseket összegzem. Az összes adatot rögzítő III.. mellékleten követhetőek a leírt 

fázisok sztereogramjai. Itt azt is jelöltem, mennyiben új a felismert fázis vagy alfázis, vagy 

mennyiben értelmeztem másképp a korbesorolást, mint a korábbi (Petrik et al. 2014 előtti) 

munkák (IV. melléklet).  

D1 fázis (35–~27 millió év) 

Ez az ÉNy–DK-i széthúzással jellemezhető fázis általában kevés helyen van jelen 

bizonyíthatóan. Az általam vizsgált feltárások közül, Szőlőskén jelenik meg. Itt az ÉK–DNy-i 

csapású, S4 diszaggregációs szalagok jelzik a korai deformációt (III.. melléklet). Ezt a fázist a 

korábbi munkák nem, csak Petrik et al. (2014) ismerte fel. 
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D2 fázis (27–20,5 millió év) 

Ez a fázis ÉNy-DK-i összenyomással vagy erre merőleges széthúzással jellemezhető. 

Petrik et al. (2014) ezt a fázist kettébontotta, amelynek során tisztán tágulásos D2a, és tisztán 

összenyomásos D2b alfázist vagy eseményt különített el. A D2a a vizsgált feltárások közül 

megjelenik Szőlőskén, ahol ÉK–DNy-i tenziót jelző kavicstörések figyelhetőek meg, amelyek 

mint korai deformációt jelző szerkezeti elemek, feltételezhetően ebben a fázisban jöttek létre, 

de ez esetben a D4 fázisba sorolás sem kizárt. Emellett jelen van Andornaktályán, ahol 

billentés előtti, ÉNy–DK-i csapású normál kinematikájú szalagok képviselik. Továbbá a Wind-

téglagyár feltárásban is megtalálható, ahol billentés előtti ÉNy-DK-i csapású normál szalagok, 

és irányban ezekhez kapcsolódó üledékképződéssel egyidősnek tekintett ÉÉNy–DDK-i csapású 

dilatációs szalagok jelzik a D2a fázist. 

A Darnó-zónában a D2 fázis a Kis-hegyen mutatható ki, korai diszaggregációs 

deformációs szalagok formájában a 20,9-21,4 millió éves (Less & Frijia 2015) Darnói 

Konglomerátumban. Itt is két esemény különíthető el ebben a fázisban a szalagok relatív 

kronológiája alapján, de a Bükkaljához képest eltérés mutatkozik a relatív sorrend és 

kismértékben a feszültségtengelyek tekintetében. Kis-hegyen a korábbi epizód, a bükkaljai D2b 

fázishoz (Petrik et al 2014) köthetőek, és az ÉK–DNy-i csapású (A) rátolódásos szalagok és 

ÉÉK–DDNy-i csapású balosnak értelmezett szalagok (D) tartoznak ide. A következő, a 

szalagok deformációs mechanizmusa alapján szintén még D2 fázisba sorolható egy további 

epizód, amit D2c eseménynek neveztem, és amelyet szintén balosnak értelmezhető ÉÉNy–

DDK-i csapású (B) eltolódásos/normál szalagok képviselik. A feszültségtengelyek iránya 

alapján ez az epizód már átmenet a D3 fázisba. Az előbbi D2b epizód jellemzően ÉÉNy–DDK-

i irányú összenyomással és erre merőleges széthúzással jellemezhető transzpressziót mutat, míg 

az utóbbi ÉNy-DK-i maximális összenyomással jellemezhető transzpressziót jelez (3. 

melléklet). Ez a D2 fázis az ÉÉNy–DDK-i csapású Darnó-zóna működésével hozható 

kapcsolatba (Sztanó & Józsa 1996, Fodor et al. 2005b, Fodor 2010).  

Tehát elmondható, hogy a deformációs szalag vizsgálatok egyik fontos eredménye, 

hogy lehetővé tette ennek, a D4b alfázishoz hasonló főfeszültségtengely-irányokkal 

jellemezhető D2b alfázisnak a terepi kimutatását, amelyet a korábbi szerzők nem különítettek 

el (IV. melléklet). Sőt, további jobb felbontást tett lehetővé a deformációs fázison belül. Az 

elkülönítés alapjául a kőzetfizikai paraméterek változása szolgált. Míg a vetőkarcoknál és vetők 
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esetében nem tudunk különbséget tenni a deformáció mechanizmusa alapján, csak irány, 

billentésteszt és relatív kronológia szolgálhat alapul a fázisbesoroláshoz. Az általam használt új 

módszer lehetővé tette, hogy bizonyossággal elkülönítsük az üledék konszolidálatlan 

állapotában keletkezett szalagokat a konszolidált üledéket feltételező vetős elemektől.  

Erre jó példa Bükkaljáról Andornaktálya esete, ahol a szalagok deformációs mechanizmusa 

alapján sikerült elkülöníteni a D2 fázisba tartozó szalagokat a fiatalabb, D4 fázisban vetőként 

fellépő szalag-vetőktől, és a Wind-téglagyárban talált, D2a fázishoz köthető, ritka dilatációs 

szalag (Petrik et al 2014).  

A szerkezetfejlődés megértése szempontjából azonban a Kis-hegyen talált korai 

diszaggregációs szalagok szolgáltatták talán a legtöbb új információt. Itt a korai deformációs 

szalagok határozottan elkülöníthetőek az eltérő deformációs mechanizmussal keletkezett, 

D3fázishoz köthető kataklázos, és D4 fázishoz kapcsolódó ásványlépcsős szalag-vetőktől és 

kalciterektől. Ez az eredmény a Darnó-zóna fejlődése szempontjából új eredményt hozott, 

miszerint az 21 M év tájékán balosként működött. Ezt a kinematikát már Sztanó & Józsa 

(1996) eredetileg feltételezte, mivel a Darnói Konglomerátum lerakódása során, az újabb és 

újabb törmelékkúpok (delták) egyre északabbra tolódva jelentek meg. Ugyanakkor Fodor et al. 

(2005a) vetőkarcok alapján nem tudta ezt a kinematikát igazolni, mivel a balos mozgáshoz 

szükséges feszültségtengely-irányok csak az általuk későbbinek gondolt fázisban álltak fenn. 

D3 fázis (20,5?–19 millió év) 

A riftesedést megelőző D3 fázis már több helyen megjelenik. Ebben uralkodóan 

eltolódásos szerkezetek jöttek létre (III. melléklet), K–Ny-i illetve néhol NyÉNy–KDK-i 

maximális összenyomással és erre merőleges széthúzással. Az eggenburgi Pétervásárai 

Homokkőben vizsgált feltárások közül a ma jól konszolidáltak mindegyikében és a Darnói 

Konglomerátumban is megjelennek ehhez a fázishoz kapcsolható deformációs szalagok. A 

fázisszétválasztásnál a billentésteszt és a deformációs szalagok közt meghatározott relatív 

kronológia szolgált kiindulási alapul. Istenmezején, Noé szőlője esetében, iránya alapján jobbos 

eltolódásként értelmezhető, bizonyosan korai ÉK–DNy-ias csapású szalagok keletkeztek a D3 

fázishoz köthetően. Ózd, Somsály melletti feltárásban ezt a fázist túlnyomóan ÉNy–DK-i 

csapású balos kinematikájú eltolódásos, mechanizmusuk alapján gyengén kataklázos szalagok, 

és kevés jobbos kiegészítő párjaik jelzik. Nagyon hasonló a helyzet Ózd-Farkaslyuk melletti 

feltárásban, ahol kissé fejlettebb, közepesen kataklázos szalagok jelzik ezt a deformációt. 
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Kishegyen NyÉNy-ra dőlő, keskeny, éles kontúrral rendelkező rátolódásos, K–Ny-i csapású 

normál és KÉK–NyDNy-ias, feltételezhetően jobbos kataklázos szalagok képviselik ezt a 

deformációs fázist. Lehetséges, hogy ez a többféle irányú és kinematikájú szerkezet 

alfázisokban, vagy időben váltakozó epizódokban ment végbe, de erre relatív kronológiai 

adatokat nem találtam. Fontos eredmény azonban, hogy a terepen észlelt – a korábbi D2 

generációtól határozottan eltérő deformációs mechanizmusú – rátolódások jelzik, hogy a 

Darnó-zóna ebben a D3 feszültségmezőben rátolódásként működött, ahogy ezt a korábbi 

szerzők feltételezték (Sztanó & Tari 1993, Fodor et al 1992a, Fodor et al. 2005b, Fodor 2010). 

D4 fázis (19–15,5 millió év) 

A Pannon medence riftesedéséhez kapcsolódó, uralkodóan ÉÉK-DDNy-i, illetve ÉK–

DNY-i széthúzással jellemezhető D4 fázis a legtöbb helyen uralkodóan normál kinematikájú 

deformációs szalagok formájában jelenik meg (III.. melléklet). Ez a fázis, ahogy Fodor már 

(2010) korábban felvetette, elkülöníthető egy korábbi ÉÉK–DDNy-i tenziós alfázisra (1), 

amely 18–17 M év tájékán, az R1 (CCW 40-50) forgás hatására átmegy fokozatosan KÉK–

NyDNy-i irányú széthúzásba (2). A korábbi fázist (1) D4a megjelöléssel különítette el, míg a 

későbbi (2) D4b nevet kapta (Fodor 2010). Ez az átmenet több helyen észlelhető, ahol a karcok, 

illetve lineációk akár 40º szórást mutatnak ugyanazon fázison belül, az adott feltárásban. A 

szalagok konzekvens metszési kronológiája, és a bennük kissé változó deformációs 

mechanizmus megerősítette az elkülönítés szükségességét.  

A Bükkalján, a szőlőskei kavicstörések az irányuk alapján tartozhatnak a D4 fázisba. 

Andornaktályán azonban mind a kettő alfázis (D4a és D4b) megjelenik, jól elkülöníthetően a 

hasonló irányú, de mindig billenés előtti D2 fázistól. Itt, az A4a és A4b relatív kronológiáját 

bizonyítja a ferde vetőkarc megjelenése a NyÉNY–KDK-i csapású, erősen kataklázos szalagok 

mentén kialakult vetősíkon. A szalagok és a hozzájuk tartozó vetősík a D4a-ban már 

kialakultak, amelyen a ferde karcok a D4b fázisba illeszkednek. Ezen reaktivált szalag-vető 

mellett ÉNy-DK-i csapású kőzetrések jelzik a D4b deformációt. Bambarán, ha elfogadjuk az 

üledék – a térképen feltüntetettnél –idősebb korát, akkor a legkorábbi NyÉNy–KDK-i csapású 

normál kinematikájú diszaggregációs szalagok a D4 fázisba illeszkednek (III.. melléklet).  

A Cserhátban, Kishartyánban ÉNy–DK-i csapású, de erősen kataklázos normál 

szalagok képviselik a D4 fázist. Bercelen a D4a és D4b fázis elkülöníthető. Itt, időrendben 

először NyÉNy–KDK-i csapású (1) deformációs szalag zóna alakult ki, melyeket egy csak 
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néhány adattal reprezentált epizód követ: egy K–Ny-i csapású normálon felújult ferde karc és 

egy ÉNy–DK-i csapású normál szalag tartozik ehhez az epizódhoz.(2). A felújult vető a 

bizonyíték, hogy két külön eseményhez kapcsolódnak a kissé eltérő csapású szerkezetek. 

Etesen szintén két osztatú a D4 fázis, mivel az irányukban is kissé eltérő, gyengén (1) és 

közepesen kataklázos (2) szalagok a D4a és D4b fázis külön kezelését teszik szükségessé. Az 

ÉÉK–DDNy-ias széthúzással jellemezhető D4a fázis során kialakult (1) gyengén kataklázos 

szalagokat elmetszik, a kissé fejlettebb kataklázos, KÉK–NyDNy-ias D4b tenzióhoz 

kapcsolódó szalagok. Ebben az esetben közel 40 fokos az eltérés a főtengelyirányokban. A 

relatív sorrendet itt a billentésteszt is alátámasztja, mivel az (1) szalagok pre-tilt, a (2) szalagok 

jórészt poszt-tilt jellegűek. Istenmezején ÉNy–DK-i csapású, a korábbi, cementált deformációs 

szerkezeteket elvető kalcit erek és vetők képviselik a D4 fázishoz kapcsolódó tágulást. 

Somsályon szintén ilyen irányú, közepesen kataklázos szalagok jelennek meg, amelyek a kis 

dőlésszög különbség mellett, a deformációs mechanizmusuk alapján különíthetőek el a hasonló 

irányú, D3 szalagoktól. Bátor-Büdöskő kavicsos homokkő képződményeiben 

üledékképződéssel egyidősnek tekintett (Petrik és társai 2016) ÉNy–DK-i csapású normál, 

diszaggregációs szalagok jelzik, az irányuk és koruk alapján a D4a alfázisba tartozást. 

Tapolcsány esetében, a kárpáti korú molluszkás homokkőben megjelenő szinszediment 

deformációk iránya már közel áll a D5-hez, mégis a D4b fázis végéhez sorolom, az üledék 

korával egyidősnek tekintett deformációs elemek miatt (Beke & Fodor 2014). Szilvásváradon 

ÉNy–DK-i csapású, feltételezhetően jobbos eltolódásos kinematikájú, részben diszaggregációs 

szalagok jelzik a D4b esetleg D5a fázisba sorolható deformációs eseményt (III. melléklet).  

Ez utóbbi példák jól tükrözik, hogy az átmenetet a D4b és D5 fázis közt az irány alapján 

sok esetben nehéz megvonni. A besorolást a deformációs mechanizmus segítette.  

Kis-hegyen ez a fázis részben egy korábbi fázisban kialakult, ÉÉNy–DDK-csapású 

szalagok, ásványlépcsős (vetős) felújulásaként, és laposabb dőlésű (újonnan kialakult?) 

kalciterek formájában, illetve NyÉNy–KDK-i csapású (felújuló síkokon létre jövő) 

ásványlépcsős szalag-vetők formájában követhető. Ez a fázis, amelyben a kalcit megjelenése – 

részben a korábbi szerkezetek vetős felújulását jelezve – dominál, a Kis-hegyen jól elkülönül a 

D2 fázisú korai szalagoktól. Az előbbi (kalcit ásványlépcső, és kalcitér) szerkezetek már jól 

konszolidált üledéket jeleznek, míg a diszaggregációs szalagok bizonyosan konszolidáltatlan 

üledékben keletkeztek. Ebben a fázisban a Darnó- vonal újra balosként működhetett. A 
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szalagok segítségével tehát sikerült a D2b és D4 fázis elkülönítése e fontos szerkezeti elem 

esetében is. 

D5 fázis (15,5 – 12 millió év ) 

Ebben a késői szinrift fázisban K–Ny-i tenzió során kialakult normál kinematikájú 

deformációs szerkezetek az uralkodóak. Érdekessége, hogy az irányok ebben a fázisban is 

szórnak, általában 20-30º -kal. Ennek az lehet az oka, hogy a deformáció részben az R2 (CCW 

20-25º) forgás alatt ment végbe, hasonlóan a D4 fázishoz. Azonban ezt a fázist, a kisebb szögű 

forgás miatt nem lehet meggyőzően kettéosztani, és bár néhány helyen két epizódot jelöltem, 

ezek regionális volta kétséges. A forgás korát Fodor (2010) 15-14 millió évek közé tette, de 

Lukács et al. (2015) új geokronológiai adatai a forgás idejét idősebbé tették: valószínűleg ~15,5 

–14, 9 millió évek között ment végbe.  

Bükkalján, Andornaktályán ÉNy–DK-i csapású jobbos eltolódási kapcsolódhatnak ebbe 

a fázisba. Szőlőskén, ÉÉNy–DDK- jobbos és ÉÉK–DDNy-i csapású balos gyengén kataklázos 

szalag-párok képviselik ezt a késői szinrift fázist néhány É–D- csapású normál szalag 

társaságában. Bambarán, a közel É–D-i csapású deformációs szalagok köthetőek ehhez a 

fázishoz. 

A Cserhátban, Kishartyánban ÉNy–DK-i csapású síkokon felújult ferde karcos, 

deformációs szalagból kialakult szalag-vetők illetve É-D-ies csapású kőzetrések jelzik a közel 

K–Ny-i tenziót és egyben mutatják a D4 fázisnál fiatalabb deformációt. Esetleg az ÉÉK–

DDNy-ias kőzetrések is idesorolhatóak, amelyek a D7 fázis irányához is közel állnak. Bercelen 

közel É–D-i csapású normál deformációs szalagvetők alakultak ki K–Ny-i tenziót jelezve a D5 

fázisban. Ságújfalu esetében is felmerülhet az a probléma, amelyet már az előző fázisnál 

említettem, hogy a D4b és a D5 fázis között nehéz meghúzni a határt. Összességében nézve a 

mért adatokat, és a szalagok Mohr-párnak tűnő megjelenését, egy fázisba soroltam a közel K–

Ny-i széthúzáshoz tartozó, együtt megjelenő deformációs elemeket. A D5 fázisba tettem 

egyaránt az É(ÉNy)–D(DK)-ies szalagokat (1), és az ezeket feltárásban metsző ÉÉK–DDNy-i 

(2) normál kinematikájú (ásvány lineációs) szalag vetőket. A lineációk szórása, és a szalagok 

relatív kronológiája jelzi, hogy a deformáció hogyan indul KÉK–NyDNy-ias széthúzással, 

amely fokozatosan K–Ny-i, majd NyÉNy–KDK-iesebb tenzió felé tolódik. A szög eltérés 25-

30 fok körül van, amely a D5 fázis elején fellépő R2 forgásnak tulajdonítható. Etesen a szalag-

vetőként felújuló szalagok irányuk alapján tartozhatnak ebbe a fázisba, vagy esetleg 
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neotektonikai elemként (D8) értelmezhetőek. Farkaslyuknál ÉÉK–DDNy-ias csapású normál 

kinematikájú gyengén-közepesen kataklázos deformációs szalagok jelzik a D5 fázist. Bátor-

Büdöskő feltárásban ÉÉK–DDNy-i csapású normál szalagok és szalagvetők sokasága, 

kavicstörések, és egy felújult korábbi szerkezet jelzi a D5 fázisban a K-Ny-i irányból NyÉNy–

KDK-iessé váló tenziót. A tapolcsányi feltárásban, a deformációs szalagok eltérő deformációs 

mechanizmusa miatt, elkülönítettem az É–D-i és É(ÉK)–D(DNY)-i csapású normálként 

működő, mechanizmusában már kataklázos deformációs szalagokat a korábbi szinszediment 

(D4b fázisba sorolt) deformációs elemektől. Szilvásváradon ÉÉK–DDNy-i csapású, 

normálvetők (korábbi mérések) képviselik ezt a fázist (III. melléklet). 

D6 fázis (12-9 millió év közt)  

Ezt a fázist is két epizódra lehet bontani (Petrik et al 2014, Petrik doktori 

előkészületben). Az egyik, egy közel K–Ny-i összenyomással jellemezhető kompressziós fázis 

(D6a jelöléssel), amely ugyan kevés helyen van jelen, és irányában hasonló a D1 fázishoz, 

azonban a billentésteszt és a fiatalabb üledékekben való megjelenése, feltételezi a jelenlétét. 

Kimutatható az etesi feltárásban, ahol K–Ny-i összenyomást jelző rátolódásos szalagok vannak 

jelen. Illetve Bambarán is megjelennek hasonló irányú, kis dőlésszögű, rátolódásos 

kinematikájú kataklázos szalagok formájában. A második, D6b epizód, jellemzően ÉÉNy–

DDK-i széthúzással jellemezhető. Ez az alfázis nem mindenhol különíthető el (tisztán), mivel 

sokszor ferde felújulásként jelenik meg, és irányában közel áll a következő D7 fázishoz. 

Bükkalján, Szőlőskén, a KÉK–NyDNy-i csapású, legfejlettebb kataklázist mutató, szalagok 

tartoznak ebbe a fázisba.  

A Cserhátban, Bercelen az É-D-i csapású ferde jobbosként felújult karcok jeleznek 

közel ÉNy–DK-i irányú tenziót, a D6b vagy esetleg D7 fázishoz kapcsolódóan. Ságújfalu ÉK–

DNy-i csapású szalag-vetőin ferde karcok képviselhetik szintén ezt (vagy a D7) a fázist.Az 

elkülönítés nehéz, átmeneti fázisként ábrázoltam (III. melléklet).  Farkaslyuk esetében, kevés 

ferde jobbosként felújult ÉÉK–DDNy-i csapású vetősík jelzi ezt a deformációs eseményt. 

Szilvásváradon ÉK–DNy-i csapású normál kinematikájú deformációs szalagok, KÉK–NyDNy-

i csapású balosnak tekinthető fejlett kataklázos szalagok, és É–D-i csapású ferde jobbos 

normálként reaktiválódott elemek az uralkodóak ebben a fázisban.  
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D7 fázis (9–6?millió év) 

Ez a deformációs esemény irányában hasonló az ezt közvetlenül megelőzőhöz, illetve 

helyenként a D5 fázishoz, épp ezért általában nehéz elkülöníteni. Több feltárásban jelentkezik, 

zömmel normálvetők és kőzetrések formájában. Sokszor a szalagok fejlődési útja alapján, 

elkülönül az idősebb hasonló irányú, (Ny)ÉNy–(K)DK-i tenzióval jellemezhető D5 fázistól. 

Bercelen az É-D-i csapású ferde jobbosként felújult karcok kapcsolódhatnak esetleg ehhez a 

fázishoz (vagy a D6b alfázishoz). Kishartyánban a D5-hez kapcsolt ÉÉK–DDNy-i csapású 

normál kőzetrések, relatív kronológia híján tartozhatnak ebbe a D7 fázisba is. Ságújfalu 

esetében ÉK–DNy-i csapású vetők és néhány ferdén felújult közel É–D-i csapású elem jól 

illeszthető az erre a fázisra jellemző feszültségmezőbe is (III. melléklet).  

D8 neotektonikai fázis (6 millió évtől): 

Jelenléte bizonytalan, azonban néhány feltárás esetén megjelenik olyan közel É–D-i 

összenyomással és erre merőleges tágulással jellemezhető, máshova nehezen besorolható fázis, 

amely lehetséges, hogy neotektonikus deformáció eredménye (III.. és IV. melléklet). 

Kishartyánban ÉÉNy-ra dőlő rátolódásnak tűnő kőzetrések sorolhatóak ebbe a fázisba. Etesen, 

a ferdén felújuló szerkezeti elemek tartozhatnak ide. Bátor-Büdőskő feltárásban a mállott, 

finomszemcsés rétegekben megjelenő É–D-i kompresszióra utaló rátolódások lehetnek 

neotektonikus eredetűek. Szilvásváradon az ÉNy–DK-i csapású, normál kinematikájú 

kőzetrések mellett, a balosként felújult ÉNy–DK-i csapású deformációs szerkezetek jelzik ezt a 

fázist. A Szil3a diszaggregációs szalagok kataklázos reaktivációja ebben a fázisban 

történhetett. Ez utóbbi esetben a vetőkké alakult deformációs szalagok, és a szalagokat felváltó 

kőzetrések megjelenése is arra utalnak, hogy egy késői fázis szerkezeti elemei lehetnek (III.. 

melléklet).  

Összegzve, az egyik legfontosabb eredménye a szalagok szerkezetföldtani alkalmazásának, 

hogy s segítségükkel sikerült a D2 fázist terepen is kimutatni mind Bükkalján, mind a Darnó 

zóna közelében. A kis-hegyi Darnói Konglomerátum feltárás gyakorlatilag a Darnó-zónához 

köthető sziliciklasztos törmelékkúp feltárása. Ez utóbbi okból kifolyólag, az itt található korai 

deformációs szerkezetek, fontos, új bizonyítékként szolgálnak, a zóna kora-eggenburgi (1) 

balos működésére. Ezt követően, a D3 fázishoz köthetően, az eggenburgi későbbi szakaszában 
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a késő-ottnangiig (2) a rátolódásként működhetett, amely a D4b fázisban, a kárpáti folyamán, 

újra (3) balos eltolódássá vált. Ezáltal az időben – az eddigi 18-30 millió év közé tett 

feltételezett rátolódásos kinematika (Fodor 2010) – legalább két részeseménnyé bonthatóvá vált 

20,5? és 17,5 millió év közt (V. melléklet). Azonban nemcsak a D2, hanem a hasonló 

főfeszültség tengelyekkel jellemezhető, de uralkodóan tágulásos D4 fázis kapcsán is új 

eredményt hozott. Ugyanis a D4 fázison belüli változás nemcsak az irányok (és billentésteszt) 

alapján, hanem a deformáció mechanizmusában bekövetkezett változás alapján (lásd Etes 

példája) is kimutathatóan két külön epizódra különíthető el. A két epizód (D4a és D4b) között 

történhetett a forgás, amit Márton & Fodor (1995) már feltételezett, és amelyet a korábbi 

szalagvizsgálataink (Petrik et al.2016) is már alátámasztani látszottak. Illetve a D5 fázison 

belül is néhol sikerült finomítani a kronológiát (Tapolcsány szinszediment és fiatalabb 

deformáció elkülönítése), amely a D4-hez hasonlóan, ebben az esetben az R2 forgásra 

vezethető vissza. Azonban a forgás kisebb szöge miatt ez nehezebb, és csak speciális esetben 

lehetséges (pl szinszediment és fiatalabb szerkezetek elkülönítésével). A szalagok által adható, 

sokszor finomabb felbontás tehát számos helyen pontosította, vagy tovább bontotta a fázisokat. 

Több új fázist (kék keretek, III. melléklet) sikerült vele elkülöníteni, amelyet eddig csupán az 

irányok alapján nem volt lehetséges, illetve néhány fázis revideálásra került (narancssárga keret 

III. melléklet). A Pannon-medence változatos, és sokfázisú fejlődéstörténete lehetőséget adott, 

a szalagok általi relatív kronológia alapján az egyes deformációs események, és a deformáció 

mechanizmusában bekövetkező változások nyomon követésére, amely szoros összefüggésben 

áll a süllyedéstörténettel. 

A következőkben az egyes szalagokban megjelenő, a deformáció mechanizmusában 

bekövetkező változásokat kötöm össze a vázlatos süllyedéstörténettel, amely a két vizsgált 

területen, Bükkalján és tágabb értelemben Észak-Magyarországon, kissé eltérő.  

7 A szalagok és a süllyedéstörténet viszonya 

Bükkalja 

A bükkaljai szalagokban uralkodó deformációs mechanizmusokat összevetettem a rétegsorok 

alapján felállítható általános süllyedéstörténettel. Ennek segítségével megpróbáltam 

rekonstruálni az egyes szalagok keletkezési mélységtartományát (Petrik et al 2014).  
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81.ábra: Bükkaljai szalagok deformációs mechanizmusának változása és összehasonlítása a Bükkaljára 

felállítható vázlatos süllyedéstörténeti modellel. (feltárások jelkulcsa II. táblázatban) Petrik et al 2014 

alapján.  

A bükkaljai feltárásokra elkészített ábra a vizsgált deformációs szalagok elvi fejlődését mutatja 

be az eltemetődés függvényében (81. ábra). A függőleges tengelyen a mélységgel változó 

deformációs mechanizmusok helyezkednek el (Fossen et al. 2007) alapján. A vízszintes 

tengely, a területre vonatkozó az egyes (D1-D7) deformációs fázisok függvényében (nem idő 

arányos) a Kiscelli Formáció talpának vázlatos süllyedéstörténetet szemlélteti. Ezen vázlatos 

süllyedéstörténeti ábrán (81b ábra) tüntettem fel az egyes fázisokhoz sorolt szalagok lehetséges 

keletkezési mélységeit (81b ábra, narancssárga rombusszal jelölve). A trend jól kivehető 

minden egyes feltárásra, a növekvő mélységgel a deformáció mechanizmusa a 

szemcseforgástól az egyre intenzívebb szemcsetöréses mechanizmusok felé tart. Illetve a 
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tapasztalt deformációs mechanizmusok kapott mélysége jó egyezést mutat a deformációs 

mechanizmusok mélységbeli összefüggésével (vö 10. ábra) A diszaggregációs szalag a felszín 

közelében, maximum 100-200 méterig uralkodó mechanizmus, a  szemcsék széleit érintő 

kataklázis legfeljebb ~ 300 méteres mélységet jelöl az általam vizsgált szalagok esetén is. 

Illetve, az ennél mélyebben (>300méteren) már szemcse egészét érintő törések jelennek meg a 

szalagban. Az azonos kiindulási kőzetekre tehát elmondható, hogy a szalag mechanizmusát 

döntően a keletkezési mélység (litosztatikus nyomás) befolyásolja. 

 

82.ábra: Az egyes szalagok lehetséges helye a módosított Cam cap modellben (Schultz and Siddharthan, 

2005) A p lényegében az átlagos feszültséget jelenti egy konstans szorzóval, a q pedig triaxiális esetben 

(σ2 = σ3) a redukált feszültség / különbségi feszültség (sr = σ2 –σ3) értéke. a) A normál vektorok jelzi a 

nyírásos tágulást kis litosztatikus nyomás esetén, amely egyre inkább a térfogatcsökkenéssel járó 

szerkezetek kialakulása felé hajlik nagyobb mélységek (p) felé. b) A szaggatott vonal a súrlódási 

szilárdságot jelzi a különböző szalagok esetén A) a deformációs szalag kialakulásának kezdetét jelzi a 

nyúlási határgörbén. A metszet helye szabja meg , hogy kinematikailag milyen típusú szalag fog 

kialakulni. B) jelzi a maximális súrlódási szilárdágot. B és C közt kezd kialakulni a vető (szalag-vetők) 

a szalagokból. C jelzi a kis síkokból kialakuló összefüggő, nagyobb  vetősík kialakulását. 

A következő módosított Cam cap diagram (lásd 4a és 5a ábrák, Schultz & Siddharthan 2005) 

segítségével szemléltethető egyszerűen a mélység szerepe a különböző kinematikájú szalagok 

kialakulásában (82a ábra). A vízszintes tengelyen fő (~litosztatikus) feszültség, függőleges 

tengelyen különbségi feszültség szerepel (Schultz & Siddharthan 2005). Az A,B,C betűkkel 

jelzett feszültségutak a dilatációs nyírási szalag (lila) és a kompakciós nyírási szalag (zöld) elvi 

fejlődési útját mutatja (82b ábra). A köztes, tisztán nyírási szalag (kék), megfelel a 

diszaggregációs szalag típusnak. Ezen az ábrán tüntettem fel a vizsgált szalagokat. Az ábra 

egyik üzenete az, hogy kis mélységben tágulásos szerkezetek az uralkodóak, amelyek a 

növekvő mélységgel egyre inkább a térfogatcsökkenéssel járó deformációk irányába tartanak. 

A tisztán nyírásos szalagok képviselik az átmenetet. A közelmúltban kimutatták (Soliva et al. 
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2013, Ballas et al. 2014), hogy a nyírás dominálta szalagok inkább extenzióhoz köthetőek, míg 

kompresszió esetén a kompakció szerepe nagyobb, mint a nyírásé a kialakuló szalagokban. A 

különbségi feszültség, tehát a feszültségmező hatással a deformáció mechanizmusára.  

Észak-Magyarország 

A Bükkaljához hasonlóan erre a területre is ábrázoltam a vizsgált deformációs szalagok 

mechanizmusának változását az eltemetődés függvényében (83. ábra).  

 

83.ábra: Észak-magyarországi szalagok deformációs mechanizmusának változása és összehasonlítása a 

területre Sh-16a fúrás alapján felállítható vázlatos süllyedéstörténeti modellel. a) ábrán színes teli betűk 

jelölik feltárásonként a szalagokat (jelkulcs a II.. mellékletben), az üres betűk a szalagokból kialakult 

vetőket jelzik. b) Fekete vonal jelzi a 22 millió éves horizontot, lila szaggatott vonal pedig az Uppony 

környékére alkalmazott süllyedéstörténeti görbét. A narancssárga rombusszal jelölt feltárások elvileg a 

22 millió éves horizonttal jellemzett süllyedéstörténettel bírnak (kivéve Farkaslyuk), míg a lila 

rombuszok közelebb állnak a lila szaggatott vonallal jelzett görbe által kijelölt süllyedéshez.  

A vízszintes tengelyt a területre vonatkozó vázlatos süllyedéstörténetet szemlélteti az 

egyes megjelenő (D2-D7) deformációs fázisok függvényében (~ idő arányos). Ezen a vázlatos 

süllyedés történeti ábrán (83b ábra) a Pétervásárai Homokkő talpát jelentő horizont (22 millió 
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éves, fekete vonal), és a kissé eltérő süllyedéstörténetű Uppony környéki feltárásokra rajzolt 

17, 5 millió éves (lila szaggatott vonal) görbe helyzetéhez képest vannak feltüntetve az egyes 

fázisokhoz sorolt szalagok lehetséges keletkezési mélységei (83. ábra). Az Uppony környéki 

feltárások lila rombusz színnel vannak jelölve, elkülönítve a 22 millióéves (Pétervásárai 

Homokkő talpa) horizonthoz köthető narancssárga rombusszal jelölt helyektől. A trend 

hasonlóan a Bükkaljához, jól követhető minden egyes feltárásra: a növekvő mélységgel a 

deformáció mechanizmusa a szemcseforgástól az egyre intenzívebb szemcsetöréses 

mechanizmusok felé tart (83. ábra). Továbbá elmondható a vizsgált szalagok alapján, hogy a 

deformáció mechanizmusában bekövetkező változások arányban állnak a süllyedéssel. A 

Farkaslyuk az egyetlen feltárás, amely a szalag mechanizmusa alapján nem illik bele a 

süllyedéstörténetbe (szaggatott rombusszal jelöltem, illetve a mélység eltérést kiemeltem a 

rombuszhoz tartozó hosszabb fekete vonallal, mint lehetséges mélységbeli eltérés a görbe 

alapján feltételezetthez képest), amelynek az egyik oka lehet a lokálisan eltérő 

süllyedéstörténete. A legnagyobb mérvű változások – leszámítva Farkaslyuk esetét– a D4 

fázishoz, az intenzív süllyedéshez köthetőek. Ez az oka, hogy Etes esetén a D4a és D4b 

fázishoz köthető szalagok, a deformációs mechanizmus (kataklázis intenzitása) alapján 

elkülöníthetőek. 

 

84.ábra: Az egyes szalagok lehetséges helyzete a módosított Cam cap modell alapján ( jelmagyarázat 

lásd 82. ábra) 

A Bükkaljához hasomlóan erre a területre is elhelyeztem a módosított Cam-cap modellbe 

(Schultz & Siddharthan 2005) a vizsgált szalagokat (84a és b ábrák). Az általános trendtől 

leginkább eltérő szilvásváradi szalagok magyarázatára alább teszek javaslatot, a Szilvásvárad 

Szil3- és b szalagjainak lehetséges fejlődési útját (84b ábra) ábrázolva. Az itt tapasztalt, azonos 
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szalaggenerációhoz tartozó?, a kőzetben közvetlenül egymás mellett megjelenő, de eltérő 

mechanizmusú szalagokra az egyik lehetséges elvi magyarázata az eltérő kinematikájukban 

kereshető. A normál kinematikájú szalagok esetén sekély mélységben a nyírás az uralkodó 

deformációs mechanizmus. Az ettől eltérő, eltolódásos kinematika annyiban lehet hatással a 

deformáció mechanizmusára, hogy a térfogat csökkenés (84. ábra nagyobb p*) irányába 

tolhatja el azt. A térfogatcsökkenés, vagyis a porozitás csökkenés, a deformációt a kataklázis 

irányába viszi el. Ez lehet a magyarázata, ha ugyanazon kőzetben, ugyanahhoz a deformációs 

eseményhez köthetően eltérő a deformáció mechanizmusa. Bár a szakirodalmak csak a két 

szélső esetet (normál és rátolódásos szalagok) tanulmányozták és modellezték (Soliva et al 

2013, Soliva et al. 2016), feltételezhető, hogy az eltolódás köztes állapotot képviseli.  

8 A deformációs szalagok és a diagenezis történet viszonya 

A kérdés, hogy a deformációs szalagokat, hogyan lehet bele illeszteni a 

diagenezistörténetbe, Szőcs Emese (2015a,b) diagenezistörténeti rekonstrukciója kapcsán 

merült először fel bennem. A megközelítés, hogy a deformációs szerkezeteket (például a 

deformációs szalagok) összekapcsolják az üledék diagenezistörténetével.(Laubach et al 2010) 

viszonylag új keletű még a nemzetközi szakirodalomban. Ezt a kombinált szerkezeti és 

diagenezistörténeti megközelítést „szerkezeti diagenezisnek” (structural diagenesis) 

nevezhetjük (Laubach et al 2010). A közelmúltban a közelből, a Bécsi-medence környékéről 

publikáltak Lommatzsch et al. (2015) diagenezis történeti megközelítésű szalag vizsgálatokat.  

Mivel a vizsgált területen, Észak Magyarországon, a Pétervásárai Homokkő egy 

kulcsfontosságú képződmény, a képződményben található szalagok ilyen szempontú vizsgálata 

kézenfekvő módszernek ígérkezett. A Kishartyán, Kőlyuk-oldal feltárás tűnt minden 

szempontból az ideális választásnak a szerkezeti diagenezistörténeti vizsgálatokhoz. Egyrészt, 

innen ismerjük Szőcs Emese által, a homokkő részletes diagenezis történetét. Továbbá, a 

közelben van fúrás, amely közel teljes rétegsort harántolt (Sámsonháza, Sh-16a). Végül, de 

nem utolsósorban, vannak irányuk alapján bizonyosan csak egy fázishoz köthető szalagok, 

amelyek a diaganezis történet szempontjából fontos fázisban, a riftesedéshez köthető, intenzív 

süllyedés során keletkeztek. Ezekhez a szalagokhoz kapcsolódóan kerestem a diagenezis és a 

deformáció viszonyára utaló bizonyítékokat.  

A deformációhoz köthető, azt láthatóan megelőző, vagy követő diagenetikus jegyeket 

csiszolatban, optikai mikroszkópban, katódlumineszcens vizsgálatokkal és pásztázó 
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elektronmikroszkóppal vizsgáltam. Az eddigi eredményeim a CetEG-en ) előadás formájában 

ismertettem (Beke et al. 2016).   

A kishartyáni szalag és a diagenezis kapcsolata 

A vizsgálatok során talált (vagy épp hiányzó), a deformáció tekintetében fontos, a 

szerkezeti diagenezishez köthető ásványokat Szőcs et al. (2015b) által felállított, a szalagokat is 

érintő paragenetikai sorrend (85. ábra) alapján tárgyalom. 

 

85.ábra: Szőcs Emese (2015b) alapján módosított Kishartyánra kidolgozott paragenetikai sorrend, csak 

a szalagokhoz kapcsolódó fázisokat ábrázolva  

Deformált filloszilikátok 

A filloszilikátok, ahogy ezt korábbi szalag példák alapján (Kishartyán, Somsály) 

látható, elsők közt deformálódnak, kis nyomás hatására is pszeudomátrixot képezve felveszik a 

környezetükben lévő szemcsék alakját. Kellő mennyiségű filloszilikát tartalmú üledékben, 
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nyírás hatására szalagokba rendeződhetnek (filloszilikátos szalagok, amelyek átmenetet 

képeznek a diszaggregációs és a kataklázos szalagok közt). Gyakran a szalagok peremi zónáját 

alkotva, gátként funkcionálnak a folyadékáramlás szempontjából. A deformáció lokalizációja 

szempontjából tehát fontos ásványok. Továbbá ezek az ásványok okozzák a nagyobb 

filloszilikát tartalmú homokkövekben kialakuló ásványos lineációt, amelyet a korábbi észlelők 

vetőkarcként azonosítottak. Bár kinematikailag hasonlóan értelmezhető ez a vonalasság, mint a 

mechanikai karcok. Azonban a deformáció mechanizmusa szempontjából eltérő értelműek. 

Míg a filloszilikát ásványok deformációjából keletkező vonalasság kialakulásához nem 

szükséges, hogy a deformáció eljusson a diszkrét vetőlap kialakuláshoz, addig a szűk 

értelemben vett vetőkarcok diszkrét vetőlapokhoz köthetőek. A kishartyáni feltárásban, a képen 

szalagban (86A ábra) látható zöld színű vonalasság elektronmikroszkópos képén (86B ábra) 

látható, hogy a deformált filloszilikátok irányítottan (dőlés irányába megnyúltan) elhelyezkedő 

lapjai adják a vonalas elrendezést. 

A deformált filloszilikátok, tehát ebben az esetben filloszilikátos szalagok és az 

ásványos lineáció kialakulása (ld részletesebben Kishartyán fejezet), a D4 szalag-generáció 

kialakuláshoz köthető. Továbbá az is elmondható, hogy a deformáció szempontjából, a 

deformációs szalag kialakulás korai fázisát képviselik. A fejlettebb kataklázos szalagok, a 

ridegebb ásványok (pl kvarc töréses) deformációja, ezt követően, a progresszív deformáció 

során alakultak ki. 

 

86. ábra: Kishartyán 9 minta, A) zöld színű ásványos lineáció a szalagokban B) az ebből vett a mintának 

a SEM-SE képén látható, hogy a finom vonalasságot, a deformáció során, a filloszilikátok dőlás 

irányába rendeződő lapjai adják  
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Albit 

Ennek az ásványnak a törmelékes vagy diagenetikus eredetét katódlumineszcens (CL) 

vizsgálatok alapján lehet meghatározni a legkönnyebben. Míg a törmelékes eredetű földpátok 

kék/zöld lumineszcenciájúak, az autigén albit nem lumineszkál. A CL vizsgálat során a 

deformációs szalagban, annak központi zónájában és a peremi zónában egyaránt, számos, 

normál optikai mikroszkópban nézve épnek tűnő szemcsét találtam, amelyek a CL képeken 

törésesen deformáltnak látszanak (87. ábra). A CL képet és a normál egy nikolos csiszolati 

képet összevetve (egymásra helyezve a képeket, 87B. ábra) az látható, hogy, a szalagban a 

repedezett és összetört földpát szemcsék nem lumineszkáló autigén albittal ’gyógyultak be’. 

Illetve több helyen a szemcse körül tovább növekedés is tapasztalható. Ez az autigén albit 

képződés a hőmérséklet által kontrollált folyamat, amely legalább 60-65ºC hőmérsékletet jelez. 

Ha a rendszert zártnak tekintem lokálisan a szalagban (különösen a központi zónájában, ahol a 

szalag kialakulás során erősen lecsökkent a porozitás, és a deformáció során kialakuló nyílt 

törések nem maradnak meg), akkor ez a szalaggal közel egyidős folyamat, vagyis a szalag 

képződési idejére kijelöl egy alsó, ~60-65°C-os hőmérsékleti határt.  

 

87.ábra:A szalag és az albit viszinya, a Kishartyán 5a szalag belső, erősen deformált zónájában A) CL 

kép, amelyen a földpátok kék színnel lumineszkálnak ,egyes földpátokon belüli repedések, törések, 

viszont nem lumineszkálnak (feketék). B)  egy nikolos mikroszkópos képre rávetített CL kép, amelyen 

látszik, hogy a lumineszcencia alapján összetörtnek tűnő földpátok „begyógyultak”, nem lumineszkáló, 

autigén albittal.  

Kvarc 

A homokkőben és a szalagban (88A,B. ábrák) egyaránt csak pásztázó elektronmikroszkóppal 

megfigyelhető ásvány, kétféle formában van jelen mint diagenetikus ásvány.  
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88.ábra:: Kishartyán 5a minta. A) a vizsgált deformációs szalag egy nikolos vékonycsiszolati képe, 

középen zöld nyilak jelzik az erősen kataklázos szalagot, piros a szalaghoz kapcsolódó 

szemcsetöréseket. B) SEM-SE képe a szalag és a töredezett alapkőzet határának, a csiszolathoz tartozó 

tört mintából. C) a B kép téglalappal jelölt, közelebbi képen láthatóak a tört kvarc szemcsék. D) szalag, 

erősen kataklázos zónáján belül talált tört kvarcszemcse SEM-SE képe, ahol a szemcse felszínén 

diagenetikus mikrokvarcok sokasága látható, a szemcse törtfelszínén szintaxiális kvarc 

továbbnövekedéssel. E) Közelebbről látható, hogyan ágyazza be kvarctovábbnövekedés a korábban nőtt 

mikrokvarc szemcséket.  
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Egyrészt, általánosan megfigyelhető idiomorf mikrokvarc szemcsék formájában a törmelékes 

kvarc szemcsék felszínén (88D ábra) mind a homokkőben mind a szalaghoz kapcsolódóan. 

Másrészt (nyomásoldódáshoz köthető) szintaxiális kvarc továbbnövekedés is előfordul, sokkal 

kisebb mennyiségben. Ez utóbbi, a homokkőben, az egyes kvarc szemcsék pontszerű 

kontaktusán, litosztatikus nyomás hatására kialakult nyomásoldódás, és továbbnövekedés 

formájában figyelhető meg (88E ábra). A szalaghoz kapcsolódóan, kvarc továbbnövekedés, a 

kvarc törési felszínén (88C ábra) figyelhető meg., amely láthatóan beágyazza a kisebb 

mikrokvarc szemcséket (88E ábra). A szintaxiális kvarcra ránőtt mikrokvarcot nem észleltünk. 

Ezen megfigyelések alapján meghatározható a kétféle kvarc relatív kialakulási sorrendje. A 

mikrokvarcok a törés kialakulását követően, megelőzik a szintaxiális kvarc továbbnövekedést. 

Ebből arra lehet következtetni, hogy törés kialakulása után. előbb mikrokvarc képződött, majd 

csak azután érte el a kőzet a kvarc nyomásoldódás és a szintaxiális továbbnövekedéshez 

szükséges feltételeket, ami a kvarc esetén szintén döntően hőmérséklet kontrollált folyamat. Ez 

minimum 80ºC hőmérsékletet jelez a kőzetben, a törés és a hozzákapcsolódó mikrokvarc 

kialakulása után. 

Kalcit 

A terepi megfigyelések alapján a kalcittal cementáltabb padok szelektíven a homokkő 

durvább szemcsés, eredetileg nagyobb porozitású részein jelennek meg: egyes 

keresztrétegekben, illetve jellemzően a szalagok közvetlen környezetében, amely szerkezeti 

elem felé ék szerűen kivastagodnak (89A ábra). A szalag két oldalán a padok néhol elvetett 

helyzetű, de láthatóan összetartozó rétegekhez kapcsolódnak, amely alapján kialakulásuk 

lehetne a cementáció utáni, szalag által történt elvetésnek következménye. Azonban a 

szisztematikus, a szalagok mentén mindig, és annak csak egyik oldalán megjelenő, a szalag felé 

kivastagodó geometriájuk (89A ábra) alapján azt feltételezem, hogy a kialakulásuk helyét, a 

porozitás mellett, a szalag, mint már meglévő elem szabta meg (leszámítva a 

keresztrétegzésekben megjelenő cementált padokat). Az itt található erősen kataklázos 

szalagokról ugyanis tudjuk, amint az előzőekben tárgyaltam, hogy a környezeténél finomabb 

szemcsések, erősen csökkent porozitással. Ezek alapján ezek a szalagok gátként működtek a 

folyadékáramlás szempontjából (Caine et al 1996), amely mentén több túltelített fluidum 

„torlódhatott fel” elősegítve a cementációt a porózusabb, durvább szemcsés (jól vezető) 
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rétegekben. Illetve nehéz elképzelni, hogy a szalag mindig, a pad legvastagabb, jól cementált 

részén keresztül futva, vesse el a padokat, illetve a kőzetet.  

A szalaghoz kapcsolódó kalcitot csiszolatban Dickson-féle festéssel, és 

katódlumineszcens vizsgálattal kerestem. A három vizsgált szalagban semelyik módszerrel 

nem találtam kalcitot (sem összetört, sem cement formában). A katódlumineszcens kép 

azonban az egyik mintában (Kishartyán 13a) a szalag egyik (talpi blokkoldali) gyengén 

deformált, peremi zónája mentén foltokban élénk narancs színnel lumineszkáló anyagot 

mutatott. Ezek sem festéssel, sem keresztezett nikolos képen azért nem voltak felismerhetőek 

az optikai mikroszkópban, mert sötétbarna színűk elfedik mind az interferencia mind a festés 

színét. Ez a sötét színű (89B ábra), de Cl képen élénknarancsvörös lumineszcenciájú anyag, 

kitölti a szalag peremi zónáját képviselő kissé összetört szemcsék közti pórusteret is. Nagyobb 

nagyításnál az is látszik, hogy ezek a az élénk vörösen lumineszkáló foltok sokszor 

szabályszerűen sötétebb (nem lumineszkáló) magok köré nőttek (89C ábra). Erre lehetséges 

magyarázat, hogy ásványhelyettesítésként, és esetleg továbbnövekedésként jelenik meg ez a 

karbonát fázis. Egy korábbi ásványt (sötét színe alapján esetleg szideritet) mint kiinduló magot 

helyettesítette a kalcit illetve a továbbnövekedés sem kizárt, ahol nagyobb, tisztább 

narancsszínnel lumineszkáló foltok vannak. 

 

89.ábra: Kishartyán, a cementáció és a szalag viszonya.B)Kishartyán 13a minta 1N-os képe, amelyen a 

sötétszínű póruskitöltő anyag C) Cl képén látható, hogy élénknarancsvörösen lumineszkáló kalcit 
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A lumineszkáló foltok talpi blokk oldali, szalag peremi megjelenése, a terepi 

megfigyelésekkel összhangban szintén azt jelzi, hogy a szalag mentén fluid áramlás, amelyre a 

szalag gátként hatott.  

Tehát, a diagenezis történet szempontjából, szalagot követő fázisba sorolható az 

alapkőzetet érintő, a pados megjelenést okozó kalcit cementáció kialakulása. Szőcs (2015a) 

alapján, ez lehet az eltemetődéshez kapcsolódó mezogenetikus kalcit cement fázis, amely 80-

100°C fokos hőmérsékletet jelez az oxigén izotópok alapján. A kalcitban megjelenő átlagosnál 

negatívabb szén izotóp értékek szénhidrogén eredetű szerves anyag jelenlétét mutatják, amely 

alulról jövő formációs fluidumra utal. Azonban késői meteorikus kalcit is kimutatható a 

feltárásban (Szőcs 2015b). A mezogenetikus kalcit cementáció – a deformációs szalaggal való 

terepen látható kapcsolata, és a szalagban a kalcit hiánya alapján – a szalag kialakulását, tehát 

D4 tektonikai fázist követően, akár a D5 vetőműködéshez vagy a D7 bizonytalan fázishoz 

kapcsolódva alakulhatott ki a mélyeltemetődés során. A meteorikus kalcit, pedig a 

kiemelkedéshez köthető (D8 fázis vagy fiatalabb). 

Vas-oxid ásványok 

A szalag mentén, számos helyen megfigyelhetünk a kalcit mellett más, szintén a 

fluidum áramlásra utaló bélyegeket. Ilyenek a felszíni mintákban a szalag menti pórusokban 

megjelenő sötétvöröses színű vas-oxid ásványok. Ezek a legnagyobb mennyiségben a szalag 

menti pórusokban dúsulnak fel (90.ábra), amely utal a szalag folyadékáramlás szempontjából 

gátként történő viselkedésére.  

 

90. ábra: Kishartyán 13a minta SEM-BSE képe, amelyen sárga nyilak jelzik a (képen fehér) vasoxidos 

kiválást a szalag menti pórusokban 
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9 Szerkezeti diagenezistörténet a süllyedéstörténet függvényében 

Ahhoz, hogy a diagenezistörténeti megfigyeléseket össze lehessen kötni a 

szerkezetfejlődéssel a terület süllyedéstörténetének ismerete szükséges. Ehhez először 

témavezetőmmel, Fodor Lászlóval, illetve Csizmeg János és Balázs Attila segítségével, 1D-s 

süllyedéstörténeti rekonstrukciót készítettünk. Ehhez a Petromod és a MissBasin programot 

használtuk, amelybe bemenő paraméterekként egy idealizált rétegsort készítettünk el (91. ábra): 

a közelben található fúrásokat, főként az Sh-16a fúrást alapul véve. Továbbá, bemenő adatként, 

a Pannon-medence fejlődéstörténete alapján kidolgozott, adott korra jellemző 

hőáramsűrűségeket (Horváth 2007), és mért vitrinit-reflexió értékeket adtunk meg, amelyben 

Balázs Attila geofizikus doktoranduszhallgató segített. Mindezek alapján, a területen lévő 

vulkanizmus esetleges hatását, és ma is kissé, az átlagoshoz képest, megemelkedett 

hőáramsűrűséget is figyelembevéve, két szélsőséges modellverzió készült el. .A kettő 

jelentősen nem tér el egymástól, és a kívánt időtartományban gyakorlatilag közel egyezőek. 

Végül azt a modellt preferáltam, ami összevág, Szőcs Emese (2015a) kalcit által kapott 

oxigénizotópos hőmérséklet adataival.  

 

91.ábra: Petromod alapján készített 1D süllyedés-, és hőtörténeti rekonstrukcióban, a szerkezeti 

diagenezis szempontjából kulcsfontosságú ásványok vannak feltüntetve a Pétervásárai Homokkőben 

(zöld sáv). 

Ebbe a modellbe illesztettem bele a szalaghoz kapcsolódóan megfigyelhető 

diagenetikus jegyeket (Beke et al. 2016) Szőcs Emese homokkőre kidolgozott paragenetikai 
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sorrendje, és a saját megfigyelések alapján (91. ábra). Az ábra a Petromod és MissBasin 

program segítségével kalkulált süllyedés-, és hőtörténeti rekonstrukció tükrében jeleníti meg a 

szerkezeti diagenezis szempontjából kulcsfontosságú ásványokat (91.ábra). A függőleges 

tengelyen baloldalt, a méterben megadott mélység (z) látható, ami litosztatikus nyomásra is 

konvertálható (p). A vízszintes tengely jelzi az időt millió évben kifejezve, a szerkezetfejlődés 

deformációs fázisaival (D2-D8-ig). A jobb oldali függőleges tengely mentén ábrázoltam az 

idealizált rétegsor (Sh-16a fúrás alapján) a fontosabb formációk feltüntetésével (91.ábra). Az 

ábrán a színes vonalak jelzik a program által számított, a hőtörténet szempontjából fontosabb 

izotermákat (30, 60, 80, 90 °C). A világoszöld sáv jelöli ki a Pétervásárai Homokkő 

süllyedéstörténeti (mélység-idő) útját (91.ábra). A homokkőhöz és a deformációhoz köthető, 

hőmérsékletet jelző, diagenetikus ásványokat, az egyes izotermáknak a homokkővel való 

metszése alapján helyeztem el (91.ábra). A diagenetikus albitot, a keletkezéséhez szükséges, 

~60°C hőmérséklet eléréstől, a szintaxiális kvarc továbbnövekedést pedig az ehhez szükséges 

~80°C-tól, illetve a 80-90°C-ot jelző mezogenetikus kalcitot hasonlóképp. A vizsgált 

kishartyáni deformációs szalag az iránya alapján a D4 fázishoz (19-15,5Mév) köthető, amely 

deformációs fázis határainak időbeli metszését, a süllyedés során egyre mélyebbre kerülő 

homokkő sávjával, kék körvonallal emeltem ki (91.ábra). A szalagban megjelenő, 

deformációhoz köthető autigén albit képződés lehetséges hőmérséklet és mélység-tartományát 

a homokkőben, amely (minimum 60 C°) feltételez, a bizonyosan szalagképződésnél fiatalabb 

kvarc megjelenéséig (80 C°), zöld körvonallal emeltem ki. Az albit lehetséges keletkezési 

mélység (z(p))- hőmérséklet (T)- idő (t) intervallumát elmetszve a D4 deformációs szalaghoz 

köthető idő intervallummal, megkapjuk mikor, milyen mélységben és hőmérsékleti viszonyok 

között keletkezett a szalag (91. ábra, piros körvonallal kiemelve).  

A rekonstruálható szerkezeti diagenezis alapján, sorban legelőször a filloszilikátok 

deformációja történhetett meg, amely a legérzékenyebb a nyomásra (akár litosztatikus akár 

tektonikus). Ez már az eltemetődés korai szakaszától kezdődően jelen lehet. A riftesedéshez 

kapcsolható intenzív süllyedés során, már a mezogenezis folyamán történt az ÉNy-DK-i 

csapású deformációs szalagok kialakulása (91.ábra). Az agyagosabb, rétegszilikátokban gazdag 

rétegek mentén, először bizonyosan filloszilikátos szalagok és ásványos lineációk 

megjelenésével együtt indult meg a kataklázos mechanizmusú deformációs szalagok 

kialakulása. A szalagok intenzíven deformált zónájában megfigyelt, a deformáció során 

összetört földpát szemcséket ’begyógyító’ diagenetikus albit helyettesítés és továbbnövekedés 
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már 60-65°C fokot jelez. A szalagban a zömmel a törmelékes kvarc szemcsék felszínén, kisebb 

részben a tört szemcsék felületén megjelenő mikrokvarcok, azonban már részben a szalag 

kialakulása utáni fázisban keletkeztek. Az ezt követően kialakult szintaxiális kvarc 

továbbnövekedés, amely a törési felszínen túlnő a beágyazódó mikrokvarcokon jelenik meg, 

azt jelzi, hogy a ~80°C-ot a szalag kialakulást követően érte el a rendszer. Ez utóbbi 

diagenetikus ásvány, a süllyedéstörténeti rekonstrukció alapján, legalább, 1500 méteres 

mélységet jelent, leghamarabb 15 millió évvel ezelőtt.  

Tehát elmondható, hogy a szalagok kialakulása alatt a hőmérséklet minimum 60-65°C, 

de kevesebb, mint 80°C volt, amely ~1000 és 1500 méter közötti mélységben történt, a D4 fázis 

17-15,5 millió év közti időintervallumában (91. ábra). A homokkőben megjelenő kis 

mennyiségű kvarc nyomásoldódás és továbbnövekedés, a diagenetikus illit csekély volta, és a 

mezogenetikus kalcit keletkezési hőmérséklete alapján (Szőcs et al. 2015a), a ~80°C-os 

hőmérséklet a rendszer maximális hőmérsékletének felelhet meg, amely a süllyedéstörténettel 

összehangolva, ~15-7 Mév közé tehető. A legutolsó, szerkezeti diagenezissel kimutatott 

fázisokat – a telogenezishez köthető – szalag peremi zónájában megjelenő vas-oxid ásványok 

és késői, meteorikus kalcit cement képviselik. Ezek mára ~6 millió évtől kezdődő, kiemelkedés 

során keletkeztek.(91. ábra).  

Az 1D süllyedéstörténeti kontextusba helyezett szerkezeti diagenezis legfontosabb 

eredménye, hogy megadja a deformáció hőmérsékleti tartományát, amely alapján szűkíthető a 

deformáció pontos kora, és a keletkezési mélység. Azt tudtuk, hogy az irány alapján, hogy a 

szalag egyértelműen a D4 fázishoz köthető, amely 19-15,5 M év között történt. Azonban a 

diagenetikus albit, és a későbbi kvarcnövekedés és a Petromod program segítségével számított 

izotermák alapján, a deformáció Kishartyán esetében nem történhetett korábban, mint 17 millió 

éve. Tehát a deformáció kora 17-15,5 M év közé szűkült, amely 2 millió év pontosítást jelent.  

Ez az új módszer a deformáció mélységének, hőmérsékletének megadására, és abszolút 

idejének, pontosabb meghatározására, a kiindulási pontja egy olyan megközelítésnek, hogy a 

kristályplasztikus deformációk esetében használt p-T diagramot alkalmazhassuk a töréses 

deformációkra is. A deformáció szerkezeti diagenezis oldaláról történő megközelítése, ha több 

fázisra is használni tudjuk, alkalmas lehet a szerkezetfejlődés mélység és hőmérsékleti 

szempontú nyomon követésére a töréses rezsim esetén is. 
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10 A szalagok vizsgálata során levont általános következtetések 

Ebben a fejezetben néhány fontosabb, érdekesnek talált megfigyelést emelnék ki, amelyek a 

szalagok terepi, mikro- és makroszkopikus megfigyelése során tettem.  

A kataklázos típusú deformációs szalagoknál a deformáció során zónák alakulnak ki, 

amelyek eltérő mértékben deformáltak. A deformációs szalagok peremi zónájában a szemcsén 

belüli törések a dominánsak, ahol az eltört szemcse darabok nem vagy nagyon kissé mozdulnak 

el. Ezek a törések orientáltak (egy 20-30 fokos szögtartományba szórnak). A tört szemcsék 

mellett gyakran megjelenik póruskitöltő anyag, amely lehet nyomásoldódási maradék 

(karbonátok esetén), vagy vas-oxidos cement, amely a szalag mentén történő fluidum áramlást 

jeleznek.  

A peremi zóna a deformáltság tekintetében lehet szimmetrikus, vagyis hasonló a szalag 

mindkét oldalán, és lehet aszimmetrikus, amikor az egyik oldal felé éles a másik oldal felé 

fokozatos az átmenet szélesebb zónában a befogadó kőzet felé. A vizsgálataim során csak a 

fejlettebb (reaktivált?) kataklázos szalagoknál (A4b, Kishartyán 13, F1b, és Szil-3b) figyeltem 

meg aszimmetrikus peremi zónát, ahol a talpi blokk felé éles, keskeny zónára korlátozódik a 

deformáció, míg a levetett oldal felé ez a zóna szélesebb. Az éles határvonalú zóna mentén 

gyakran fluidumáramlás jegyei figyelhetőek meg: például vasoxid Andornaktálya, A4 

szalagban, vagy kalcit a Kishartyán 13a minta szalagjai mentén.  

A szimmetrikus felépítésű szalagoknál a legerőteljesebben deformált zóna általában 

középen helyezkedik el, itt a legintenzívebb a szemcsetörés: ahol az egykori szemcsék alig 

vagy nagyon összetöredezve jelennek meg a kataklázis mértékének függvényében. A kataklázis 

mértéke, tehát a szemcseméret csökkenés mértéke jelzi a deformáció intenzitását, illetve 

progresszív fázisát a vető kialakulása felé. A központi zóna vastagsága változó, de általában 

vékonyabb, lokalizáltabb, ahogy a szemcsék szorosabb illeszkedésével csökken a porozitás.  

A deformáció előre haladását jelzi, amikor a legintenzívebben deformált központi zónában, 

vagy központi zóna és a peremi zóna határán, ahol a porozitás kontraszt a legnagyobb 

mikrotörések jelennek meg. Ezek a mikrotörések párhuzamosak a szalagokkal, és jellemzően 

1mm-nél vékonyabbak.. Ezek a mikrotörések, átmenetet képeznek a vető kialakulásának 

fázisába. Ekkortól kezdve a kőzet gyakorlatilag nem porózus, hanem a kristályos kőzetekhez 

hasonló módon, azaz diszkrét töréssel veszi fel a deformációt. Ezek a makroszkóposan nem 
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látható mikrotörések sok kataklázos szalag esetén megjelennek (Sóskút kataklázos 

szalagjaiban, Kishartyán 5a szalagban (SEM-BSE kép).  

A különböző kinematikájú szalagok azonos kőzetben kissé eltérő típusú szalagokat 

generálhatnak (84. ábra). Az eltolódásos szalagok intenzívebb deformációt mutatnak, mint 

normál társaik. Ez a trend a legjobban Szilvásvárad esetében látható (ha a kinematikának 

tudjuk be a különbséget), ahol kronológiailag és irányban egy azon feszültségmezőhöz tartozó, 

de más kinematikájú szalagok közt látható különbség van. A normál kinematikájú szalagok 

diszaggregációs szalagok, ahol a nyírás során a szemcseforgás az uralkodó, jelentős porozitás 

változás nélkül. Azonban az ugyanazon fázishoz tartozó eltolódásos, megjelenés és geometria 

alapján a normál szalagok párjai már kataklázos szalagok. A kisebb porozitás erősebb 

kompakciót jelez a szalagban, amelyhez társulva a szemcsetöréses mechanizmus is már 

megjelenik. Erre példa Farkaslyuk esete is, ahol a korábbi D3 eltolódásos szalagok, valamint az 

irány és metszési geometria alapján is, fiatalabb D5 fázisú normál szalagok gyakorlatilag 

teljesen azonos intenzitású kataklázist mutatnak. A kőzet pedig a szinrift fázisban (főleg a 

legintenzívebb süllyedő D4 fázisban) bizonyosan mélyebbre került, tehát a deformáció 

mechanizmusában tükröződnie kellene a mélységbeli különbségnek. Ez a kérdéskör további 

jövőbeni vizsgálatokat igényel.  

Következtetésképp elmondható, hogy az azonos kinematikájú szalagokat érdemes 

összevetni a fejlődéstörténet szempontjából. Ebből a szempontból szerencsés helyzetben 

vagyunk, mert a Pannon-medencében a normál(vetős) (széthúzásos) szerkezetek az uralkodóak 

a kainozoos szerkezetfejlődés történetben. 

Az is általánosan elmondható, hogy az ásványos összetétel befolyásolja a szalagokban a 

kataklázis fejlettségét. A földpát dúsabb üledékekben a szalagok intenzívebb deformációt 

mutatnak, mint a kvarc gazdag homokkövekben. Szilvásváradon ugyanis – ahol a tufa 

áthalmozásból származó jól hasadó szögletes földpát szemcsék, és a törékeny vulkáni 

kőzetüveg van túlsúlyban – sokkal kisebb mélységben látszólag hasonló intenzitású kataklázis 

jelenik meg, mint amilyen a mélyen eltemetett kvarc gazdag Pétervásárai Homokkőben, 

Kishartyán esetén. A földpát ugyanis könnyebben hasad és hamarabb törik, mint a kvarc. Ez 

egy szalagon belül is megjelenhet, ennek jó példája a kishartyáni szalagok, ahol a 

legintenzívebb kataklázis (44. ábra) jól láthatóan földpátban gazdagabb zóna mentén jelenik 

meg, illetve az ép kvarc szemcsék közt finomra őrölt földpát szintén jelzi a két ásvány eltérő 

viselkedését. Hasonló felismerésre jutott Dabi et al.(2013) tanulmánya, amelyben kimutatták, 
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hogy változatos összetételű kiindulási kőzetek esetén, az intenzívebb töréses deformáció a 

földpát gazdagabb részeken jelenik meg.  

A szemcseméret is befolyásoló tényező, ugyanazon kőzet finomabb szemcsés részein, 

ahol a porozitás is sokszor kisebb, a szemcsetöréses deformáció intenzívebb, mint a porózusabb 

durvább szemcsés részeken. Erre jó példa Andornaktálya, ahol irányukban hasonló, de 

kataklázis mértékében kissé eltérő szalagok kialakulásának oka a szemcseméretbeli 

különbségben kereshető. 

További fontos megfigyelés, hogy a megnyúlt szemcséket tartalmazó kőzetekben, a 

diszaggregációs vagy csak kissé kataklázos, uralkodóan szemcseforgásos mechanizmusú 

szalagok jó vezetők, ugyanis a megnyúlt szemcsék nyírás hatására történő elforgása során a 

szemcsék orientációja elősegíti a fluidum áramlást. Például: Bambarán limonit megjelenése a 

diszaggregációs szalagban, és Szőlőske S4 és S1 vas-oxidosan (hematitos) cementált szalagjai. 

Illetve számos esetben a gyengén kataklázos szalagokat kalcit cementálja, vagyis ezek pozitív 

reliefű, jobban kipreparálódott cementált szalagokként látszanak.  

A megjelenésben mutatkozó jegyek, például a cementációval való viszony, sok esetben 

nagyon jó kiindulási alap, már terepi körülmények között is a relatív sorrend felállítására, 

függetlenül a metszési kronológiától. A szabad szemmel kevésbé látható, vagy jól cementált 

szalagok általában a legkorábbiak. Ez előbbieket sokszor csak elvetett jól követhető rétegek 

helyzete alapján lehet felismerni. A kronológiailag ezeket követő fejlettebb, kataklázosabb 

szalagok a felszínen sokszor a környezetüktől eltérő színűek, amennyiben a homokkövekre 

jellemző utólagos vasas elszíneződés nem érinti őket (lásd Andornaktálya, vagy Tapolcsány 

világos színű szalagok). Ezek a jegyek már mind a terepen utalhatnak a szalagban megjelenő 

deformációs mechanizmusra, mikroszkopikus vizsgálatok nélkül.  

11  Eredmények összefoglalása 

A szalagok vizsgálata mindig a terepi munkával kezdődött, melynek során, amely során 

a szalagok mérését, és a makroszkópos megfigyelések leírását a mintavétel követte. A mért 

dőlés adatok az egyik kiindulási paramétere a szalagok relatív és egy esetben az abszolút 

kronológiájának meghatározásában. 

A terepi bejárás során gyűjtött mintákból készített vékonycsiszolatban, a megfigyelt 

deformációs jegyek leírása, a szemcseszintű deformáció mechanizmusának meghatározása és 
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értelmezése volt a munka menete.  A deformációs mechanizmus ugyanis – az irány mellett – a 

másik alappillére a szalagok által felállított relatív kronológiának. 

Az optikai mikroszkóp mellett CL, SEM, és Dickson-féle csiszolatfestést alkalmaztam. 

A katódlumineszcens módszert használtam a szalagok és a (karbonátos) cementáció közti 

kapcsolat megértéséhez mind a homokkövek, mind a mészkövek esetében, illetve a 

diagenetikus albit kimutatására. Ez utóbbi alapvető fontosságú információval szolgált, a 

szerkezeti diagenezis segítségével, a deformáció hőmérsékletének meghatározásához, korának 

pontosításához, Kishartyán esetében. A pásztázó elektronmikroszkópia segített a deformációs 

szalagok szerkezetét, és a tört zóna ásványos összetételét meghatározni. Továbbá a 

diagenetikus ásványok közül a kvarc, szmektit kimutatására elengedhetetlen volt. Ezzel 

hozzájárult a deformáció megértéséhez, és a relatív kronológia felállításához.  

Ezek a makro és mikroszkópos megfigyelések adták az egyes feltárásokra felállított 

relatív kronológia alapját. A deformáció mechanizmusa, a kőzet paraméterek és a szalag 

kinematikája figyelembevételével, határozott, irreverzibilis trendet mutat minden feltárásban. 

Ennek következménye, hogy az egyes deformációs elemek és mechanizmusok csak bizonyos 

sorrendben követhetik egymást és tükrözik a fennálló kőzetfizikai paramétereket. A 

deformációs szalagok mindig korábbiak, mint a vetők és a kőzetrések az adott kőzetben. A 

szalagokon belül is felállítható kronológia a bennük megjelenő deformációs mechanizmus 

alapján: a diszaggregációs szalagok, ahol a szemcsék törés nélkül szemcseforgással, egymás 

mentén történő elcsúszással rendeződnek át, mindig kevésbé konszolidált kőzetet feltételeznek, 

mint a szemcsetöréssel járó kataklázis mechanizmusa. A kataklázis mértéke, amelyet az épen 

maradt szemcsék és az összetört szemcsék alkotta mátrix aránya jelez, is változó lehet, amely 

(hasonló kőzet esetén) szintén a deformáció és betemetődés előrehaladtára utal. A szalagok 

kialakulása egészen a kőzetté válásig vagy cementációig tart. Ezután nem képződik többé 

szalag, hanem a kőzet kristályos kőzetként deformálódik (azaz diszkrét törési felszín mentén 

törik). Ez a relatív kronológia sok esetben döntő módon segített a fázisok szétválasztásában, 

korolásában, és a hasonló feszültségtengelyekkel jellemzett fázisok elkülönítésében.  

Ezen szalagok által kapott relatív kronológia segítségével, az egyes szalagokat az 

irányuk alapján az adott területről korábban felismert töréses deformációs fázisokhoz és 

feszültségmezőkhöz kötöttem és sztereografikusan ábrázoltam. Ezekhez felhasználtam korábbi, 

mások által mért adatokat is, amelyeket az új adatokkal kiegészítve, részben felülvizsgálva a 
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korábbi észleléseket, újra kiértékeltem a deformációs szalagokat és egyéb töréses elemeket 

létrehozó feszültségmezőt és vetőmintát. A Bükkalján ezt Petrik Attilával közösen végeztük el. 

Az új eredmények (III.. melléklet kék, narancssárga keret) pontosították a vizsgált 

területen a vetőminta fejlődéstörténetét, és új szerkezeti epizódokat mutattam ki, amelyet a 

korábbi módszerek nem tettek lehetővé.  

A D2 fázist terepen elkülönítettem a későbbi hasonló fázisoktól, amely a „vitatott” 

Darnó-vető fejlődéstörténetét pontosította 21 és 17,5 millió év között (V. melléklet). A korábbi 

feltételezett rátolódásos kinematika, két kisebb eseményre finomítható, balos eltolódás (~20,5-

21 millió év), rátolódás (21-17 millió év), amelyet újra balos (17 millió évtől) eltolódás 

követett. 

 A D4 fázis két aleseményének javasolt (Fodor 2010) elkülönítése (D4a és D4b fázisok) 

megerősítést nyert a szalagokban megjelenő deformációs mechanizmusban történő változások 

alapján. Továbbá hasonló kísérlet tehető a D5 fázisra.  

A fúrások és ismert rétegsorok alapján készített süllyedéstörténeti görbék alapján 

szélesebb kontextusba helyeztem a szalagok és vetők, kőzetrések által felállított relatív 

kronológiát. Ennek segítségével nyomon követhető a deformáció mélysége, és útja.  

A süllyedéstörténethez kötött relatív kronológia azt is érzékelteti sok esetben, hogy 

mikor állt be nagyobb változás a kőzet petrofizikai paramétereiben. Általánosan elmondható, 

hogy a legnagyobb változás a szalagok deformációs mechanizmusában minden esetben a 

kárpáti–bádeni riftesedéshez köthető, amely során a képződmény viszonylag gyorsan 

általánosan 1km körüli mélységbe és helyenként az alá süllyedt. A gyors, intenzív süllyedés 

következménye, hogy, a szalag mechanizmus alapján a D4a és D4b illetve D5 fázisok 

szerencsés esetben elkülöníthetőek. Ezek pusztán a feszültségtengely irányok alapján, az 

átfedések miatt, nem választhatóak szét egyértelműen. Illetve a D6 fázis után is érezhető 

változás történik, amelyet jelez, hogy D6-7 után jellemzően kőzetrések képviselik a fiatalabb 

fázist/okat. Ennek oka lehet, hogy a kőzetrések már a kiemelkedéshez köthetőek. 

A Pétervásárai Homokkő esetében a szalagok vizsgálatából levont kronológia új 

eredménye, hogy a cementáció Farkaslyuk esetén D5 és D6-7 fázis közé tehető, míg a D5 

szalagok részben cementáltak, a D6-7 fázis elveti a cementet. Ez Kishartyánra is igaz lehet, 

amely összhangban állna a kalcitból kapott 80-100°C hőmérséklettel a süllyedéstörténet 

függvényében.  
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A szerkezetföldtani szempontú diagenezis vizsgálat alkalmazása, mint a nemzetközi 

irodalomban is új irányvonal tovább segítette a süllyedéssel összekapcsolt deformáció történet 

pontosítását. A Pétervásárai Homokkő elvi cserháti süllyedéstörténetét felhasználva, a többi 

képződményben levő szalagra is megalkottam egy általánosított süllyedéstörténeti közelítést, 

amely a meglevő és erodált képződmények vastagságán alapul. Ezt a szerzőtársaim (Beke et al 

2016) segítségével a Petromod 1D software felhasználásával jelenítettük meg. Ebbe 

belehelyezve, az egyes diagenetikusan keletkezett, hőmérséklet-indikátor ásványokat, független 

ellenőrző pontokat nyertünk a deformáció során uralkodó hőmérsékletre. Ez lehetővé tette, a 

kishartyáni szinrift fázisú szalagok mélység-hőmérséklet-szűkebb idő intervallumbeli 

elhelyezését. A diagenetikus ásványok alapján meghatároztam a deformáció hőmérsékletét (60-

~75°C között), amely 1-1,5km mélységben történt ~17,5-15,5, millió évvel ezelőtt a D4 

fázisban. Ez egy olyan új módszer, amelyet kiterjesztve több, eltérő fázisbeli szalagra 

kiterjesztve, követhetővé válik a deformáció hőmérséklet-nyomás-idő útja a töréses 

deformációk esetében is.  

Továbbá a süllyedéstörténet alapján elmondható, hogy a legnagyobb, közel 1,5km-es 

mélységet a terület csak a poszt-rift során, a pannóniai során érhette el. 

Tehát összegezve az eredményeket, elmondható, hogy a porózus kőzetekben a 

deformációs szalagok vizsgálata jól alkalmazható szerkezetföldtani módszer; a fázisok relatív 

kronológiájának meghatározására és a fázisok időbeli finomítására, a kőzetfizikai paraméterek 

változását felhasználva. A süllyedéstörténettel kombinálva pedig alkalmas a deformáció 

lehetséges mélységének meghatározására, és a szerkezeti diagenezis segítségével a 

hőmérsékletének a becslésére.  

A munkám során az Észak-Magyarországon történt komplex vizsgálatok mellett 

belekóstoltam a karbonátos kőzetben megjelenő deformációs szalagok vizsgálatába. Ezek a 

szalagok kissé más szempontú megközelítést igényelnek az eltérő kőzetfizikai paraméterek 

miatt. A Zsámbéki-medence szarmata korú porózus mészkövében vizsgált deformációs 

szalagokról kimutattam, hogy a korábban táguláshoz köthető szinszediment tektonika 

eredményeként értelmezett szerkezeti elemek nem telérkitöltések, hanem nyírásos eredetű, 

kataklázos és kompakciós deformációs szalagok. A kompakciót a szemcsehatárokon megjelenő 

gyenge sztilolitosodás, és a szalagok menti, és szalagokban fennmaradó pórusokat kitöltő 

oldási maradék jelzi. A kataklázist pedig az ooid fragmentumok és az összetört cementanyag.  

A vizsgált szalagokban tett megfigyeléseink tehát jelentősen módosítják Bergerat et al. (1983) 



144 

 

modelljét, hiszen az ilyen típusú szalagok nem egyeztethetők össze a tágulásos szinszediment 

tektonikához köthető, egyidejű üledékes kitöltéses eredettel. A szalagok deformációs 

mechanizmusa arra utal, hogy az üledékképződést követően (a 2. cementgenerációval 

egyidőben, vagy azt követően, de a 3. generáció előtt) keletkeztek a porózus mészkőben. 
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13 Összefoglalás 

A dolgozat fő irányvonala, egy a Magyarországon korábban még nem kutatott, a 

porózus kőzetekben megjelenő deformációs szalagok, megértése és alkalmazhatósága a 

szerkezetföldtanban. A Pannon-medencében az a szerencsés helyzet áll fenn, hogy ma a fiatal 

porózus üledékek elterjedtek a felszínen, és emellett a szerkezetalakulás is összetett (legalább 7 

fázis különíthető el). Ennek eredményeképp változatos geometriájú deformációs szalagok 

jöttek létre a változatosan konszolidált üledékekben. A különböző irányú szalagok meglétének 

legnagyobb előnye, hogy ugyanazon típusú kiindulási kőzet esetén, sokkal finomabb időbeli 

felbontásban vizsgálhatóak a deformáció mechanizmusában történő változások, amelyek 

tükrözik az eltemetődés függvényében a szerkezetalakulás fejlődését. Ezen szalagok által 

kapott relatív kronológia segítségével, az egyes szalagokat az irányuk alapján az adott területről 

korábban felismert töréses deformációs fázisokhoz és feszültségmezőkhöz kötöttem 8 fázist 

ismertem fel, és 3 alfázist különítettem el a szalagok segítségével.  

Új eredményként elkülönítettem a D2 fázist terepen a későbbi hasonló (D4) fázistól, 

amely a „vitatott” Darnó-vető fejlődéstörténetét pontosította 21 és 17,5 millió év között. A 

korábbi feltételezett rátolódásos kinematika, két kisebb eseményre bontható, balos eltolódás 

(~21 millió év), rátolódás (21-17 millió év).  

A D4 fázis két aleseményének javasolt (Fodor 2010) elkülönítése (D4a és D4b fázisok) 

szintén megerősítést nyert a szalagokban megjelenő deformációs mechanizmusban történő 

változások alapján. Továbbá hasonló kísérlet tehető a D5 fázisra. A területen fellépő forgási 

események (R1 és R2), és a riftesedéshez köthető gyors, intenzív süllyedés következménye, 

hogy a szalag mechanizmus alapján a D4a és D4b illetve D5 fázisok elkülöníthetővé váltak. 

A deformációs szalagok süllyedéstörténeti rekonstrukcióba illesztése, illetve a 

diagenezis történettel való lehetséges kapcsolódási pontjainak felkutatása a Pannon-medence 

szerkezetfejlődésének további finomítását tette lehetővé. A dolgozatban a szalagokhoz kapcsolt 

szerkezeti diagenezis, mint módszer fontos új irányvonal lehetőséget adott egy törésesen 

deformált képződmény (Kishartyán) hőmérséklet, és eltemetődési útjának időbeli nyomon 

követésére. A Petromod szoftverrel modellezett 1D süllyedéstörténeti rekonstrukcióba 

beilleszthető kishartyáni szalagokhoz köthető diagenetikus ásványok alapján meghatároztam, 

hogy a deformáció 60-~75°C közti hőmérsékleten, 1-1,5km mélységben történt, ~17,5-15,5, 

millió évvel ezelőtt. Ez egy olyan új módszer, amelyet kiterjesztve több, eltérő fázisbeli 

szalagra kiterjesztve, követhetővé válik a deformáció hőmérséklet-nyomás-idő útja a töréses 

deformációk esetében is.  
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14 Abstract 

Deformation bands (DB) are strain localization structures commonly developed in 

porous, granular rocks. Based on their deformation mechanism, the type of disaggregation band 

forms in unconsolidated rocks. The grain destructive cataclastic DB may refer to more 

consolidated state of the host rocks which is connected to the burial history. The differences in 

DBs can provide important information on the relative age of bands and cementation events 

(indirectly on the thickness of cover sediments).  

To demonstrate the evolution of bands we have studied outcrops from NE Hungary 

where more than one generation of bands occur in poorly or moderately consolidated Cenozoic 

sediments. The field and microscopic observations combined with fault-slip data served 

relatively narrow time spans for the age of band formation. In each outcrops we could draw a 

trend that suggests that the dominant deformation mechanism was changing in time, depending 

on burial depth and cementation. This trend also corresponds to the measured fault-slip data.  

By these observation and all measured data I re-evaluate the deformation phases at each 

studied outrops based on earlier fault-slip data, those measured during my work and 

deformation bands. I separated 8 Oligocene to recent deformation phases, three of them could 

be further subdivided into sub-phases. I found evidences for D2 phase in Kis-hegy outcrop, 

which brings new additional information about kinematics of Darnó Fault, namely left-lateral 

strike-slip activity of the Darnó Fault System during Early-Eggenburgian. Furthermore the 

previously recommended separation of D4 phase into two sub-phases (Fodor 2010) was 

confirmed by the analysis of deformation mechanism of the DBs. The bit different tensional 

directions of D4a and D4b sub-phases are the result of R1 CCW rotation. Similar trend could 

also be discovered in case of D5 phase, but the smaller angle of R2 CCW rotation makes 

difficult the separation. The finer distinction between episodes (sub-phases) is possible because 

both vertical-axis rotation and rapid syn-rift subsidence occurred during D4 and D5phases. 

Then I applied structural diagenesis combined with burial history to determine the depth 

(pressure) and temperature conditions for time of deformation at Kishartyán site. Here, by 

known diagenetic sequence and diagenetic minerals related to deformation band, I obtained the 

p-T condition of deformation: namely 60-65º temperature, and 1- 1,5 km depth interval for D4 

phase. The occurrence of syn-deformational mineral (albite) was projected to the burial-thermal 

diagram and a much narrower time span was gained for D4 deformation bands of the studied 

Kishartyán site (17,5-15,5 Ma).  
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Képződményhatár

Pannóniai

Ottnangi-szarmata

Paleogén-eggenburgi

Mezozoikum

Paleozoikum

I. melléklet: alaptérkép: Fülöp et al. 1984. Magyarország földtani térképe 1: 500 000 (Bada G. rajza)
                                      a feltárások GPS koordinátáival



HELYSÉG KÓD KŐZET KOR DEFORMÁCIÓS
MECHANIZMUS

CEMENT KATAKLÁZIS
MÉRTÉKE

Andornaktálya A1 homokkő aOl -M2 1
diszaggregációs/

kataklázos
nincs gyenge

A2 aleurit aOl -M2 1 kataklázos nincs közepes

A4 homokkő
e Ol –Ma 2 1 kataklázos a szalagon kivül vasas erős

Szőlőske S1 konglomerátum k
 Oln 1

kataklázos vasas gyenge

S3 konglomerátum k
Oln 1

kataklázos vasas közepes

S4 konglomerátum k Oln 1
diszaggregációs vasas ____

Eger-Wind W5 homokkő
eOl –M2 1

diszaggregációs kalcit mikropát
kalcit tűkkel

____

konglomerátum M1
diszaggregációs ____

konglomerátum M1
kataklázos közepes-erős

Istenmezeje homokkő pOl -M2 1 kalcit ____

homokkő átmenet törés felé kalcit ____

Kishartyán Har-5 homokkő pOl -M2 1
kataklázos nincs erős

Har-9 homokkő p
Ol -M2 1

kataklázos nincs erős

Har-13 homokkő pOl -M2 1
kataklázos szalag mentén kalcit erős

Etes Et-1 homokkő p
Ol -M2 1

kataklázos nincs gyenge

Etes Et-2 homokkő pOl -M2 1
kataklázos nincs közepes

Ózd-Farkaslyuk F1a homokkő pOl -M2 1
kataklázos kalcit

(mikropát)
közepes

F1b homokkő p
Ol -M2 1

kataklázos összetört
kalcit és mikropát?

közepes-erős

F2 homokkő p
Ol -M2 1

kataklázos kalcit
(mikropát)

közepes

F3 homokkő pOl -M2 1
kataklázos kalcit

(mikropát)
közepes

Ózd-Somsály So-1 kavicsos
homokkő

pOl -M2 1
kataklázos szalag mentén kalcit közepes

So-2 kavicsos
homokkő

pOl -M2 1
kataklázos szalag mentén kalcit gyenge

So-3 homokkő p
Ol -M2 1

kataklázos szalag mentén kalcit gyenge

Bambara homokkő M1
diszaggregációs limonit ____

homokkő M1
diszaggregációs/

kataklázos
szalag mentén limonit gyenge

homokkő M1 kataklázos szalag mentén limonit gyenge-közepes

Ságújfalu Ság-1 homokkő
pOl -M2 1 kataklázos nincs közepes

Bercel Be-1 homokkő
pOl -M2 1 kataklázos szalag mentén kalcit gyenge-közepes

Szilvásvárad Szil-1 homokkő M2

diszaggregációs/
kataklázos

nincs ____

Szil-2 homokkő    M2
kataklázos nincs erős

Szil-3a homokkő M2
diszaggregációs nincs ____

Szil-3b homokkő M2 kataklázos nincs közepes

Bátor-Büdöskő B-2 kavicsos
homokkő

M1 nincs közepes

Tapolcsány-
Nekézseny 

TaNe-1 homokkő M1
diszaggregációs nincs ____

Tapolcsány-
Nekézseny 

TaNe-2 homokkő M1 kataklázos nincs közepes

Kishegy

Kishegy

Da-1
A,D

Da-2

Noé-1

Istenmezeje Noé-2 p
Ol -M2 1

kalcit, szmektit?

szmektit?

kataklázos

diszaggregációs?

Bam-1

Bam-2

Bam-3

kompakciós 
(nyírásos)

kompakciós 
nyírásos

kompakciós 
nyírásos

 
nyírásos

kompakciós 
nyírásos

kompakciós 
nyírásos

dilatációs 
(nyírásos)

 
nyírásos

kompakciós 
nyírásos
tágulásos 
nyírásos

tágulásos

kompakciós 
nyírásos

kompakciós 
nyírásos

kompakciós 
nyírásos

kompakciós 
nyírásos

kompakciós 
nyírásos

kompakciós 
nyírásos

kompakciós 
nyírásos

kompakciós 
nyírásos

kompakciós 
nyírásos

kompakciós 
nyírásos

kompakciós 
nyírásos

kompakciós 
nyírásos

 
nyírásos

kompakciós 
nyírásos

kompakciós 
nyírásos

kompakciós 
nyírásos

kompakciós 
nyírásos

(kompakciós) 
nyírásos

kompakciós 
nyírásos 
nyírásos

kompakciós 
nyírásos

kompakciós 
nyírásos

 
nyírásos

kompakciós 
nyírásos

KINEMATIKAI 
CSOPORTOSÍTÁS

II. melléklet:A sziliciklasztos kőzetekben vizsgált szalagok összehasonlító táblázata



 
Fodor
2007
Beke
Kövér
Petrik
2014
adatai

 
Tokarski

Cserhát, Zagyva-árok, Etesi-árok Darnó-zóna, Uppony

Változás a feszültségmezőben

NHPB-16 FarkaslyukNHPB-12 Ózd-SomsályNHPB-11 IstenmezejeCs-12 Kishartyán Cs-07 Bercel Da-08 KishegyM1e M1eM1e M1e M1eM1e M1e M1e Da- BátorCs-14 EtesCs-13 Ságújfalu Up-01 SzilvásváradUp-08 Tapolcsány M2bM1kM1o-k

Szalagok és szalag-vetők
Rup:26±13/0!!,2!
Ang: 8± 5/0!!,0!
Phi: 0,34

TS 3

E052

39/14DB/0/0/1

Beke,
Bergerat,
Csicsák,
Csontos,
Fodor,
Kövér,
Kőrösi,
1992,2013
adatai

Beke,
Bergerat,
Csicsák,
Csontos,
Fodor,
Kövér,
Kőrösi,
1992,2013
adatai

Beke,
Bergerat,
Csicsák,
Csontos,
Fodor,
Kövér,
Kőrösi,
1992,2013
adatai

Beke,
Bergerat,
Csicsák,
Csontos,
Fodor,
Kövér,
Kőrösi,
1992,2013
adatai

Kőzetrések

C150

Késői vetők, kőzetrések

E115

E080

0/0/4/0/0

0/4/1/0/4

D7

D8

0/7/1F/1/0/1 TS 1

Szalag-vetők reaktivációja
Rup:55± 6/0!!,4!
Ang:22± 8/0!!,2!
Phi: 0,21

D4

D5

D4a

D6-7 D6-7

D6a

D4b

E025

E055

0/7/0/0/0

1/2/0/0/0

E094

5/2/0/0/0 TS 5

Rup:19±3/0!!,0!
Ang:10±2/0!!,0!
Phi: 0,51

D5 D5b

D5a

Bergerat, 
Fodor
Kövér
Budai
(1998,2013,
2016)
adatai

Bergerat, 
Fodor
Kövér
Budai
(1998,2013,
2016)
adatai

Bergerat, 
Fodor
Kövér
Budai
(1998,2013,
2016)
adatai

Bergerat, 
Fodor
Kövér
Budai
(1998,2013,
2016)
adatai

E129

4/1/0/10/0 TS 6

Rup:27±11/0!!,0!
Ang:5±5/0!!,0!
Phi: 0,92

Szalagok

Szalagok és szalag-vetők 

Szalag-vetők, vetők

Karcos vetők, kőzetrések

TS 43

Rup:23± 14/0!!,1!
Ang:7± 4/0!!,0!
Phi: 0,34

TS 37

Rup:40± 15/0!!,3!
Ang:13± 9/0!!,1!
Phi: 0,53

2/3/0/0/0

E130

E095

E250

11/0/0/0/0

14/4/0/0/0

2

1

2

1

Fodor,
Bergerat,
1986
Beke,
Kövér,
Körösi, 
Csicsák
2013
adatai

Fodor,
Bergerat,
1986
Beke,
Kövér,
Körösi, 
Csicsák
2013
adatai

Fodor,
Bergerat,
1986
Beke,
Kövér,
Körösi, 
Csicsák
2013
adatai

E025

régi adat
=?DB

fBergerat, 
Fodor
Györfi
1992
Beke,
Millar
2015
adatai

D4b

Et2/1
Et2/2

0/16/6/0/0

E070

0/3/0/0/0

C090

Bergerat, 
Fodor
Györfi
1992
Beke,
Millar
2015
adatai

X183

TS 5

Bergerat, 
Fodor
Györfi
1992
Beke,
Millar
2015
adatai7/4/0/0/0

Rup:49± 12/0!!,2!
Ang:20± 12/1!!,1!
Phi: 0,42

D8

0/8/3/0/0

D4a

Bergerat, 
Fodor
Györfi
1992
Beke, 
Millar
2015
adatai

Et1/2

Et1/1

X085

0/11/0/0/0

Beke,
Bergerat,
Fodor
Kövér
Rauch
1988,
2004, 
2014
adatai

1

E220

12/1/11/5/0

Beke,
Bergerat,
Fodor
Kövér
Rauch
1988,
2004, 
2014
adatai

Rup:35±14/0!!,2!
Ang:  9± 5/0!!,0!
Phi: 0,40

TS 1

Pre-billentéses szalagok

Szin-billentéses szalagok

Poszt-billentéses szalagok 

Szalag-reaktivációk, vetők

Szalagok

Szalag-vetők és kalciterek

D4

D3 D3

D6b

2/0/0/0/0

E160

6/18/0/0/0

X262

TS 12

Rup:12± 5/0!!,0!
Ang:  5± 4/0!!,0!
Phi: 0,41

F2

F1a

2/13/0/0/0

E120D5

(F1b sík))

F3

Szalagok és szalag-vetők

Későbbi szalagok 
és szalag-vetők

Szalag-reaktiváció vetőként

 
Fodor
2007
Beke
Kövér
2014
adatai

Swierczewska, 
Tokarski

 
Fodor
2007
Beke
Kövér
2014
adatai

Swierczewska, 
Tokarski

 
Fodor
2007
Beke
Kövér
2014
adatai

Swierczewska, 
Tokarski

F1b

D3

D4a

6/16/0/0/0

X273Rup:24±11/0!!,0!
Ang:  4± 3/0!!,0!
Phi: 0,37

So3
So2

So1

0/2/0/0/0

E030

2

Vonalas szalagok

Szalag reaktivációja

Rauch, 
Fodor
2004,2005
Beke,
Kövér
2014
adatai

Rauch, 
Fodor
2004,2005
Beke,
Kövér
2014
adatai

0/19/0/0/0/0

0/10/0/0/0/4

CX335

C310

D2b?

D2c?

?

M1

Beke,
Fodor, 
Kövér,
Millar
Petrik
2014,
2015
adatai

Beke,
Fodor, 
Kövér,
Millar
Petrik
2014,
2015
adatai

Beke,
Fodor, 
Kövér,
Millar
Petrik
2014,
2015
adatai

0/17/2/21/0/0

X290D3

E243

D4b
Rup:32± 8/0!!,0!
Ang:10± 5/0!!,0!
Phi: 0,87

Szalagok 

Szalagok

Szalagok,szalag-vetők

Szalag-vetők, kalciterek

11/0/3/0/12/0 TS 1

Beke,
Fodor, 
Kövér,
Millar
Petrik
2014,
2015
adatai

Szalagok, kavicstörés, svetők

Szinszediment szalagok?

Késői rátolódások?

E097
Rup:27±8/0!!,0!
Ang:  6±5/0!!,0!
Phi: 0,534

TS11'7/4DB/8F/7FP/1/2/0

0/0/3/0/0/0

E035

D4

D5

Ba1

0/0/3F/0/0/0

X340

D8

 
Fodor
2007
Beke
Kövér
Petrik
2014
adatai

 
Tokarski

 
Fodor
2007
Beke
Kövér
Petrik
2014
adatai

 
Tokarski

1/19/4/1/0/0

TaNe1 E075

fehér

5/1/3/3/2/0

TaNe2 E105

Bergerat,
Beke,
Fodor, 
Kövér,
Millar
1988,
2014
2015
adatai

Bergerat,
Beke,
Fodor, 
Kövér,
Millar
1988,
2014
2015
adatai

Szinszediment szalagok

Szalag-vetők

D4b

D5b

Sz3a,b

Beke
Bergerat,
Fodor, 
Kövér 
Millar,
Radócz
1988,2007,
2014, 2015
adatai

Beke
Bergerat,
Fodor, 
Kövér 
Millar,
Radócz
1988,2007,
2014, 2015
adatai

Beke
Bergerat,
Fodor, 
Kövér 
Millar,
Radócz
1988,2007,
2014, 2015
adatai

Beke
Bergerat,
Fodor, 
Kövér 
Millar,
Radócz
1988,2007,
2014, 2015
adatai

0/12DB/12DBF/0/0/0

6/5F/7/0/0

E289
X189

Rup:33±11/0!!,0!
Ang:13±10/0!!,1!
Phi: 0,29

TS 23

3/3F/9/0/0

Sz1

Sz2

6/19DB/21F/12/0/1

E320

X160

Rup:30±14/0!!,0!
Ang:  8± 7/0!!,0!
Phi: 0,54

TS 22

D5b

D4b

D6b

D8?

E055

Vetők, kőzetrések?

Szalagok, vetők 

Szalagok

Kőzetrések, vetők

Bükkalja
Bupa-Bambara M1kSzőlőske AndornaktályaWind-téglagyár

0/6/2/0/0

0/5/0/0/0

0/3/1/0/0

E200

C100

X015

Beke,
Fodor, 
Kőhidi,
Petrik
2014
adatai

Beke,
Fodor, 
Kőhidi,
Petrik
2014
adatai

Beke,
Fodor, 
Kőhidi,
Petrik
2014
adatai

D4b

D6a

D5

Szalagok

Meredek szalagok

Laposan dőlő szalagok

A2

E045A1

A4a

E015

E055

A4b

Ol1 Ol2 Ol2

Szalagok

Vetők, kőzetrések

Vetők

Szalag-vetők

Fodor,
Sztanó,
Bordás
Petrik,
Beke,
Millar
1989,
2013,
2015
adatai

Fodor,
Sztanó,
Bordás
Petrik,
Beke,
Millar
1989,
2013,
2015
adatai

Fodor,
Sztanó,
Bordás
Petrik,
Beke,
Millar
1989,
2013,
2015
adatai

Fodor,
Sztanó,
Bordás
Petrik,
Beke,
Millar
1989,
2013,
2015
adatai

D5

D4b

D4a

D2a

Rup:6±3/0!!,0!
Ang:2±2/0!!,0!
Phi: 0,620

5/0/0/0/0

2/0/11/0/0

4/1/3/0/0

0/9/0/0/0

X002

TS13

Rup:38±11/0!!,1!
Ang:4±3/0!!,0!
Phi: 0,544

E040

TS3

0/3/0/0/0/0

E120

4/17/0/0/0/0

C070

C070

0/4/0/0/0/0

0/4/0/0/0/0

Rátolódások

Rátolódások

Szalagok,dilatációs szalag, vetők

Szalag, vetők

Fodor,
Petrik,
Beke,
2013,
adatai

Fodor,
Petrik,
Beke,
2013,
adatai

Fodor,
Petrik,
Beke,
2013,
adatai

Fodor,
Petrik,
Beke,
2013,
adatai

W-5

D1-D6?

D1-D6?

D2a

D5

D1

D2a

E340

0/8/0/0/0/0

D6b

0/0/7/0/0/0

E040

E315

X010

0/10/2/0/0/0

S1

S3

0/4/0/0/0/0

S4

D5

Korai szalagok

Kavics törések

Szalagok

Késői szalagok

Fodor,
Petrik,
Beke,
2013,
adatai

Fodor,
Petrik,
Beke,
2013,
adatai

Fodor,
Petrik,
Beke,
2013,
adatai

Fodor,
Petrik,
Beke,
2013,
adatai

lehetséges 
besorolás

lehetséges 
besorolások

lehetséges 
besorolások

lehetséges 
besorolás

lehetséges 
besorolás

lehetséges 
besorolás
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D7?

D8

D3

D1

D5

D7

D8

D12

D11

D10

D9b

D4b

D6bD6a

D4a

D2ab

D9a

bizonytalan
besorolás

nem felismert

neotektonikus 
vagy 
nem 

besorolt

késői
középső
-miocén-

- korai
késő-miocén

késői
középső
-miocén

késői
kora-miocén

kora-miocén

késő-
oligocén-

-kora-miocén

késői
kora-oligocén

késői 
kora-miocén-

-középső-miocén

késő- 
miocén

Budai-hg.
M2sSóskút

a doktori kutatás 
során (2012-)

újonnan felismert 
fázis

vagy esemény

a doktori kutatás 
során (2012-)

újonnan felismert 
fázis

vagy esemény, 
bizonytalanabb
feszültségadat

új besorolású
fázis 

vagy esemény

Fodor (2008, 2010) fázisbesorolása

Jelkulcs a sztereogramokhoz

Beke (2016) fázisbesorolása

D8

D3

Szalagok és szalag-vetők

Szalagok és szalag-vetők 

Késői vetők

Rup:36± 7/0!!,1!
Ang:13± 7/0!!,0!
Phi: 0,28

Rup:36± 7/0!!,1!
Ang:13± 7/0!!,0!
Phi: 0,28

1

pJ1D1–D2

1 2

5/0/0
5/1/2/3/5/1A

5/1/2/3/5/1A

TS 4

C007

mérők nevei

0/0/1/3/0

*2
1

E020

feszültségtenzor sorszáma

számított σ  tengely1

számított σ  tengely3

a számítást 
minősítő adatok

visszabillentés
iránya

a számítást minősítő 
új és régi adatok

RUP, ANG kritériumok átlaga és (±) szórása / nagyobb (45°, 75) kisebb (22,5 °, 50) eltérések száma

karcos vetők/ karc nélküli vetők(F), szalagok (DB) / kőzetrések/ ásványos erek (JX), üledékes telérek (JS) / dőlés (JN)

Φ érték

a kőzet kora
(kód Gyalog 1996,
és MÁFi honlap)

feszültségtengely iránya
és típusa (C: összenyomásos, 
X: eltolódásos, E: extenziós)

karcos vető pólusa 

deformációs szalag pólusai

réteglap pólusa

relatív sorrendi besorolás 
csak a feltárásból

karc nélküli vető

karc nélküli vető,
becsült kinematika

visszabillentett 
réteglap pólusai

karc nélküli 
vető pólusa

ásványos ér pólusa

kőzetrés pólusa

üledékes telér pólusa 

normálvető
 

feltételezett jobbos eltolódás
 

biztos rátolódás 
 

biztos jobbos eltolódás
 

valószínű rátolódás
 

szerkezetek sorrendje
(szín alapján keresendő)

alternatív fázis besorolás

ásványos ér
kőzetrés

üledékes telér 

mért adatok száma

mért adatok száma kifejtve / összevontan

becsült σ  tengely iránya3

becsült s  1

tengely iránya

számított σ  tengely2

események közötti sorrend 
 

számított  tengely vízszintes vetülete 1s

X025

0/0/25/0/0

01Fa1(20)

01Fa2

Szalagok

III. melléklet: a vizsgált feltárások sztereografikus kiértékelésének összesítő táblázata

Szalagok

szerkezeti elemek



R3

késő-kiscelli - eggenburgi

késő bádeni

ottnangi - középső-bádeni  
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késő-miocén - pliocén
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IV. melléklet:  a Beke (2016) munka eredményeinek táblázatos összesítése, összevetve a korábbi szerzők által Észak-Magyarországra megállapított kainozoos feszültségmezőkkelösszehasonlító táblázat:
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V. melléklet: Darnó-zóna kinematikai működése Fodor (2010) után
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VI. melléklet: Észak-Magyarország elvi rétegoszlopa 
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