
A NYUGATI-KARPATOK DÉLKELETI VONULATÁNAK K I A L A K U L Á S A , K Ü L Ö N Ö S 
TEKINTETTEL A BAKONY-HEGYSÉGRE AZ ALP—KÁRPÁTI RENDSZERBEN 

E l ő s z ó 

Tanulmányom két részből áll. Az első az alapfo
galmakkal törekszik az olvasót megismertetni . 
A címben jelzett témát a második rész tárgyalja. 

Emberi mértékkel nem mérhető idő telt el a Föld 
szilárd kérgének kialakulása óta. A legrégibb esemé
nyek homályba vesznek. A kezdetről, bolygónk kelet
kezéséről csak fizikai következtetések adnak képet. Az 
ősóceánok végtelen tükréből hatalmas kontinensek 
emelkednek ki; rajtuk zegzugos gerincek, kúpok, hegy
ségek, mint óriási betűk. Az ember megkísérelte kibe
tűzni a Földnek önmagáról írott történelmét. A kró
nika hiányos. Sok lapja feneketlen mélységbe süllyedt, 
mások felett az óceánok hullámai zúgnak. A kéreg leg
régibb rétegeinek betűi csaknem lekoptak már a táb
lákról. A későbbi idők betűi mind élesebbé válnak. 
Mondatokká, fejezetekké alakulnak. Hosszú esztendők 
munkájából, fáradságosan összehordott apró részletek 
egybevetéséből bontakozott ki a mai földtan, vagyis a 
Föld történelmének kutató tudománya. 

Földünk a naprendszer egyik bolygója. Alakja csak 
durva megközelítéssel mondható gömbnek, szteroidnak, 
forgási vagy akár háromtengelyű ellipszoidnak. Való
jában mindezekhez közelálló szabálytalan alakú, és 
alakját a földtörténeti idők során is változtató égitest. 
Jelenleg fél nagytengelyének mérete: 6378,25, a kisten
gelyé pedig 6356,86 km. 

A Föld fejlődését ősi idők óta két erőcsoport szabja 
meg. Egyik a Földben van, másik a naprendszerből a 
világegyetemből származik. Ez a két erő küzd együtt, 
vagy egymás ellen; küzdelmük mindig egy célhoz: a 
fejlődéshez vezet. 

A Föld korát 4,5 milliárd évre, az élet megjelenését 
500 millió évre teszik (R. MOORE 1966). ESKOLA sze
rint az első növényi maradvány 1 milliárd 500 millió 
éves.* A legkorábbi események tehát homályba vesznek. 

A Föld arculatának megváltozásakor megváltozik az 
élet arculata is. Ezért kapcsolódott össze a Föld fejlő
désének kutatása az élet fejlődésének kutatásával. 

A Föld őskorában kialakulnak a szárazulatok ősmag-
jai: az orosz, a szibériai, az ausztráliai, a brazíliai, 
észak-amerikai, valamint az afrikai tábla. Belső erők, 
vulkanizmus, tektonikai, vagyis szerkezeti mozgások is
mételten megbolygatták az ősi táblákat. Bizonyos, hogy 
ebben az időben több hegyrendszer képződött, de az itt 
történteket nem tudjuk alaposan megvilágítani. A Föld 
héjas szerkezetű. A héj szerkezetét (1. ábra) van BEM-
MELEN (1964) ábrája érzékelteti. A legfelső héj a 100 
km mélységig hatoló Tektonosphaera. Ezt követi 200 km 
mélységig az Asthenosphaera, majd 900 km mélységig 
a Sklerosphaera, a 2900 km mélységig tartó belsőkö
peny, végül pedig a külső- és a belsőmag követik egy
mást. A „normális" kontinentális kéreg a Mohó 3:3—35 
km mélységben levő felszínéig nyúlik. Azért „norma-

* JASTROW (1964) szerint az élet az első évmilliárd fo
lyamán jelent meg. 

lis", mivel abelsősüllyedékekben — ilyen a Pannon-
medence is — ez a mélység kisebb. A magyar medencé
ben (STEGENA 1964, MITUCH—POSGAY 1965, MI-
TUCH 1966, STEGENA 1967) a Mohó felszíntől 23—26 
km, BENDEFY (1968) az Alföldön 25,65, az Alföldön kí
vüli területeken 25,45 km átlagos mélységet állapított 
meg. Az Asthenosphaera-ban fázisváltozásokkal gabb-
ro-eklogit van. A Sklerosphaera-ban peridotitot jelez 
az irodalom. Van BEMMELEN szerint a belső köpeny
ben turbulens áramlások történnek. Ezek 10 000 km 
hossztengelyű undaciókat, azaz enyhe és nagyon lassú 
hullámzáshoz hasonló és a felszínen is alakító ténye
zőként ható áramlásokat keltenek a köpeny tömegében. 

A magas hegységek kéregrészei nagy mélységig ha
tolnak a földkéreg aljzatába. A kőzetek a nagyobb 
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mélységben a magasabb hőmérséklet és a nagyobb nyo
más hatására mennyiségi és minőségi változást szen
vednek. A mélyben fizikai és kémiai átalakulások hőt 
termelnek. A tömegek mélybe süllyedése, kéregrészek 
helyváltoztatása révén a mozgási energia hővé alaku
lása is szaporítja a hőmennyiséget, mely az ásványok 
átalakulásához vezet. Bizonyos mélységben az ezzel 
kapcsolatos hőfokhoz alkalmazkodó jellegzetes ásvá
nyok jönnek létre. Az átalakulás, a metamorfózis nagy 
mélységben, nagy nyomás és nagy hőhatás következté
ben megy végbe. Ezek alapján az átalakult, metamorf 
kőzeteket epi-, meta-, katazonálisan átalakult kőzetek
nek nevezzük. Az elnevezés utal a mélységre, melyben 
az átalakulás történt. 

A Eöld felszínén tengerbarázdák, keskeny bevágódá-
sok. geoszinklinálisok keletkeznek. A barázda lassan 
alakul ki. A táblák szétválása, behorpadása folytán el
borítja őket a víz. A barázda mélyül és szélesedik, le
nekét a megvékonyodott földkéreg és a folytonosan 
málló, pusztuló szárazföldről belegyűlt üledékek, vala
mint a tengerben elpusztult élőlények alkották. Ez a 
barázda a lánchegységek szülőföldje. A békésen hul
lámzó tenger feneke megremeg, s a Föld belső erői 
megkezdik munkájukat. A medence keskenyedik, a 
partok egymás felé tolódnak. Hegyek gyűrődnek fel ; a 
víz színe fölé törnek. 

Most érkezünk a valóban megfigyelhető folyamatok
hoz, noha még itt is sok a kérdőjel. Eleve megjegyez
zük, hogy a szóban forgó folyamatok értelmezése sok
szor eltérő. E. SUESS felismerte, hogy a hegységkép
ződés nem folytatólagos. Bizonyos korokban relatív 
nyugalom szakítja meg ezeket. LE CONTE a Föld tör
ténetében kritikus korszakokat, jelöl. DAVIS. BLACK-
WELDER, SCHUCHERT a kéregmozgások legfeltűnőbb 
idejét tektonikai revolúcióként jelöli. STILLE a fázis 
tagozódását megvizsgálta és messze kiterjedő összeha
sonlítások alapján szabályt állított fel, s azt az orogén 
időtörvényben foglalta össze. Általában a hegységkép
ződés egy-egy ciklusába több fázis tartozik. A cikluso
kon belül intenzitásváltozások vannak. A kambrium 
előtti ciklusok tartama az utána Következőkét messze 
felülmúlja. A kambrium előtti ciklusok kérdése ma még 
alig mondható többnek probléma felvetésénél. Ennek 
ellenére a termékeny ciklusgondolat az áttekintő szem
lélet legjobb alapját adja. Megkülönböztetünk egy idő
sebb archaikus és egy fiatalabb algonki ciklust. A/, al-
gonki csoportba a gotlandi és kareliai ciklusok tartoz
nak. P. ESKOLA szerint a kareli ciklus viharos idő
szakot jelez. Ekkor kezdődött meg a kőzetek regenerá
ciója; a gránitosodás, a vulkánosság és az élet első fel
virágzása. Az őslégkörben nem volt szabad oxigén, csak 
a hidrogén, oxigén, szén és nitrogén vegyületei. Ez 
anyagokból az ultraibolya fény hatására egyszerű pro
teinek keletkezhettek. Ez az úgynevezett élettelen szer
ves anyag. Feltehető, hogy egykor ez anyagokban vil
lant fel az élet első csírája. Feltehetően a víz fotoké
miai disszociációja révén — lassanként — némi szabad 
oxigén keletkezett, és bekövetkezett az élet történeté
nek legnagyobb eseménye: a fotoszintézis kezdete. Most 
már az élet a napenergiából lápanyagokat termelt, 
így keletkezett a növényi élet. ESKOLA úgy gondolja, 
hogy ez a kareli ciklus idejében történt. Ez időből való 
az első növényi maradvány: a Corycium enigmaticum 
sederholm. 

A kareliai revolúció utáni több mint egymilliárd 
éves periódusról keveset tudunk. A fotoszintézis köz
ben folyton működhetett, de a plakton világában csak 
lassan fejthette ki hatását. 

A geokémiai fejlődés második nagy lépése ezelőtt 
mintegy 820—500 millió évvel, az asszinti időben ment 
végbe. Ez az időszak a növény- és állatvilág különválá
sának kora. Ez időt már hazánk földtörténetében is 
halvány nyomok jelzik. A korábbi eseményeket a skan
dináviai kutatások eredményei megvilágítják. Csehor
szágban, Szászországban, Thüringiában, a Fekete-erdő
ben, Bretagne-ban, Skóciában, és másutt is ez idő esemé
nyeiről tanúskodó adatok birtokába jutottunk. A meg
jelölt területeken a képződmények erősen gyűrtek. Grá-
nitosodottak. Másutt: így Fennoskandináviában, Orosz
országban, Szibériában nem szenvedtek átalakulást, de 
vulkánok ezeken a területeken is működtek. A kőzetek 
nagy területeken újra megolvadtak. E folyamatok okoz
zák a régmúlt kőzeteinek réfegtani bizonytalanságait. 

Az asszinti ciklust éppúgy, mint minden nagy hegy
ségképződést szárazulattá válás és jégkorszak követte. 
Valószínű, hogy ez volt Földünk történetének leghatal
masabb jégkorszaka, legalábbis, ha az észak-amerikai 
és a délnyugat-afrikai eljegesedést is az asszintihoz 
számítjuk, bár ezek — ESKOLA szerint —• korábbiak is 
lehettek. Az asszinti képződményekben igen gyakoriak 
az uránércetelepek. A Kárpátok történetében halványan 
nyomozható idős hegységképződés záró akkordja az asz-
szinti fázis. Utána a Kárpátok történetének eléggé jól 
nyomozható korszakához érkezünk. Ez magába foglalja 
a kambrium, szilur, (a felsőt gotlanclinak, az alsót ordo-
viciumnak nevezünk), devon és az alsó karbon emelete
ket. Az ordovicum és a gotlandi között van a takoni. a 
devon után pedig a breton fázis. Az alsó karbont követi 
a szudéti fázis. Ez zárja le a paleozoos hegységképződés 
idejét. 

A kambrium korszak nevét Észak-Wales régi kelta 
nevéről Kambriáról nyerte. A szilur korszakot a szilu-
rokról, Anglia nyugati részében élt kelta néptörzsről 
nevezték el. A devon korszak nevét Devonshire gróf
ságról kapta. A karbon korszak neve a kőszén kémiai 
nevéről, karboniumból ered. 

A következő hegységképződés eseményeiről még pon
tosabb adatok tanúskodnak. Ezt két részre bontva tár
gyaljuk. Ugyanis a történések első! fejezete, melynek 
záróakkordja az ausztriai fázis, amint azt alább megír
juk, rokonságot mutat a korábbiakkal. Ez magába foglal-
i;\ a felső karbon, perm. paleozoos korokat és a mezozoi
kumot az ausztriai fázisig. A felső karbonban megis
merkedünk maid az aszturi fázissal. A felső perm a 
zechstein, az alsó a rotliegendes. A kettő között a 
pfalzi előfázisa, a zechstein után maga a pfalzi fázis 
jelentkezik. A perm korszakot az oroszországi Perm 
kormányzóságról nevezték el. A mezozoikumból ide 
tartozik ;•. triász, a jura és az alsó kréta. A triász-kor
szakot Németországban három emeletre osztották, in
nen nyerte nevét. A jura-korszakot a Jura hegységről 
nevezték el. A kréta-korszak a La Manche csatorna és 
a Keleti-tenger nyugati partvidékén előforduló kőzetek
ről, az írókrétáról nyerte nevét. Az írókréta csaknem 
teljesen egysejtű állatok héjából áll. A felső triász: 
raeti, nóri, karni emeletekből, a középső: ladini, ani-
zusi, az alsó: a kampili és a seizi emeletekből áll. 

Az Alpok és a Nyugati -Kárpátok kapcsolatának 
megállapításánál, amint arra alább rámutatok, fontos a 
nóri emelet szerepe. 

A felső jura vagy maim felső emelete: a titon, kö
zépső emelete: a kimmeridgei, alsó emelete: a luzitani 
és az oxfordi. A középső jura vagy dogger felső eme
lete: a kallovi, középső: a bath, alsó emelete: a bajóci. 
Az alsó jura vagy liasz felső emelete: az aaleni. toarci, 
középső emelete: domeri, pliensbachi, alsó emelete: 
lotharingi, szinemuri, hettangi. 
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A jura a kréta határán fontos szerepe van az újkim-
mériaí mozgásnak. 

Az alsó kréta felső emelete az albai, alatta az apti, 
barrémi, hauterivi, valangini fekszik. 

Az alsó krétát követi az ausztriai fázis, amely a ko
rábbi tektonikai rend felbomlásához vezetett. E rend
bontást főképpen az jellemzi, hogy amíg korábban a 
tengerágak a Déli- és a Keleti-Alpok felől nyomultak 
hazánkba és keskeny tengerbarázdákat képeztek, addig 
az új rendben az ingressziók iránya megváltozik, a ten
gerbarázdák helyét lassan mind jobban a belsősüllye-
dék alakulása során a medencéket borító tengerek fog
lalják el. így a tektonikai új rend folytán a felső kréta 
képződményei felülről lefelé haladva: szenon, túron, 
cenomán. A túron és a szenon között a szubhercini fá
zissal veszi kezdetét az átváltás ideje. Az ausztriai-szub-
herzini fázissal a legrövidebb ideig tartó rétegsorhoz 
érkezünk. Ennek kainozoos tagjai: az eocén, oligocén, 
miocén, pliocén, pleisztocén és az alluvium. 

A kainozoikumot vagy újkort felosztjuk harmad
korra (ide tartozik az eocén, oligocén, miocén és plio
cén) és negyedkorra (ide tartozik a pleisztocén vagy di-
Luvium) a legfiatalabb jégkorszak és a jelenkor, vagy 
alluvium. 

A harmadkor elnevezés onnan ered, hogy a földtan 
gyermekkorában három nagy korszakot különböztettek 
meg, a primer vagy első kort, az ókort; a secunder 
vagy másodkort, a középkort és a tertier vagy harmad
kort, az újkort, melynek utolsó szakaszát kvarter vagy 
negyedkor néven kapcsolták az előbbiekhez. Az eocén, 
oligocén, miocén, pliocén megjelölések arra vonatkoz
nak, hogy a ma élő kagylóknak, csigáknak hány száza
léka élt a megjelölt korszakokban. A korszakok elne
vezése ezek hajnalára (eos), kisebb (oligos, meion), 
majd megszaporodott nagyobb számára (pleion) vonat
koznak. 

A felső eocént felülről lefelé haladva priabonai, bar-
toni, a középső eocént lutéciai, az alsó eocént londoni, 
tanéti, monszi emeletekre osztjuk. 

A larámiai mozgás a kréta és az eocén között, a pi
reneusi mozgás a lutéciai és az alsó oligocén között za
varja az üledékképződés folytonosságát. 

A kréta és az eocén közti időegységet paleocén név
vel jelöljük. 

Az oligocén felülről lefelé haladva: katti, rupéli, lat-
torí'i emeletekre oszlik. 

A lattorfi és a rupéli között a helvéti, a katti után 
a szávai mozgások következtek be. 

A miocént felülről lefelé haladva szarmata, tortonai 
helvéti, burdigálai, akvitáni emeletekre osztjuk. 

A helvéti előtt az idősebb és jelentéktelenebb, a tor
tonai előtt a fiatalabb és jelentősebb stájer mozgás is
meretes. A szarmata és a pannon közötti hegységképző
dést az attikai fázis jelöli meg. 

Meg kell említeni, hogy az oligocén és a miocén eme
letek fenti tagozódásával sem ért mindenki egyet. így 
pl. a katti és az akvitáni emeleteket CSEPREGHYNÉ 
szinonimnak jelzi. A helvéti és tortonai közé SZENES 
a kárpáti emeletet iktatja. Egyéb eltérések is vannak. 
Nyugvóponthoz még itt sem érkeztünk. 

A pliocénnek emeletekre való tagozása körüli viták 
sincsenek lezárva. Mi felső és alsó pannonra osztjuk. 
A felső pannont a pleisztocéntől egy sokat vitatott eme
let, a levantei különíti el. 

A felső pannon és a levantei között a rhodáni fázis. 
a levantei és a pleisztocén között a romániai fázis van. 

A pleisztocént a jégkorszakok, illetve az interglaciá-
lisok nyomán tagolják. 

A radioaktív bomlási termékek és a természetben 
végbemenő atommag átalakulások felhasználhatók 
földtani időszámításra. A nyert eredmények nyomán 

abszolút kormeghatározásról beszélünk. A relatív kor
meghatározást az előbbiekben tárgyalt kor és emelet 
beosztás adja. Kétségtelen, hogy a sok mérési eredmény 
statisztikusán megközelíti a valóságot. 

Tárgyalásunkat képező legidősebb nagy fejezetre az 
asszintire 820—500 millió év jut. Az előbbit követő, a 
bretonszudeti fázisokkal záródóra 300 millió év jut. Az 
ezt követőre, a napjainkig tartóra 170—200 millió év 
esik. Ez utóbbiból az ausztriai fázisig 110—130, majd a 
máig tartó időre 60—70 millió évet számíthatunk. Mind
három nagy fejezet hegységképződéssel fejeződik be. 
Az események tehát mind gyorsabban pergők, de erőt
lenebbek. 

Bevezetés 

A Nyugati-Kárpátok DK-i vonulatának történetét az 
alábbi beosztás keretében tárgyalom: 

I. A kata- és mezozonálisan metamorfizált képződ
mények. 

II. A mezozonálisan metamorfizált képződmények. 
III. Epizonálisan metamorfizált ópaleozoos képződmé

nyek (ordovicium-devon). Ezek kialakulása után 
a terület nagy része szárazulattá vált. 

IV. Újpaleozoos és mezozoos képződmények. A ki
emelt terület keskeny vonulatába benyomul az 
alsó karbon tengere. A kialakult tengerbarázdában 
a nóri emeletig bezárólag folytatólagos az üledék
képződés. Az alpi hegységképződési ciklusnak or
szágunkban ez a legidősebb tengerbarázdája. A ten
ger térhódítása nyomán a triászban a Dunántúl 
ÉNy-i területére is ingredál a tenger. 

V. Az átváltás időszaka. Ez az ausztriai fázistól a stá -
jer fázisig tart. 

VI. Kainozoos képződmények. 

A fejlődésnek fenti menetét; kata- és mezozonálisan 
metamorfizált kristályos küszöbök határozták meg. Ta • 
nulmányomat a küszöbök ismertetésével kezdem. Ezek 
keretében ismertetem a kata- és mezozonálisan meta
morfizált képződményeket. Majd a III—VI alattiakat 
tárgyalom. Végül pedig az Alpok és a Kárpátok mag
matektonikai kapcsolatait és a belsősüllyedék vulká
nosságát ismertetem. 

Küszöbök: 1. Centrális Alp-Kárpáti küszöb. 
2. Kisalföldi küszöb. Ez a kárpáti íven be

lül az előbbi területének Ny-i részét fog
lalja magába. 

3. Az Alföldi-küszöb. 
4. LÓCZY-hát. 

I. 

KATA- ÉS MEZOZONÁLISAN METAMORFIZÁLT 
KÉPZŐDMÉNYEK 

CENTRAL ALP-KÁRPÁTI KÜSZÖB 

HUNFALVY a Kis-Kárpátoktól a Topolya-Ondova 
folyóig terjedő területet, id. LÖCZY pedig a Ga-
ram-Túróci miocén öböltől nyugatra eső vonulat mag
hegységeit Északnyugati-Kárpátoknak nevezi, a Ga
ramtól délre eső) területet pedig Közép-Kárpátok név
vel jelöli. A későbbi és a legújabb irodalom a Közép-
Kárpátok fogalomjellel megjelölt földterületet is a Nyu
gati-Kárpátokhoz tartozónak tekinti. 

E földterülethez a Dunántúli Magyar-Középhegység
nek a Pohorjéig (Bacher hegység) nyomozható vonu
lata és e vonulattól ÉNY-ra eső a Keleti-Alpokig ter-
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jedő terület csatlakozik. A geológiai szemlélet megkö
veteli, hogy ezt a dunántúli földterületet is a Nyugati-
Kárpátokhoz tartozónak tekintsük. Ez a megjelölés 
UHLIG szemléletével és a tektonikusok véleményé
vel, — amely legutóbb TOLLMANN munkáiban ju
tott kifejezésre — összhangban áll. 

A Nyugati-Kárpátok és a Keleti-Alpok határát a Du
nántúlon a Keleti-Alpok mélybe szakadását jelző szer
kezet mentén vonom meg. A két hegység szétválasztá
sát mind a szerkezetek BOUGUER nehézségi anomá
lia értékeiben, mind geokinetikai (azaz kéregmozgási) 
viszonyaikban mutatkozó lényeges eltérések is indo
kolják. 

A Nyugati-Kárpátok keleti határát a Hernád-vonal 
jelöli. E szerkezeti vonaltól keletre herciniai, azaz a 
Keleti-Kárpátok csapása mutatkozik. A körülírt föld
terület magját a Centrális Alp-Kárpáti-küszöb alkotja. 
Ez a küszöb az Alp-Kárpáti rendszer összefüggésének 
megállapításánál kiindulási pontul szolgál (KÜPPER). 
A küszöb kőzetei kata- és mezozonálisan metamorfizál-
tak. Az Alpok központi területének kristályos kőzetei, 
a Sopron környéki kristályos kőzetek, valamint a Nyu
gati-Kárpátok maghegységei képezik e Küszöb felszí
nen látható részét. VENDEL M. (1930, 1933) és VEN
DEL M.—KISHÁZI P. (1967) a Sopron környéki kris
tályos kőzeteken lentről felfelé az alanti rétegsort ha
tározták meg: 

1. Muszkointgneisz, 2, leukofillit, 3. csillámpala, mely 
helyenként gránitosodotl, 4. disthenes leuchtenhergites 
kvarcit, 5. gránitgneisz. A Soproni hegységet felépítő 
prekambrium korú kőzetek a Kisalföld neogénnel fedett 
aljzatában is megtalálhatók a Pinnye 1. és 2, valamint 
a Mihályi 4 sz. fúrásokban. A Pinnye 2 sz. fúrás adatai 
szerint a devon rétegek valószínűleg diszkordánsan te
lepülnek a prekambri csillámpalákra. A balassagyar
mati artézikút fúrás feltárta kristályos palák és gneisz, 
továbbá a Börzsöny andezitjeinek bázisán levő kvarc
kavicsos lerakódások, valamint Losonctól keletre 350 m 
mélységben fúrással feltárt kristályos és agyagpala ma
radványok a küszöb mellett tanúskodnak. E küszöb szlo
vákiai részét Szlovák Blocknak vagy Tátrikumnak neve
zik. A Tátrikum É-i határa legalább bizonyos helyeken 
megfelel a szirt zóna déli határának. A déli határát a 
Murányi-repedés jelöli. A Tátrikum Ny-i határán egy 
eléggé jól körülírt szerkezet ismerhető fel. 

Kisalföld-küszöb 

A Dunántúlon a Centrális Alp-Kárpáti küszöb nyu
gati részén a DNY—ÉK-i csapású Rába-vonalat találjuk. 
E vonaltól ÉNy-ra harmadkori üledékek alatt a me
dence aljzat prékambriumi kristályos palákból és ópa-
leozoos képződményekből áll. A Rába-vonal DK-i ol
dalán a harmadkori képződmények a mezozoikum üle
dékeire települnek. E vonal a Dunától É-ra is nyomoz
ható (KÖRÖSSY, 1958). A vonal ÉNy-i oldalán a süly-
lyedés a helvéti emelettel vette kezdetét, DK-i oldalán 
a mezozoikumban következett be. így tehát a Kisal
földi-Küszöb a mezozoikumban szárazon állt. A Cent
rális Alp-Kárpáti-Küszöb kárpáti területének legna
gyobb része azonban a tenger uralma alá került. 

* A lánchegységekkel keretezett területet Internidá-
nak. belsősüllyedéknek, közbensőtömegnek nevezzük. 
A kárpáti láncok közre fogta terület a Tisia. 

Alföldi-küszöb és a Lóczy-hát 

Kialakulásuk a paleozoikum végére, a mezozoikum 
kezdetére, azaz a mecsek-kiskőrösi és a villányi ten
gerbarázdák kialakulásának idejére tehető. Az előbbi 
eu-, az utóbbi miogeoszinklinális. A Tisia* magja az 
Alföldi-küszöb**. E küszöböt a Körösök vidéke, ahol 
harmadkori üledékek alatt kristályos pala települ, va
lamint a Bihar és a Réz hegység kristályos kőzeteinek 
területe alkotja. A tengerbarázda a küszöb É-i szegé
lyén húzódik és a Dunántúlon a mórágyi kristályos 
vonulathoz kapcsolódik (WEIN, 1969). SZEPESHÁZY 
szerint Ny felé a Papukban mutatkozik. Ez és a Kis
alföldi küszöb részét képező Sopron környéki metamor-
l'itok tekinthetők a Kárpát medence legkorábban kon
szolidált kristályos aljzatának (SZEPESHÁZY szóbeli 
közlése). A Duna-Tisza közén a kréta legidősebb elő
fordulása a Madaras 5. sz. és a Csikéria 5. sz. fúrásból 
került elő. Ez az anyag epikontinentális tengert jelez. 
A legdélibb paleogén üllési és kiskunfélegyházai fú
rásokból származik. Ezek anyaga lehet ílis is. A Duna-
Tisza közének déli részén levő paleogén és kréta az 
Alföldi-küszöböt szegélyező tengerbarázdából került 
magára a küszöbre. Itt a HAUG-féle törvény ismerhető 
fel: Az orogenézis folytán a tenger vize a barázdából 
kinyomódik és a parti területeken, mint epikontinentá
lis képződmény jelenik meg. A LÓCZY-hátat korábban 
(1966) a Pohorjétől véltem követhetőnek. F. TESSEN-
SOHN (1970) tanulmányának ismeretében a LÓCZY-hát 
a Karawankáktól a Hernádig követhető. Ugyanis TES-
SENSOHN írja: a Karawankákban a ílis üledékek ké
pezte alsó karbon К—Ny csapású tengerbarázdájának 
D-i szegélyén self képződmények vannak. Nem dönt
hető el, hogy ezek az előtérnek, vagy a geoszinklinális-
ban levő küszöbnek helyzetét jelölik-e. 

Minthogy a Karawankáktól D-re a karbon nincsen 
meg, az üledékek előtérre mutatnak. A dunántúli alsó 
karbon képződményeknek a későbbi LÓCZY-háthoz 
való helyzete teljesen azonos a Karawankák alsó kar
bon flisének az ottani előtérhez való helyzetével. 

II. 

MEZOZONÁLISAN METAMORFIZÁLT 
KÉPZŐDMÉNYEK 

A Vepor DK-i oldalán megjelenő mezozonálisan me-
tamorfizált képződményeket KOHUT-sorozat névvel je
löli az irodalom. (Tectonik Development of Czechos
lovakia 1960.) Ennek csapásában találjuk a balatonhíd
végi fúrás feltárta gránát tartalmú biotitos staurolitot 
tartalmazó klorit, kvarcit és plagioklász tartalmú biotit 
kvarcitot (VENDEL M., 1958). Középhegységünkben ez 
az az egyetlen KOHUT-sorozatra, azaz az asszinti fázis 
idejére utaló adat. A prékambriumi időt mindenekelőtt 
a bázikus kőzetek tömeges jelenléte jellemzi. Az asz-
szinti hegységképződési fázis során a Kárpáti-tömb egé
sze szárazulattá alakult. Ezt az állapotot a küszöbök és 
a LÖCZY-hát nagy része a harmadkorig megőrizte. A 
bázikus vulkánizmus méretei arra mutatnak, hogy a te
rület szerkezeti alakulása a prekambriumban volt a 
legerőteljesebb. Ez a szerkezetalakulás az É-i konti
nens egészére (KOSSMAT, 1936) és amint az LÓCZY 
(junior, 1970) tanulmányából kitűnik, a déli kontinen
sekre is jellemző. 

** Ezt a földterületet „A Kárpátok geotektonikai 
szintézise" с tanulmányomban LÓCZY-küszöb névvel 
jelöltem. 
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III. 

EPIZONÁLISAN METAMORFIZÁLT 
— ÓPALEOZOOS — KÉPZŐDMÉNYEK 

Ezeket ordovicium-szilur-devon emeletek üledékei 
építik fel. Megfelelőjüket MÁSKA és ZOUBEK a Sze-
pes-Gömöri Érchegységben Gelnica és Fillit-diabáz so
rozat névvel jelöli. A metamorfózis az újkaledoniai, il
letve breton fázis idejében történt (JANTSKY). E soro
zat fillit rétegei közé települt grafitos kovapala lencsék
ben ORAVECZ (1964) Lovas, Alsóörs, Palóznak terüle
tén graptolitás maradványokat talált. E sorozat felis
merhető a füleki és szabadbattyáni feltárásokban, a 
székesfehérvári és sárszentmihályi mélyfúrások feltárta 
rétegsorokban, valamint a Velencei-hegységben. Észak
kelet felé a Szepes-Gömöri Érchegységig követhetők. E 
vonulat legidősebb kéregmozgása a takoni fázis. Ennek 
országunkban e néven való nevezése JASKÖ TAMÁS 
(1970) nevéhez fűződik, noha a tektonikai diszkordan-
ciát már FÖLDVÁRI (1942) felismerte. JASKÓ a Szend-
rői-hegység ordoviciumi és alsó szilur sorozatának ha
tárán a már FÖLDVÁRI felismerte durva kavicsos 
konglomerátummal részletesen foglalkozva írja: A kép
ződmény anyaga, éles alsó határa és fokozatos átme
nete felfelé egy üledékciklus lezárását és egy új üledék
ciklus kezdetét jelzi. 

A takoni fázis a Karni-Alpokban is jelentkezik. 
A Karni-Alpok és a Cseh-tömeg gotlandi képződmé
nyeinek faunája és szedimentációja jelentékenyen kü
lönbözik egymástól (SCHWINNER, 1951). 

H á r o m f o n t o s a d a t : 1. Takoni fázis a Szend-
rői-hegységben. 2. Takoni fázis a Karni-Alpokban. 3. 
A Karni-Alpok és a Cseh-tömeg gotlandi képződmé
nyeinek különbözősége. — Ez adatok arra mutatnak, 
hogy a dunántúli ordovicum és szilur képződmények 
területén is meg kell lennie a takoni fázisnak; továbbá 
arra is, hogy a Karni-Alpok és a Cseh-tömeg közti te
rületet — tehát a Centrális Alp-Kárpáti-küszöb egé
szét az ópaleozoos tenger nem fedte be. 

A Centrális Alp-Kárpáti-küszöb DK-i oldalán ezek 
a képződmények a breton fázis nyomán kiemelkedve al
kotják a Prekárpátok egyik vonulatát. Az alsó karbon 
végén a kiemelkedés teljesebbé válik (szudéti fázis). 
Ezt a vonulatot Gemerid-Elevációnak nevezem. 

A Gernerid-Eleváció 

A Gernerid-Eleváció fontos szerepe a karbon-nóri 
üledékképződéskor jelentkezik. JANTSKY (1957) Bala-
ton-Gömörid paleozoos tengely néven jelöli, vonulata 
lényegileg a Gernerid-Eleváció helyzetét mutatja. A két 
eleváció között a fő különbség az, hogy JANTSKY 
DNy felé a Kalnikig, magam pedig a Pohorjéig húzódó
nak tekintem azt. 

IV. 

ÜJPALEOZOOS ÉS MEZOZOOS KÉPZŐDMÉNYEK 
KARBON-PERM. 

A Déli-Alpok (Nötsch és a Karawankák) felől érkező 
alsó karbon ingresszió nyomai a szabadbattyáni bá
nyavágatban, valamint a lovasi mélyfúrásban ismere
tesek. Ezektől az előfordulásoktól ÉK-re a kárpáti tér
ben alsó karbont nem ismerünk. 

A Gernerid-Eleváció DK-i oldalán a Bükkben a felső 
karbontól a nóri emeletig bezáróan folytatólagos ten
geri üledékképződést észlelünk. A Bükkben BALOGH 

K. a felső karbon felső moszkvai és uráli emeleteit álla
pítja meg. 

A Gömöridákban FUSAN számol be ugyancsak a 
felső moszkvai és az uráli emelet üledékeiről. 

A Balatontól D-re fekvő Karád 1. sz. fúrás 956 m-ben 
az uráli emelet képződményeit tárta fel. 

A Karni-Alpokban az auernigi rétegek ugyancsak 
az uráli emelet rétegeit képviselik. 

Az alsó karbon képződményei a Déli-Alpoktól Sza-
badbattyánig követhetők. A felső karbon üledékei a 
Bükkben és tovább É felé lelhetők. A Bükktől DNy felé 
csak az uráli emelet üledékei ismeretesek. 

A karbon képződmények lelőhelyei arra a lehetőségre 
mutatnak, hogy az alsó karbon Ny felől a felső pedig 
E felől érkezett országunkba. E feltételezést Balogh 
(1964) megállapítása támogatja, mivel szerinte a Bükk, 
az Orosztábla és az Ural felső moszkvai emeleteinek 
faunája igen nagy azonosságot mutat. 

A Bükkben a tengeri felső permet SCHRÉTER (1953) 
állapította meg. A tabajdi fúrás Dunántúlon tengeri 
permet tárt fel. Kontinentális kifejlődésú permet a Ba
laton É-i partja mentén két vonulatban ismerünk: Vö-
rösberény—Balatonfüred és Zánka—Badacsonytomaj 
között. 

A Balaton menti permi homokkő és vörös homokkő 
összlet alapkonglomerátummal és breccsiás rétegekkel 
azaz diszkordanciával települ a fillitre. E kőzetösszlet 
a tárgyalt fillit anyagából való. Vastagsága a Lovas 3 
sz. fúrásban 350 m, ez a vastagság szemlélteti a fillit-
összlet, tehát a Gernerid-Eleváció egykori magasságát. 
Id. LÓCZY szerint a Balaton menti triász is diszkor-
dánsan települ a kontinentális jellegű permre. 

Az újpaleozoikumban az ordovicum-devon képződ
mények rátolódtak az alsó karbonra. Ezt példázza a 
szabadbattyáni bányavágat feltárása is. (FÖLDVÁRI, 
1952). A kérdést részletesen egy korábbi tanulmányom 
ismerteti (1968). 

Az újpaleozoikumban az ópaleozoos sorozat déli sze
gélyén megjelenik a palaösszlettel körülzárt velencei 
gránit. A ságvári fúrás 155 m-ben, a buzsáki északi 1. 
jelű fúrás 840 m-ben, a balatonfenyvesi fúrás 553 m 
mélységben harántolt gránitot. A nem metamorfizált 
alsó karbon rétegekkel való tektonikus érintkezés alap
ján a gránit magmatizmus a szudéta-aszturi fázisok 
idejére rögzíthető. (JANTSKY, VADÁSZ.) A gránit 
magmatizmus befejezését jelzi az alsó permre eső 
kvarcporfir vulkanizmus (VADÁSZ). 

A plutói működés a főorogén fázis idejében és a posz-
torogén időben jelentkezik. Ennek termékei a gyűrődési 
zóna építményének megmerevedését idézik elő. A meg
merevedés folytán törések keletkeztek. Ezeken keresz
tül kerülnek a felszínre a savanyú magma termékei. így 
a gránitoshoz a porfiros magmatizmus csatlakozik. 
(KOSSMAT). KOSSMAT megállapítása ráillik a Nyu
gati-Kárpátok DK-i szegélyén történtekre. 

A Gernerid-Eleváció ÉNy-DK-i törések mentén való 
szétdarabolása a szudéti fázis végén vehette kezdetét, 
így tehát az élevait terület ÉNy-i és DK-i területei kö
zött a felső karbonban a kommunikációnak akadálya 
nem volt. 

Mezozoikum 

T. ROTH KÁROLY (1929) a Dunántúlon a Rába-vo
naltól kb. a LÓCZY-hátig terjedően triasz-jura üledék
sort jelöl. Észak felé az üledéksor a Magas-Tátráig nyo
mozható. 

A középhegység mezozoikumának tengere a Déli-Al
poktól ÉK-i irányba halad. (SZÁLAI T. 1956.) A ten
gerbarázdának K-i, az Alföld felé néző partja az ókim-
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mériai mozgás során kiemelkedett, és a mezozoikum
ban többé nem került a víz alá. Az üledékképződés me
dencéje a mai Kisalföld felé tolódott. E részgeoszink-
linális Esztergom vidékén két ágra szakadt. Az egyik 
É felé hajlik, a másik az idősebb triászban a Bükk 
felé folytatja útját. SZÁLAI a két ágra szakadás gon
dolatát 1958, I960 és 1969-ben megismétli. HORUSTZKY 
(1961) a M. Középhegységen belül É-i, Középső- és D-i 
egységeket különböztet meg. A Bükköt a középhegy
ségtői elkülönítve bükki-dinari mezozoos fáciesként je
löli meg. 

WEIN (1970) a Középhegységet két vonulatra osztja. 
Az É-i a Rába-vonal, és a Balaton-vonal között fekszik. 
A D-i ettől délre húzódva magába foglalja a Bükköt. 
Ezt igal-bükki eugeoszinklinálisnak nevezi. SZÁLAI 
(1969) a Középhegységet két vonulatra bontja. Ez az 
1956-ban kifejtett véleményével abban megegyezik, 
hogy az üledékképződés a Kisalföld felé tolódott. A kél 
felfogás közti különbség csupán az, hogy ez újabb ta
nulmányban a Gemerid-Eleváció két részre osztja a 
mezozoos tengert. Jelen tanulmányomban ez utóbbi fel
fogás mellett maradok. így tehát a mezozoos tenger É-i 
határát a Rába-vonal mentén, déli partját pedig a 
LÓCZY-hát mentén vonom meg. Nagyban és egészben 
ez a megjelölés azonos, T. ROTH ábrázolásával. Mivel 
azonban az üledékképződésben és a szerkezeti viselke
désben a tenger DK-i vonulata az ÉNy-tól különbözik. 
a DK-it, mely a nóri emelet végén kiemelkedik, a Ba
laton latin neve (Lacus Pelso) után Pelsói-egységnek, 
az É-it, ahol az üledékképződés a kréta végéig tart, 
Keszthely—Bakony egységnek nevezem. 

A Bakony 

A Bakony a Zala széles völgytalpától ÉK-re a Móri
törésig, a Balaton medencéjétől ÉNy-ra a Rába síksá
gáig terül el. Kiterjedése a DNy—ÉK-i irányban 110 
km, szélessége ÉNy—DK-i irányban 30—50 km. Legma
gasabb csúcsai : a Kőris-hegy (704 m) és a Som-hegy 
(653 m). Relatív magassága a Balaton víztükréhez ké
pest 106 m, a Rába lapálya felett pedig 120—140 m; az 
erózió szempontjából tehát jelentékeny rögökre tagolt. 
Világosan kifejlődött főgerince nincsen. A rögöket ha
sadékok sziklás és meredek oldalú völgyszorosok sza
kítják meg. A Bakonyt a természetföldrajzi tájbeosztás 
hat részre osztja: 

1. Északi-Bakony 
2. Déli-Bakony 
3. Balaton-felvidék 
4. Tapolcai-medence 
5. Keszthelyi-hegység 

6. Bakonyalja, a Pannónia-dombsággal 
G e o l ó g i a i l a g a m e z o z o o s k é p z ő d m é 

n y e k k i f e j l ő d é s e a l a p j á n k é t r é s z r e 
o s z t h a t ó : 1. Balatonfelvidék, 2. Keszthelyi-hegység 
és ettől ÉK-re fekvő terület. Az előbbit Pelsói-egység, 
az utóbbit Keszthely-Bakony-egységnek nevezem. 

Meg kell jegyeznem, a geológiai irodalom is szól É-i 
és D-i Bakonyrol, azonban ezeket a megjelöléseket nem 
használja egyértelműen. A részletekre nem térek ki, 
csupán azt említem meg, miként arra alább részletesen 
rámutatok, hogy a két részre osztást a két egység kö
zötti Gemerid-Eleváció val (literi szerkezettel), vala
mint e szerkezet által elkülönített mezozoos medencék
nek különböző üledékképződésével indokolom. E két 
egység üledékképződési különbözőségét id. LÓCZY, 
LACZKÓ és SZENTES állapították meg. A Balaton
felvidéken a mezozoikumot a szeizi-nóri emelet üledé
kei képviselik. A Keszthely-Bakony hegységben a karni 
emelettől az üledékképződés általános volt. Az alsó

szalmavári és a téti fúrások szerint itt már az alsó tri
ászban is volt üledékképződés. E korábbi üledékképző
désre nézve csupán a két adattal rendelkezünk. 

Pelsói-egység 

A Buda-Pilis hegység érintésével — eltekintve a Pi
lis ÉNy-i nyúlványától (Kétágú-hegy) — a Bükkig és 
Rudabányáig követhető. A Pelsói-egység a Gemerid-
Eleváció és a LÓCZY-hát között helyezkedik el. Vesz
prémtől ÉK felé, Vértestől Ny-ra (Pusztavám-Orosz
lányi medence) és É-ra a Gerecsében ismerhető fel. 
A Vértes környéki mélyfúrások az alábbi adatokat szol
gáltatták: Csákvár (alsóverfeni), Bicskétől D-re (kö
zépső kampili), Tabajd (szeizi-kampili) Csákvár-Gánt-
Csákberény (ladini diploporás dolomit). Itt kell megje
gyeznem, hogy az irodalom a Vértes-hegységben — a 
móri Csókahegyen és Vértessomlyón — jura és kréta 
képződményekről ad számot. Ezek szerint a Vértes a 
Keszthely-Bakony vonulat folytatása lenne. Tektonikai -
lag a Csókahegy a Móri árok. Vértessomlyó pedig a 
Pusztavám—Oroszlányi medence tartozéka. Ezek az elő
fordulások tehát nem mondanak ellen, előbbi megálla
pításunknak. Annál inkább nem, minthogy a Vértes
hegységben mindenütt másutt csak az alsó triász—nóri 
képződmények ismeretesek. A Pelsói-egység egészét 
egyidejűleg csupán a Bükkben borította tenger. Ki
emelkedése azonban egyidejű: az ókimmériai hegykép
ződés idejére esik. A Dunántúlon e mozgás jelentőse
gére 1951-ben rámutattam. Ny-i Kárpátokban a kim-
meriai mozgások jelentőségére és hullámmozgásokkal 
való jellemzésére ANDRUSOV (1960) mutatott rá. E 
mozgást a Déli-Alpokban LEUCHS (1948) állapítja meg. 
E zónát hullámmozgások jellemzik. A hullámmozgások 
e területtől ÉNy-ra és DK-re is megvannak. ÉNy-ra 
ezeket igazolja a fiatalabb mezozoikum, majd az eocén. 
DK felé pedig a Mecsek és a Villány tengermedencék 
(WEIN, 1967). A Pelsói-egységen a Balaton-felvidéken 
a pietra verde, a Bükkben és a Bódva-völgyében dia-
báz, gabbró, kvarcporfir, porfirit (PANTÓ) jelenik meg 
az ausztriai fázist megelőző képződményekben. Ezek 
egy részét az ausztriai fázis után keletkezettnek tekin
tik, de a bizonyítékok nem meggyőzőek. STAUB sze
rint a főgeoszinklinális szabadon végződő elágazásai
ban ofiolitok jelennek meg. Ezt példázza az igal-bükki 
tengerbarázda is. 

A Pelsói-egység a Kárpát medencében széthúzott. En
nek az Alpokban folytatódnia kell. Itt azonban össze
nyomott helyzetű. A Pelsói-egységben húzódik a Bala
ton-vonal. Ez KOBER Alp-Kárpát—Pannóniai vona
lán keresztül az alpi Narbehoz kapcsolódik (SZÁLAI, 
1966, 1969.) A Balaton-vonalról mint a Nyugati-Alpok és 
a Nyugati Kárpátok kapcsolatát jelző szerkezetről koráb
ban már megemlékeztem. Erre a kapcsolatra utalhat a 
Magas-Tauern nyugati szélén és a Brianconnais, va
lamint a Freiburgi-Alpok liászában lelhető triász tör
melék. E törmelék anyag ismeretében STILLE (1924, 
p. 134) e területeken egy mezozoos hegységképződésre 
(ókimmériai) gondol. Az bizonyos, hogy e törmelék 
anyag megjelenése egyenetlen reliefre, tehát kiemelke
désre utal. Az ókimmériai mozgás tehát az Alpokat és 
a Nyugati-Kárpátokat összekötő szerkezet mentén fi
gyelemre méltó epirogén kiemelkedést hozott létre. 

Keszthely-Bakony egység 

Határai ÉNy-on a Rába-vonal, DK-en a Gemerid-
Eleváció. A Keszthely-Bakony egység a dunántúli me
zozoikum É felé tartó ága. A mezozoos tenger térhódí-
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tása folytán a Centrális Alp-kárpáti Küszöb szárazulata 
megkisebbedett, szárazon maradt Kárpátokra eső része 
a Kisalföldi Küszöb. A Keszthelyi-Bakony egység me
zozoikumának helyzetét T. ROTH az alábbiak szerint 
jelöli: A Bakony nyugati felét Pápa irányából „ellen
szárnyként" kiemelt felső triász fődolomit és mészkő- . 
tömeg foglalják el. Ezek a fővonulattal együtt depresz-
sziót zárnak be : az átlagosan 400 m tszf. magasságú zirci 
katlant. Ebben és e körül csoportosulnak a mezozoos sor 
fiatalabb tagjai: a jura és a kréta képződmények. Ju
rát tártak fel a nagylengyeli és nagytilaji mélyfúrások 
is. A triász összefüggő vonulatokat formáló rétegsorá
hoz képest, írja ifj. NOSZKY (1961), vastagság és ki
terjedés tekintetében is jóval alárendeltebb a jura kép
ződmények szerepe Magyarországon. Alárendeltebb a 
jura képződmények térbeli helyzete az ugyancsak folt
szerűen megjelenő, de nagyobb vastagságú kréta réte
gekhez viszonyítva is. A bakonyi dachstein típusú liász 
átmenettel fejlődik ki a triászból. Helyenként azonban 
az ókimmériai fázisokhoz kapcsolódó teljes kiemelkedést 
jelző ülepedési diszkordancia választja el a triásztól. 
A rátelepülő jura sorozatot az alpi rétegsorhoz hason
lóan hézagosság jellemzi. Ez a hézagosság Ny-Szlová-
kiában is megvan (ANDRUSOV). Tehát a Keszthely-
Bakony egység jellegzetessége az újkimmériai mozgás
sal kapcsolatos hézagosság. A Dunántúlon a hézagos üle
dékképződés a cenománig tart. A turoni emelet idejét 
a teljes kiemelkedés jelzi. Ezt a Bakonyt csupán rész
leteiben érintő szenon megjelenése, majd a teljes ki
emelkedés követi. A kiemelt területeken denudációs ter
mékként a barremi, apti, túron és dániai emeletek 
idejében bauxit képződött. A kiemelt terület az eocén
ben újból megsüllyedt, s elborította a tenger. 

Az újpaleozoos és a mezozoos képződmények 
tektonikai értékelése 

A következőkben Pelsói és a Keszthely-Bakony egy
ségnek a Felső-Keletalpi egységhez való vonatkozá
sával foglalkozunk. Ugyanis TOLLMANN a Magyar 
Középhegység vonulatát a Felső-Keletalpi egységként 
jelöli. A Karawankák D-i szegélyén az alsó karbon 
SCHÖNENBERG (1969) feltételezése szerint előmély-
ségben van. 

SZÁLAI (1969) a dunántúli (Szabadbattyán) alsó kar
bont embrionális előmélységben leülepedettnek tekinti. 

TESSENSOHN (1970) a Karawankák déli szegélyén 
az alsó és a felső karbon között orogén fázist (szudéti) 
állapít meg. 

SZÁLAI (1968) rámutat a Kárpát-medence említett 
előmélységében a szudéti fázis lehetőségére. 

A Kárpát-medence előmélységében, a Bükkben meg
vannak a Bellerophon (felső perm) rétegek. 

A Bellerophon rétegek megvannak a Karni-Alpok-
ban is. 

Mindkét előfordulás esetében a permi képződmények 
a felső karbonra települnek. 

A Déli-Alpokban az alsó triász olykor átmenetekkel 
települ a Bellerophon-rétegekre (HERITSCH—KÜHN 
p. 248). 

Az átmenet a Bükkben is megvan. Az előmélységben 
a nóri emeletig bezárólag mindkét területen azonos az 
üledékképződés, az orogén fázisok is azonosak. 

Az eltérés a raeti emelettel kezdődik. Ugyanis az Ah 
pókban megvan a teljes mezozoos sorozat. A kárpáti 
előmélységben pedig az üledékképződés a nóri emelet
tel véget ér. 

A jelzett eltérés ellenére megállapítható, hogy a pelsói 
egység a Déli-Alpok ÉK felé való folytatásának tekint
hető. 

A Felső-Keletalpi egységet a paleozoos és mezozoos 
sorozat építi fel. 

A karbon üledékek ezidő szerint csupán a Pelsói-
egységből ismeretesek. 

Lehetséges, hogy a Keszthely-Bakony egység terüle
tén az üledékképződés később kezdődött, mint a pelsói 
területen. Az azonban bizonyos, hogy a krétáig tartott, 
így tehát a teljes Felső-Keletalpi sorozat jelenléte a 
Kárpát-medencében nem bizonyítható. Feltételezhető, 
hogy a Keszthely-Bakony egység a Felső-Keletalpi egy
ség megfelelője. Az azonban igazoltnak látszik, hogy a 
Pelsói egység területére a Felső-Keletalpi egység meg
jelölése nem terjeszthető ki. 

V. 

AZ ÁTVÁLTÁS IDŐSZAKA 

Az ausztriai fázis indította el az ősföldrajzi kép vál
tozását, a Tétisz széttagolódását, a Kárpáti tömb süly-
lyedését, az Alpok kiemelkedését és a Kárpáti tömbtől 
Ny-ra a mai Európa nagy részének többé kevésbé szá
razulattá váltását. Az átváltás időszakának első része 
a larámiai fázisig tart. Kihalnak a Globotruncanák, az 
az Ammoniták és a Dinosaurusok. A megváltozott élet
térhez alkalmazkodni nem tudó élőlények letűnnek az 
élet színpadáról. A második szakasz végét a stájer fá
zis jelzi. Az ausztriai fázis majdnem valamennyi kon
tinensen jelentkezik. Ezt követte a tengerek és a szá
razföldek határait megváltoztató nagy cenomán transz-
gresszió. Hasonló méretű változás a kambrium óta nem 
volt. 

KOSSMATnak e megállapítása arra mutat, hogy a 
paleozoikum kezdete óta két nagy ciklus állapítható 
meg: az ausztriai fázis utáni és az ezt megelőző. A ten
gerek visszahúzódása a korszak végén az epirokrát je
lenség legnagyszerűbb példájával ismertet meg. Ez ve
zet a Kárpáti-tömb túron kori kiemelkedéséhez és ro-
mosodásához. A romosodás a korábbi tektonikai képet 
elhomályosítja. A túron végén a süllyedés újból meg
indult. Az Álnokban, a Nyugati-Kárpátokban, az Alföl
dön diszkordáns településsel több helyen megjelenik a 
szenon. Ez azonban nem jelent visszatérést a korábbi 
állapothoz. 

A mélyszerkezeti kép teljesen elüt a korábbiaktól, 
erre mutat a bázikus magmatitok elmaradása, a szub-
szekvens vulkánosság megjelenése. 

A felső kréta után kiemelkedés állapítható meg. Az 
alsó eocén Alveolinás-Miliolinás mészkő diszkordánsan 
települ a paleocén és a mezozoos rétegekre. E válto
zást az ÉNy-DK és az ÉK-Ny-i törés rendszereket to
vább fejlesztő larámiai fázis hívja életre. E törésrend
szer kialakulásának kezdetét, amint láttuk, a szudéti 
fázis jelölheti meg. Ez a folyamat a harmadkorban fo
kozódott. 
A törések áttörik a Veportól nyugatra és a Zalai-me

dencében a Gemerid-Elevációt. A preneoid képződmé
nyek felszíni megjelenése nyomán a Vepor és a Velen
cei-hegység közti beszakadást esetleg nevezhetjük Ge-
merid-kapunak. Az azonban bizonyos, hogy a Vepor 
beszakadás és a Pilis—Szentkereszt—Békásmegyeri tö
rés közti területet megilleti ez a megjelölés. Az bizo
nyos, hogy e besüllyedés déli része a kréta végén ala
kult ki. Ezen át érkezett az áthalmozott kréta üledék, 
amint azt a Cinkota 6., a Mátyásföld 1. és a Tóalmás 2. 
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számú fúrások adatai bizonyítják. Lehet, hogy a neké-
zsenyi (Bükk) gozau is e „kapun", de északról érkezett. 
De az is lehetséges, hogy e „kaput" a pireneusi mozgás 
tette teljessé. A nekézsenyi gozau pedig nem e „kapun" 
át érkezett, hanem a Vepor és a Szepes—Gömöri—Érc
hegység közötti lesüllyedt szerkezet mentén került elő
fordulási területére. A Gemerid-kapu szerepe a har
madkorban fontossá válik. A Paratétisz tengere azúton 
nyomul a magyar medencébe. 

Az ordoviciumtól a mezozoikum végéig a mai Alpok 
és Kárpátok domborzati viszonyai hasonlóak. A kréta 
végén ez a rend megbomlik. Az Alpok és Kárpátok mai 
hegyvonulatai nem fekszenek azonos tömbökön. Az 
ausztriai fázis után a keletalpi tömb emelkedik, a kár
páti pedig süllyed. A süllyedés és az emelkedés nem 
egyenletes. így a kárpáti tömbön is egyes prepaleozoos 
rögök mindmáig a felszínen maradtak, mások azonban 
már a mezozoikumban a mélybe zökkentek. így me
dencék keletkeztek. 

Az átváltás időszakát új fejezetként követi a vető
désekkel, széttöredezésekkel jellemzett larámiai revo-
lúció. 

VI. 

KAINOZOOS KÉPZŐDMÉNYEK 
HARMADKOR 

A harmadkor új tektonikai helyzetet teremtett. A 
Nyugati-Kárpátokban a Paratétisznek — nagyrészben 
a miocénben — medencéi keletkeztek. Ezeket három 
csoportba osztjuk (SZENES, 1961): 

1. A Kárpátok ívétől nyugatra, Morvaországban van az 
előtér üledékgyűjtő területe; ez a hegység fokozatos 
felgyűrődése során az ív külső oldala felé tolódott el. 

2. A második csoportba tartozik a bécsi, turóci, felső-
nyitrai, besztercebányai, zólyomi és a breznói me
dence. 

3. A harmadikba pedig az Észak-Magyarországi-, Dél-
és Kelet-Szlovákiai, valamint a Kisalföldi-medence. 

E medencék nem egyidőben alakultak ki. Kárpáti
előtér morvaországi területén már fokozatosan szára
zulattá vált, amikor az ívbeli medencék a tenger uralma 
alá kerültek. A helvéti (kárpáti) emelettől a tengeröb
lök helvzete a belső kárpáti területeken teljesen más, 
mint a korábbi harmadkorban. A középső és a felsőltor-
tonban megszűnt a károáti terület kaDcsolata a Tétisz-
szel. s ezért ez a terület kiédesedő öböllé alakult. A hel
véti időtől a Kárnátok külső előtere emelkedik. 

Az említett előtér emelkedése és a belső medencék 
képződése által megindult az emelkedő területek ten
gerének a medencék felé való vándorlása. Ez a vándor
lás a mezozoikumban belülről kifelé, a harmadkorban 
kívülről befelé történt. A mezozoikumban, amint azt 
már tárgvaltuk. a Pelsói-egység emelkedése folytán a 
Nyugati-Kárpátok délkeleti szegélvén a geoszinkliná-
lis megszűnt. A tender a Centrális Aln-Károáti-kü-
szöbre tevődött át. A harmadkorban ellenkező irányú a 
mozgás. A Kárpátok külső előterének nagy része szá
razulattá vált. A külső kárpáti láncokon belüli terüle
tekre nyomult a tenger. 

A háttér, maid az előtér emelkedése, illetve süllye
dése az álló hullám jelenségéhez hasonló folyamat gon
dolatát ébreszti. 

A tektonikai rend megváltozása az üledékkéoződés-
ben is kifejeződik. Ugyanis a korábbi többé kevésbé 
folyamatos üledékképződést a harmadkorban a ten
geri és a szárazföldi üledékek gyakori váltakozása vál
totta fel. E folyamat kisebb mértékben már a jurától 

jelentkezik. Egy-egy emeleten belül is transzgressziók 
követik egymást. A kéreg mozgékonysága nagyobb, 
mint korábban. 

A szeizmológiai vizsgálatok eredményei szerint, a 
kéregvastagság országunkban csakúgy, mint a legtöbb 
(GÁLFI—STEGEN A 1957, STEGENA 1964, MITUCH—-
POSGAY 1965, MITUCH 1966) belsősüllyedékben is, az 
átlagosnál kevesebb. BENDEFY geokinetikai tanulmá
nyaiból tudjuk, hogy hazánkban a kéreg mozgékony
sága magas fokú. 

A harmadkor tárgyalását bevezető sorok után tér
jünk vissza az eocén kezdetével kialakuló kép részle
tesebb ismertetéséhez. 

Faunával igazolt paleocénünk nincsen. 
Az alsó és a középső eocénban a dunántúli és az Al

földtől északra eső területek fejlődési képe különbözik. 
Az előbbin a tengeri és a terrigén, az utóbbin az alsó
eocénben csupán a terrigén képződmények fejlődtek ki. 
Az Alföld északi peremére csak a felső eocénben érke
zett a tenger. 

Az eocén történetének kezdetét az Alföldtől északra 
csupán terresztrikus képződmények őrzik. Ezek az egy
kori térszín süllyedéseiben főleg ott találhatók, ahol 
fiatalabb eocén képződmények megóvták őket. Rész
ben még a mezozoikumban keletkeztek bauxit nyomok, 
kéregvaskő darabok, nagyobb részük az eocénben jött 
létre. Az utóbbiakat gyűjtőnéven tarkaanyagoknak ne
vezzük. 

Az ausztriai mozgás nyomán elhalványult tektoni
kai rend még most is, későbben is, beleszól az ősföld
rajzi kép alakulásába, minthogy az idősebb harmad
kori üledékek is egykori tengerbarázdákban lelhetők, 
miként azt az eocén képződménveknek a Dunántúlon 
való megjelenése is tanúsítja. A Dunántúlra és Ka-
finthiába az eocén tenger az észak-olaszországi Vi-
cenza vidékéről érkezett. Olaszország felől érkező ing-
resszió két ágra szakadva nyomult észak felé. A ha
zánkba érkező északkelet felé haladt (MÉSZAROS— 
DURICH 1962). A két ág között a Kisalföldi-küszöb he
lyezkedett el. A küszöb déli szegélye 4000 m-en aluli 
mélységbe süllyedt (LÁNYI 1966). 

Az alsó eocén a Вй-konvból Sümeg, Nyirád. Halimba, 
Magyarpolány, Dudar, Balinka, Tszkaszentgyörgyön mu
tatható ki (KOPEK—KECSKEMÉTI). A tengeri üledék-
kéoződés az alsó eocénben kizárólag a centrális dep
resszió területén, az elomélységgel párhuzamosan hala
dó mezozoos rögök között történt. Innen a Móri-árkon 
át érkezett Iszkaszentgyörgyre. 

Az alsó és a középső eocén legjellegzetesebb sajátos
sága az intenzitásában időnként változó, de állandó ten
gerfenék ingadozás. Sziget-tengerről van itt szó, mely
nek medencéit egy-két km-es szorosok kötik össze (KO
PEK, 1964). A tengerfenék ingadozása, a hullámmoz
gás már a mezozoikumban is megvolt. 

A dunántúli eocén tengerbarázda keleti szegélyén az 
eocénben a Budai-hegységben. Dorog, Tokod, Csordá
kat, Mány, Oroszlány, Bókod, Mór, Pusztavám, Ba
linka, Dudar, Tatabánya vidékén szénképződés történt. 
A szénképződés három, esetleg négy különböző sza
kaszban ment végbe: a Paleocénben?, az iprézi emelet 
felső részében, a lutéciai emelet alsó és felső részében 
(KOPEK—KECSKEMÉTI). A közénső eocénben a mai 
Szentendre—Visegrád-hegység területe a mélybe süly-
lvedt. az eocén tenger északkelet felé nvomult. így Kós-
don és a városligeti mélyfúrás adatai szerint ott is 
szénképződésre nyílt alkalom. 

A közéoső eocénben megjelennek a vulkáni — főkén-
oen amfiból — andezit-termékek is (SZÉKYné FUX, 
19571. Ez a vulkánosság átterjed a felső eocénbe is (KO
PEK—KECSKEMÉTI—DUDICH 1966). Ezek legnyuga
tibb előjövetelét a Stájer Alpokban találjuk, ahol a 
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felső kréta és az oligocén között KÜHN, HERITSCH— 
KÜHN (1951, p. 261) számol be ezek előfordulásáról. 

Az eocénkorú andezittufát több fúrás feltárta. Legke
letibb előfordulása a tóalmási fúrás 2496—2667 m mély
ségből került elő. Legjelentősebb előfordulása a Velen
cei-hegységben felszínen levő amfiból andezit. A bu-
zsáki fúrás a lattorfi rétegek alatt bentonitosodott am-
fibolandezittufát tárt fel. A tóalmási, újhartyáni és a 
sárii mélyfúrások feltárta magmatermékek felső eocén 
korúak. Az utóbbi két fúrásban dacittermékek is van
nak. (JUHÁSZ A. Előadás a M. Földt. Trs. 1968. V. 20.) 
Fontos megállapítása KOPEK—KECSKEMÉTI—DU-
DICH-nak az, hogy az eocén üledéksor hézagos, ki
emelkedések és az ezeket követő transzgressziók jel
lemzik. A transzgressziók bázisán paralikus eredetű 
szénösszletek vannak. A legjelentősebb kiemelkedés a 
lutéciai emelet közepén történt. Ez a kiemelkedés 
KOSSMAT (1936, p. 397) értelmezése szerint a larámiai 
fázist rögzíti. Ezt a mozgást KÓKAY (1959) Várpalo
tán állapítja meg. 

A felső eocénben a Balatontól délre: Buzsák, Bala-
tonbozsák és innen északkeletre Cinkota, Örszentmik
lós, Túra, Tóalmás, Bükkszék, Tard, Demjén, Mezőké-
keresztes vidékén a mélyfúrások felsőeocénkori kép
ződményeket tártak fel. 

A felső eocénben a Dunántúlon a Gemerid-Eleváció 
mindkét oldalán tengerág húzódott. Az Eleváció nyu
gati oldalán húzódó észak felé haladt. 

A Nyitrai-medencében VIGH (1915) ad hírt kétség
telenül felső eocénba tartozó üledékekről. 

Buda vidékén az alsó és középső eocén képződmé
nyek egyes szintjei ismeretesek. Ezek megjelenése arra 
utal, hogy a már töredezett Gemerid-Eleváción keresz
tül az annak nyugati oldaláról történt ingresszióval van 
dolgunk. Az Alföld északi peremén lelhető felső eocén 
előfordulások Buzsák—Balatonbozsáki leletekkel való 
kapcsolatra utalnak. Ezidőben tehát a mai Balaton és 
Balaton-felvidék területe a Vepor—Szepes—Gömöri— 
Érchegység szigete, illetve félszigeteként nyúlt be a fel
ső eocén tengerbe. Az eocén végén a Bakony egésze szá
razulattá válik. Ekkor a Dunántúlon csupán már a fel
ső eocénben kialakult a Balatontól délre húzódó, Bu-
zsákig követhető oligocén tengerbarázda és a Budavi
déki oligocén töri meg a dunántúli szárazulat egysé
gét. 

SIPOSS írja, hogy Dorogtól nyugat felé az oligocén-
korban félig sós vízi és szárazföldi üledékek vannak. 
VADÁSZ a tatabányai XV. aknából való Potamides 
margaritaceus, plicatus, Melanopsis hantkeni és Neri-
tina féléket sorol fel. Tovább nyugat felé csupán a fel
ső oligocén édesvízi összletre ad hírt. Ennek legnyuga 
tibb határát Zirc környékén tételezi fel. Tovább nyu
gatra a Bakony hegység magasabb térszíni szárazulat 
volt. A pireneusi mozgás a területet kiemeli. Beköszönt 
TELEGDI—ROTH megjelölte infraoligocén denudációs 
periódus. 

A Budai-hegység üledékképződése — írja KOPEK— 
KECSKEMÉTI—DUDICH — átmenetet mutat a Du
nántúli-középhegység paleogénjétől az Északi-közép
hegység felé. Az előbbiből fejlődött ki. Később azonban 
az eocén—oligocén határtól kezdve iellegeiben az utób
bihoz kapcsolódik. Budapest környékének keleti részén 
az oligocén üledék folytonossággal települ az eocén bu
dai marsára. 

Az Alföld északi szegélye megsüllyedt. A süllyedés a 
Gemerid-kaüu mélyülésével, szélesedésével kapcsolatos. 
A Gemerid-kapu az oligocéntől kezdve fontos szerep
hez jut. Ezen át érkezik a tenger Szlovákiából, illetve 
végső fokon a Paratétiszből. A Centrális-Alpok keleti 
végén is az oligocén miocén fordulóján nagy süllyedés 
lépett fel (WINKLER—HERMÁDÉN, 1957, p. 423)1 

A Dunántúl az említett tengerrel borított területek
től, valamint délnyugat felől az alsó és középső) oligo-
cénben Buzsákig benyúló tengerágtól eltekintve szára
zulattá vált. A szárazulat, bár roppantul megszűkítve, 
még a felső pannonban is mutatkozik. A Dunántúlon az 
eocént követő kiemelkedés az ország egészére csak a 
szávai fázis után alakult ki: infrakárpáti kiemelkedés. 
Ott, ahol e kiemelkedést tengeri üledékképződés előzte 
meg, az irodalom burdigálai kiemelkedésre utal, (Szlo
vákia D-i része, É-Magyarország). Ott pedig, ahol ten
geri burdigálai képződmények nincsenek •—• így a Ba
konyban is — a helvéti elején történt kiemelkedésről 
ad számot irodalmunk. A Stájer-medencében a meg
süllyedés az akvitánnal veszi kezdetét és a középső hel
véti emeletig tart. A miocén szögdiszkordanciával tele
pült a felső oligocénre. A megsüllyedt területre a Köz
ponti-Alpokból homokkő, konglomerátum és breccsia 
érkezett fWINKLER—HERMÁDÉN 1951). A Centrális-
Alp-Kárpáti-küszöb kárpáti szakasza ekkor válik el az 
alni területtől. Az így önállósult Kárpáti-küszöb meg-
süllyedését mind az Alpok, mind a Pannónia-tömeg fe
lőli oldalon a törmelékes kőzetek meeielenése vezeti be. 

A szárazföldi időszak legjellemzőbb képződménve 
mind a Dunántúlon, mind az Alföldtől É-ra, a kisebb 
nagyobb foltokban, részben összefüggő területeken mu
tatkozó kavics és konglomerátum. Ebbe a sorozatba 
tartozik az ipolytarnóci lábnyomos kvarchomokkő, ka
vics és kvarckonglomerátum, valamint a riolittufa so
rozat. Ennek fedőiébe tengeri burdigálai képződmény 
települ (MEZNERICS). 

Az itteni flóra ANDREÁNSZKY szerint az egri akvi-
tán flóránál fiatalabb, viszont a szénösszlet flóráiánál 
idősebb, A konglomerátum összletben a Bakonvtól a 
Saió-völgvig kovásodott fatörzsek lelhetők. A fatör
zsek a Közénhegvség egvik iellegzetességeként tekin
tendők (VADÄSZV ANDREÁNSZKY szerint a kováso
dott fatörzsek a burdigáliai korban élt fák maradvá
nyai. A fatör^s^k a Közénhegvsé? mentén húzódó vo
nulatról, a I/Ог*7v-hátról kerülhettek a kavics konglo-
merátumbp ANDRFÄNSZKY megállanítia. hogv a fa
törzs maradványok 1000—1400 m magas hegyvidék er
dőségéből jutottak a kavicsok közé. Ez lehetett a ma
gassága a Nvugati-Kárpátok és az Alföldi-küszöb közt 
húzódó LÖCZY-hátnak. 

Gondolhatnánk arra, hogv a fatörzsek esetleg a Ge
merid-Eleváció. a Paleokárnátok területéről is származ
hattak. Ez a lehetőség azért dől meg, mert a Gemerid-
Kapuban a Paleokárnátok akkor már a mélybe süllyed
tek. A Mátra. Cserhát fatörzsei nem érkezhettek észak, 
vagyis a Paleokárnátok felől. A Közénhegység egész 
vonulatában a fatörzsek egvveretűek, tehát ugyanazon 
erdőségben élő növényzetből származtathatók. Közén
hegységünk mentén ezidőben a LÓCZV-hát volt az 
egyedüli kimagasló és többé-kevésbé szét nem tagolt 
vonulat. Így tehát az az erdőség, amelyből a fatörzsek 
származtak, csakis a LÓCZY-háton lehetett. 

A szárazulat beszakad clSS cl helvéti emelettel vette 
kezdetét. Az északkelet felől érkező miocén transz-
gresszió Buda vidékére már a miocén elején, Várpa
lota környékére pedig az alsó helvéti emelet idejében 
érkezett. Mindkét területen a helvéti emelet idejében 
kisebb parteltolódások történtek. Ezt jelzi a várpalotai 
felső helvéti rétegcsoport is, minthogy ez több négyzet 
km területen közvetlenül az alaphegységre és az alsó-
helvéti összlet eróziós térszínére diszkordánsan települ 
(KÓKAY, 1959). Az eróziós térszín az alsó helvéti ten
ger regressziója után alakult ki. Itt meg kell említeni, 
hogy kisebb part eltolódásoknál nagyobb jelentőségű 
eseményre utal KÓKAY, amikor a helvéti emelet két-
osztatúságát állapítja meg. A tortonai emelet idejében 
délnyugat felé tovább jut a transzgresszió. Legdélnyu-
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gatibb előfordulását Zalahaláp környékén ismertem fel 
(1941). Ugyanekkor azonban dél felől a Tétisz felől is 
transzgresszió éri a Dunántúlt, melynek nagyrésze a 
tenger uralma alá jut. Megszűnőben van a tengerba
rázda-rendszer. A helvéti tenger előnyomulása ar/ 
ó-stájer mozgás nyomán történt. Ennél a mozgásnál sok
kal fontosabb az új stájer mozgás. Ez a mozgás az alsó
felső tortonai határon ment végbe (KÓKAY, 1967). A 
Dunántúli-középhegység árkos, bérces, lépcsős szerke
zete — írja DARÁNYI — jóformán egészében akkor 
alakult ki. 

A miocén legelterjedtebb üledéke a szarmata, emelet
ben ismerhető fel. Legjobb feltárásait a Tapolcai-me
dencében, Zánka és Antaltelep között találjuk. Mélyfú
rások Várpalotán is feltárták a szarmatát (KÓKAY, 
1954). 

Újabban VÉGH (1966) Eplény—Szentgál vonaltól 
nyugatra a hidrobiás édesvízi mészkő mélyebb részéből 
gyűjtött szarmata korú faunát. 

A pannóniai emelet hazánk legjelentősebb süllyedési 
időszaka. A süllyedés megindítója az attikai fázis. 

SÜMEGHY (1940) szerint a peremeken és a medence 
alakulatokban is a szarmata és a pannon rétegösszlet 
között éles a határ, diszkordancia van (attikai fázis). 

Az alsó pannonban az ország nagyobb része már meg
süllyedt. A Magyar-középhegység egy része még állja 
a harcot, és szárazulat marad: a felső pannonban azon
ban már ennek is nagyobb részét víz borítja (rhodáni 
fázis). Mind az alsó. mind a felső1 pannóniai emelet pe
remi és medence üledékei több szintre és azokon belül 
különböző fáciesekre tagolhatok. Az alsó pannont KÖ-
RÖSSY öt jól körülírt szintre bontja. Az üledékek 
vastagsága az altalaj viszonyok függvényeként külön
bözőek. Ott, ahol a mélyebb szinteket képező1 kristályos 
vagy mezozoos kőzetek jobban süllyedtek meg, vasta
gabb pannon üledékeket találunk felettük, mint ott, 
ahol a süllyedés később történt. 

LÓCZY (1913) írja, hogv a pannon rétegek vastag
sága Kéthelyen 362 m, Faluszemesen 381 m, Várpalota 
környékén a vastagság 100 m körüli. így pl. a Csóri 
XLI számú fúrás 0,23—97,47 m között harántolta a pan
nont. Ez a fúrás a fillitben állt meg. A kéthelyi és a 
faluszemesi fúrások a Pelsói-egvség délkeleti oldalán 
húzódó árok mentén fekszenek. így tehát itt vastagabb 
a pannon, mint magán a Pelsói-egységen. 

Területünkön a Tapolca vidéki kvarcos homok és 
kavics a pannóniai emeletnek legmélyebb szintje. He-
gyesd, Monostorapáti, Kapolcs között az Eger-völgyben 
a felső pannon agyag alól a kavics többször is kibukkan. 
Nemeskáptalantóti, Kékkút, Salföld, Kővágóörs, Köves
kála a. Szentbékkálla határában homokot, tehát az alsó 
pannont találjuk. A homokos pannon fedőjében Sátor-
nán, Halagoson, Csobáncon (Gulácsi-hegy), Haraszto
son a bazalt alatt a magasabb pannon agyagos-meszes 
homokja települ. Ez a magasabb meszes szint, amelyet 
a Halagos nyugati oldalában a homokbányában figyel
tem meg, diszkordansan települ az alsó pannonra. A 
Kállai-medencében a magasabb agyagos, márgás, ba
zalttufát és breccsiát is tartalmazó pannon az alsó
pannon kori kvarcitra települ. A szentbékkállai Bocs-
korkút körüli feltárásokban a pannonban bazalt termé
keket figyelhetünk meg. Erre a pannonra települ maga a 
bazalt is. Ugyanez adódik LÓCZY megfigyeléséből: sze
rinte Szentbékkállán, a Diszel felé vezető út mentén a 
kvarcit kőtengeren szürke agyag fekszik. Mivel a ka-
polcsi bazalttufában szegletes édesvízi mészkövet talá
lunk, — írja LÓCZY (1916, p. 379) — kétségtelen, hogy 
a források felszínre törése a bazalt-kitöréseket meg
előzte. 

A Kapolcs környéki kvarcit és az édesvízi mészkő a 
pannon mélyebb tagját képviseli. Erre települ a homo
kos, kavicsos magasabb pannon. A Kapolcs környéki 
előfordulásnál figyelmet érdemel, hogy itt a kovasavas 
oldatok felszínre törését meszes oldatok felszínre ju
tása követte. Több szintben jelentkezik az édesvízi 
mészkő, mely Kapolcs és Nagyvázsony között a legalsó 
pliocén rétegektől a pleisztocénig ismétlődik. Kapolcs 
és Öcs köztiek a régebbiek. Ezeket HALAVÁTS a Con-
geria rhomboïdes szintben keletkezettnek tartja. A Kál
lai-medence kvarcitjait is ide sorolom. BARTHA (1955) 
megállapítása szerint az öcsi és a várpalotai rétegek — 
faunisztikai és rétegtani alapon — egykorú képződmé
nyek. Mindkét helyen az édesvízi mészkő folyamatos 
képződésének kezdetét tekintjük a pannóniai időszak 
határának is. A várpalotai szelvényben — írja BAR
THA — a víz kiédesedése nem volt folyamatos, csök
kent sósvízi és édesvízi szakaszok egymás mellett és 
egymás felett is vannak, de egy bizonyos rétegen alul 
nem találtunk édesvízi fajokat. Tehát az alig sósvízi fá-
ciesből a kéregmozgásoknak megfelelően, kisebb ide-
oda hullámzások közbeiktatódásával a nagyvonalú vál
tozás mégis az édesvízi felé történt. 

Negyedkor 

A pannon végén a kárpáti terület egésze szárazulattá 
vált. így a Bakony története is alig különbözik a terü
let többi részétől. 

A Bakonyban a pannonra diszkordansan. és külön
böző1 magasságokban bazalttufa, édesvízi mészkő, kova
savas gejzír képződmények, kvarc, homokkő, sötétbarna 
vasérc, vagy laterit képződmény és lösz települnek. 
Ezek elterjedése, leszámítva a löszt, nem általános, ha
nem csupán regionálisan véve konzekvens. A Bakony 
és a Balaton-felvidék tájképileg legjellemzőbb vonását 
a bazalt hegyek nyújtják. 

A bazalt vulkánosság, amint azt id. LÓCZY megálla
pította, a legfelső pannóniai emelet idejében kezdődött 
és a pleisztocén elejéig tartott. A bazalt hegvek Ti
hanytól ÉNy irányban haladó és a Keszthelvi-hegysé-
get ÉK felől szegélyező, és DK-felé Fonyódig követ
hető törések közbezárta árkos vetődések területén, a 
miocén elején mélybe süllyedt, összetört mezozoos rö
gök között foglalnak helyet. 

A Balaton környéki vulkánok többszöri kitöréséből 
származó lávatakarók, rétegvulkáni kúpok, láva- és 
tufakitörésekből álló vulkáni csatornák, ritkábban te-
lérek. Td. LÓCZY szerint — íria VADÄSZ — részben 
sűrű, kifolyásnélküli, nyúlós láva szilárd törmelékkel, 
részben hígfolyós, gázban dús, gvakori törmeléket szol
gáltató folvamatos lávaömléssel, stromboli jellegű ki
törések építették fel a hegyeket. A Balaton vidékén 
száznál több kitörési centrumot ismerünk. A száraz
földre hullott törmelékanyagon kívül Tihanyban a pan
nóniai beltó végső, sekélyvízi részeiben lerakódott, víz
szintes rétegzettségű, parti mozgatottságból származó, 
átlós rétegzésű breccsia összlet imeretes laza iszapba 
mélyült nagyobb kőzetrögökkel. A bazalt vulkanizmus 
szünetében időleges vulkáni útóműködés volt. A Tiha
nyi-félszigeten a második erupciós ciklussal eevjdőben. 
gejzíritkúpok tömegesen keletkeztek — írja BÖJTÖS-
né—VARRÓK K. — A gejzírek nvomait a fiatalabb 
erupciós ciklus bazalttufáin is megfigyelhetjük. Ezek 
kötőanyaga mindig a gejzírek kvarca és kalcitia. 

A bazalttermékekben kristályos pala, permi vörös
homokkő, a triászsorozat különböző mészkő, márga és 
dolomitjain kívül szarmata mészkő és pannóniai mész
kő rögök és zárványok vannak. Ezek a legfelső áttört 
kőzetréteget jelzik. A zárványok nagysága erőteljes ki
törésre mutat. 

146 



A 300—400 m nagyságban levő bazaltkúpok (Bada
csony, Szentgyörgy, Csobánc, Somló, Sághegy) lávája a 
rétegeket az eróziótól megvédte. A köztes területeken 
pannóniai aljzatra kiömlött anyag főképpen a szél ha
tására lepusztult. így a bazaltkúpok környezetükből 
morfológiailag méginkább kiemelkedtek. Az édesvízi 
mészkő feltörési helyei az idők során megváltoztak. Ez 
a változás a tengerszinthez való változással kapcsolatos. 
A Balaton-felvidéken számos helyen a triászkori képződ
ményeken forrásmészkő települ. Lehetséges — írja id. 
LOCZY —, hogy ezek a mediterránban képződtek. Ezt 
a lehetőséget a Márkó és Nyirád környéki édesvízi 
mészkő feltárások támogatják. SCHRÉTER (1911) volt 
az első, aki a Budai-hegyekben a harmadkori és pleisz
tocén hévforrások nyomait felismerte. Id. LÓCZY (1913) 
pedig a bazalttufában Tihanyban felső pannóniai és le-
vantei édesvízi mészkő zárványokról számol be. Mind
két területen tehát a harmadkorban hévforrások mű
ködtek. SCHRÉTER tanulmányából tudjuk, hogy hév
források már az alsó mediterránban felfakadtak, s ez 
időtől állandóan felszínre tör a tároló medence vize. 
Csakhogy, amíg a múltban még a pleisztocénban is a 
hegység belső területén buggyantak felszínre a forrá
sok, addig ma a hegység lábánál fakadnak. A források 
felszínre törési helyeinek vándorlása abban a pilla
natban érthetővé válik, amidőn megállapítást nyer, 
hogy a Budai-hegység az egyik, a Balaton-felvidék a 
másik esetben a harmadkortól kezdve a pleisztocén 
utánig, illetve napjainkig emelkednek. A Mátyáshegy 
oldalában, valamint a Várhegy oldalában található Du
na-terasz kavicsok azt bizonyítják, hogy a pleisztocén
től napjainkig ez az emelkedés a Duna „O" pontjához 
viszonyítva 34—54, illetve 49—59 m-t tesz ki. A Bala
ton-felvidéken ugyanaz történt, mint a Budai-hegyek
ben: a kiemelt vonulatok ma is pozitív, a besüllyedtek 
ma is negatív irányú mozgást végeznek (BENDEFY, 
1967). A hévízek a mezozoos képződményekből — a tá
roló medencéből — törnek a felszínre. A feltörési he
lyek a tároló medence térbeli helyzetétől függnek. A 
medence egyrésze felemelkedett. A víz a medence mé
lyen maradt részén tárolódik és onnan a hegység lábá
nál tör elő. A recens mobilitást BENDEFY geokinetikai 
vizsgálati eredményei igazolják. A mobilitás kezdete, 
amint azt a tárgyalt hegyvonulatok bizonyítják, az 
ópaleozoikumba nyúlik vissza. 

Az Alpok és a Kárpátok magmatektonikai kapcsolatai 
az ofiolitos és a savanyú vulkánizmust kialakító 

kéregmozgások 

Biellától a Gemeridákig magmatitokkal jellemzett 
vonulat ismeretes. A vonulat egészén a paleozoikum
ban és a mezozoikumban bázikus és savanyú magmati
tokat találunk. Ezek a Déli-Alpok, a Balaton-felvidék, 
a Bükk, a Rudabányai-hegység ladin emeletében lelhe
tők. A Kárpát-medencében magmatermékek a krétá
ban is megvannak. A harmadkorban a Karni-Alpok
ban és a Kárpát-medencében a magmatizmus folytató
dik. A Kárpát-medence legkeletibb részén, a Hargitá
ban, még a pleisztocénben is tart. Megjelenik az ande
zit, a riolit, a dácit. A harmadkor végén a Stájer- és a 
Kárpát-medencében bazalt tör fel. Figyelmet érdemel a 
magmaműködésnek a kezdeti szakaszban Ny-ról K-re 
való eltolódása. A szerkezetileg összetartozó vonulatban 
a magmajáratok Ny-on korábban záródnak, mint kele
ten. A Kárpát-medence harmadkori vulkáni képződmé
nyeivel kapcsolatosan e folyamatra HOFFER utal. 

A bázikus (simatikus) és a savanyú (sialikus) mag
matitok megjelenése két különböző tektonikai folya

mattal kapcsolatos. A bázikus, ofiolitos magmatizmus a 
mély törések mentén felhatoló köpeny anyagából szár
mazik. Ez a geoszinklinális tenziós simatikus magma-
tizmusa. 

A szubszekvens, a savanyú, az orogén, a sial mag
matizmus a harmadKorban a Kárpátokban jól nyomoz
ható. A savanyú magmatitok anyaga a megsüllyedt és 
oeolvadt sialbol való. 

Az ofiolitos és a szubszekvens magmatizmusokat 
egy közbeeső intruzív síal plutonizmus epizód (gránit, 
granoűiorit, diorit) választja el egymástól. 

bzuDszekvens magmatizmus jelentkezik az auszt
riai, larámi, szávai es stájer fázisok után. 

A larámi fázis után megjelennek az eocén oligocén 
andezitek. A szávai-stájer fázisok után folytatódik a 
savanyú vulkáni termékek felszínre jutása. A Gond-
wana es a Laurázia felöl érkező erőhatások a medence 
megsüilyedéséhez, a sial anyag megolvadásához vezet-
пек. Az ül és D felöl érkező nyomóerők megszűné
sekor ellenhatásként a külső láncokon belül hasadé
kok keletkeznek, magmajáratok alakulnak ki. E mag
majáratok a medencében különböző irányokat kö
vetnek. A nyomóerők hatása a terület egészére nem 
egyenletes: Ny-ról К felé haladva a hatás gyen
gül. Ezért Ny-on a magmajáratok korábban záródnak, 
mint K-en. A nyomóerők hatásának különbözősége 
összhangba hozható STAUB véleményével. STAUB az 
Ibero-Korsikai és az Appenin-Kelet-Alpi tömb között 
hatalmas tranzverzális eltolódást állapít meg. Ez az el
tolódás Ny-on erőteljesebb hatású, mint K-en. Ez ma
gyarázza tehát a magma-feltörések időbeli eltolódását. 
Az iniciális, ofiolitos és a gránit magmatizmus lineári
san, a savanyú szubszekvens a belsójsüllyedekben, a 
finális vulkánosság pedig a belsősüllyedék peremén je
lenik meg. A finális, bazalt vulkánosság a kárpáti tér
ségben két, többé-kevésbé koncentrikus övben mutat
kozik. SZÁDECZKY—KARDOS (1968) szerint a bazalt 
vulkánosság kialakulását legvalószínűbben a bazaltos 
anyag oldalas elvándorlása, vagyis a mélyáram hívta 
életre. A szubszekvens vulkánosság íőtömege is a bel
sősüllyedék peremén mutatkozik; ezért feltételezhető, 
hogy ezt is az oldalak felé való anyagvándorlás terem
tette meg. Mindkét magmatizmus tehát a belsősüllye
dék kialakulásával kapcsolatos. A szubszekvens mag
matizmus akkor vált lehetővé, amikor a még csak ki
sebb mélységbe jutott kéreg alsó része beolvadt. A fi
nális akkor, amikor a mélyebbre süllyedés folytán a 
kéreg talpa a Simába került. 

A Tisián még egy iniciális magmatizmussal jellem
zett vonulat, a Mecsek-Kiskőrösi eugeoszinklinális vo
nulat ismeretes. 

ÖSSZEFOGLALÁS 

1. A Kárpát-medence részletesebben ismert fejlődés
menete két, a medence egészére kiterjedő, szárazföldi 
szakasz között játszódott le. Az idősebb az asszinti fá
zist követően, a fiatalabb a pannonban jelent meg. Az 
irodalomban újabban szokásos szerkezeti emelet meg
jelölését nem alkalmazom, minthogy ez sok szubjektív 
elemet tartalmaz. Az alpi ciklusra vonatkozó három 
szerkezeti emelet megjelölés nem sokban tér el a IV— 
VI. egységgel jelölt beosztásomtól. 

2. Az Alpok és a Kárpátok, illetve ezen belül a Ba
kony kapcsolatát az üledékképződési viszonyok, vala
mint a magmatitok kifejezik. Az Alpok és a Bakony 
üledékképződési kapcsolatát HAUER, id. LÓCZY, TE
LEKI igazolták. A magmatitok szerepét, amelyek 
ugyancsak a szerkezeti kapcsolatok fejlődésére utalnak, 
ismertettem. 
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3. A magma működés Ny-ról К felé történt. A mag
matitok megjelenési területei arra mutatnak, hogy az 
Alp-Kárpáti rendszerben a magma járatok a Nyugati -
Alpok területén korábban, a Keleti-Alpokban később, 
a Kárpátokban pedig legkésőbb záródtak be. 

4. A Dunántúl egyik legjellemzőbb sajátsága a mo
bilitás. Ez az üledékképződés hullámmozgásában (Dic-
tyogenesis) j u t kifejezésre. A korábbi idők adatai szór
ványosak, így e terület hullámmozgás jellege csak a 
mezozoikumtól követhető. Ez a jelleg napjainkig nyo
mozható. A pleisztocén és a jelenkor mobilitása, a hé
víz feltörési helyeinek, valamint a folyóteraszok meg
változásából megállapítható. A geokinetikai vizsgála
tok igazolják, hogy a mozgások napjainkban is folya
matban vannak. 

5. Az Alföldi-Küszöb a Mórágyi-Kristályos terület
hez kapcsolódva, azzal egységet képez. így a PETERS 

és MOJSISOVICS felismerte „Keleti Szárazulaf'-nak 
felel meg. E szárazulatot id. LOCZY az Alföldre is ki
terjesztette. 

6. Az orogénvándorlással foglalkozva megállapítható, 
hogy a mezozoikumban ez a vándorlás a Pelsói-egység 
kiemelkedésével kezdődött, és belülről kifelé haladt. 
Majd a helvéti emelet idejében a Kárpátok külső terü
lete emelkedett ezért belső medencék képződtek. Ezek 
maximális kifejlődésüket a pannonban érték el. A hát
tér, majd az előtér emelkedése, illetőleg süllyedése az 
álló hullám jelenségéhez hasonló folyamat gondolatát 
ébreszti. 

7. A LÓCZY-hát a Karawankákig követhetőnek lát
szik. Ez az Alpok és Kárpátok összefüggésének megál
lapításánál igen fontos tényező. 

Szálai Tibor 
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wart kann durch die Lage der Thermen sowie die 
Aenderungen der Flussterrassen festgestellt werden. 
Die geokinetischen Untersuchungen bestätigen, dass die 
Bewegungen auch heute noch vor sich gehen. 

5. Die Alföld (Tiefebene)-Schwelle schliesst sich dem 
mórágyer kristallinen Gebiet an, sie bildet eine Ein
heit. Somit entspricht diese Einheit dem „östlichen 
Festland" von PETERS und MOJSISOVICS. In dieses 
Festland wurde von LÖCZY sen. auch die Tiefebene 
mit einbezogen. 

6. Eine Betrachtung der Wanderung der Orogene 
lässt erkennen, dass diese Wanderung im Mesozoikum 
mit der Erhebung der Pelso-Einheit begann und von 
innen nach aussen hin vor sich ging. Im Helvét erhob 
sich das Aussengebiet der Karpaten, wodurch sich in
nere Becken gebildet haben. Ihre maximale Entwick
lung erreichten diese im Pannon. Die Hebung bzw. 
die Senkung des Hintergrundes und dann des Vorrau
mes erweckt den Gedanken eines Vorganges, der einer 
Stehwelle ähnlich ist. 

7. Der LÓCZY-Rücken scheint bis zu den Karawan
ken verfolgt werden zu können. Dieser Umstand stellt 
in der Feststellung der Verbindung der Alpen und der 
Karpaten einen sehr wichtigen Faktor dar. 

Tibor Szálai 

DIE AUSBILDUNG DES SE-LICHEN ZUGES DER WESTKARPATEN MIT BESONDERER 
RÜCKSICHT AUF DAS BAKONY-GEBIRGE IM ALP-KARPATISCHEN SYSTEM 
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THE FORMATION OF THE SE RANGE OF THE WEST CARPATHIANS WITH SPECIAL REGARD 
TO THE BAKONY MTS. IN THE ALP—CARPATHIAN SYSTEM 

1. The formation of the whole Carpathian Basin 
known in details took place between two terrestrial 
phases. The older appeared after the Assintic, the youn
ger in the Pannon phase. The recently adopted stage de
signations common in literature are not used here, for 
they are generally charged with many subjective ele
ments. The three structural stages referring to the alpic 
cycle only slightly differ from my own IV—VI Unit 
designation. 

2. The connexion between the Alps and the Carpa
thians, within the latter the Bakony Mts., is established 
on the bases of the sedimentation processes and the 
magmatites. HAUER, LÓCZY sr., TELEKI have proved 
the relations of these processes existing between the 
Alps and the Bakony Mts. The present author has pub
lished data on the role of magmatites clearly indic
ating structural relations. 

3. The magmal activity spread from the west to the 
east. The occurrence of magmatité sites shows that in 
the Alp-Carpathian system the magmal galleries clos
ed in the following order of sequence; in the area of 
the Western Alps earlier, in the Eastern Alps later, 
while in the Carpathians even following that period. 

4. One of the most conspicuous characteristics of the 
Transdanubia is its mobility. This sedimentary process 
is revealed in an undulating motion (Dictyogenesis). 
Earlier data are unfortunately sporadic. Thus, the fea

ture of this undulating motion can be followed from the 
Mesozoic. This characteristic may even be investigated 
today. The mobility of the Pleistocene and Holocene 
can be esetablished from the sites of uprushing thermal 
waters and from the change of river terraces. Geoki-
netic measurements prove the existence of presenday 
motions. 

5. The Great Plain—Threshold joining the Mórágyi— 
Crystalline region forms a unit. Thus, it corresponds to 
the "Eastern Land" conceived by PETERS and MOJ-
SISOVICS. This land was extended by LŐCZY sr. to 
the Great Plain, too. 

6. Investigating the orogenetic migrations, the follow
ing may be established: in the Mesozoic this migration 
started with the rise of the Pelso-unit and continued 
from the interior outward. Then in the period of the 
Helvetian stage the outer regions of the Carpathians 
rose, too; thus inner basins were formed. Their ultim
ate stage of development was reached in the Panno
nian. The rise and subsequent subsidence of the back
ground then of the foreground much resemble the no
tion of a standing wave. 

7. The LÓCZY-ridge may be folloved as far as the Ka-
rawankas. This is a very important factor in the estab
lishment of a relationship existing between the Alps 
and the Carpathians. 

Tibor Szálai 




