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Összefoglalás! A mecseki- és villányi üledékgyűjtő vályúk perm — mezozóos 
rétegsorának eltérő kifejlődése arra utal, hogy azoknak szerkezetföldtani fejlődésmenete az 
óalpi ciklus alatt összefüggött. Míg a mecseki geoszinklinálisban a felsőtriász —alsójúra alatt 
csaknem 4000 m vastag üledéksor képződött a mórágyi kristályos vonulat és a villányi 
mezozóos öv szárazulat volt. Ezután a kiegyenlítődés időszaka következett és mindkét 
területen sekély-nyilttengeri viszonyok uralkodtak a berriázi emeletig. Az egyensúlyi 
helyzet a valangini emelet folyamán újra megbomlott. A mecseki geoszinklinális erőteljesen 
süllyed és bázisos-alkáli vulkáni működésnek válik színterévé. A mórágyi és villányi terüle
ten ugyanekkor üledékképződés — a bauxittól eltekintve — nem történik. Az alsókréta 
további folyamán a barrémi emelettől kezdődően az egyensúlyi helyzet újra helyreáll. 
A cenomán korszakban a mecseki geoszinklinálisból ismert globotrucanás márgák jelen
léte — a villányi övben azok hiánya — újabb hegységszerkezeti hatásra (ausztriai fázis) 
utal, mely a két hegységszerkezeti egység közt az egyensúlyi állapotot megbontotta. A fen
tiekben vázolt összefüggések alapján úgy gondoljuk indokolt a mecseki és mórágyi-villányi 
szerkezetek közti összefüggést olyan formán magyarázni, hogy azok a kipattanó szerkezeti 
mozgások által egyensúlyi helyzetükből kibillentve ismételten igyekeztek azt újból helyre
állítani. 

A Délkelet-Dunántúl minden bizonnyal már a prekambriumi időkben kialakult 
ősi szerkezeti egységhez tartozik, melyet ÉNy-on az igali paleozóos vályú, DNy-on pe
dig a Belső-Dinaridák öve határol. Az ősi masszívum K-felé az Alföldön át a Bihar-hegy
ségig és D-en a Rhodope irányában húzódik. A tágabb értelemben vett Balaton vonalá
val ( S z a 1 a y T . 1958) párhuzamos zágráb-kulcsi és a Száva vonala mentén, ősi szer
kezeti vonalak (,,lineament"-ek) tételezhetők fel. A zágráb—kulcsi szerkezeti vonallal 
párhuzamosan, valószínűleg már a kaledonid, de biztosan észlelve a varisztikus moz
gások alatt, DNy—ÉK-i irányú törésvonalak mentén olyan szerkezeti egységek alakul
tak ki, melyek az alpi ciklus alatt üledékgyűjtő vályúk, illetve küszöbökként szerepel
tek (1. ábra). Ezek északról dél felé a következők voltak: 

1. kaposfő—mágócsi kristályos vonulat, 
2. mecseki mezozóos geoszinklinális, 
3. mórágyi kristályos vonulat, 
4. villányi mezozóos vályú, 
5. DK-i kristályos hát. 
A továbbiakban a 2., 3. és 4. szerkezeti egységeknek egymáshoz való viszonyáról 

lesz szó a mezozoikum alatt lejátszódott óalpi ciklus alatt. 
A karbon végén az igen erős idős és középső varisztikus mozgások után, teljes 

kiemelkedés és konszolidáció következett, melyet a perm időszakban induló alpi ciklus 
kezdeti geoszinklinális stádiuma váltott fel. 

A perm időszak elején a mecseki és villányi üledékgyűjtő medencék egyformán 
süllyednek és a köztük elhelyezkedő mórágyi küszöb kiemelkedik. Ez utóbbiban alsóperm 
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üledékeket az eddigi fúrások nem is tártak fel. A három szerkezeti egység viselkedése — 
úgy véljük — jelzi, hogy a két kialakuló félben levő vályú süllyedését a köztük lévő kü
szöb emelkedése igyekszik egyensúlyban tartani. 

Az alsópermben a mecseki vályúban 2000 m, a villányi teknőben is valószínűleg 
hasonló vastagságú üledékösszlet arról tanúskodik, hogy bennük ment végbe a leggyor
sabb" és legnagyobb mérvű süllyedés. Talán ehhez a mélyreható, és már a megelőző 
varisztikus mozgások alatt keletkezett törések mentén meginduló, süllyedő mozgáshoz 
köthetjük, valószínűleg már a felsőkarbonban kezdődő, több ütemű, szubszekvens 
kvarcporfir vulkanizmust, melynek kavicsanyaga az egész perm rétegsor jellegzetessége. 

A felsőpermben a két vályú tovább süllyed (Mecsekben 1100 m., Villányi-hegy
ségben 800 m.) már a köztük lévő küszöb kristályos kőzetein is, habár vékonyabb ki
fejlődésben, megtaláljuk a felsőperm rétegeket. Ez a süllyedő folyamat az alsó- és kö
zépsőtriászban mindhárom szerkezeti egységben egyöntetűvé válik. Mind a mecseki, 
mind a villányi-teknőben hasonló kifejlődésű és egyforma vastag (Mecsekben 1100 m, 
Villányi-hegységben 1270 m) alsó—középsőtriász rétegsor keletkezik. A köztük levő 

I. ábra. Délkelet-Dunántúl szerkezeti vázlata. J e l m a g y a r á z a t : 1. ,,Lineament" jellegű szerkezeti 
vonalak, 2. Főbb szerkezeti vonalak. Szerkesztette: dr. W e i n Gy. {1965) 

Fig. i. Strukturelle Skizze des südöstlichen Teiles Transdanubiens. E r k l ä r u n g : 1. Strukturelle Linien, 
von ,,Lineament"—Charakter 2. Haupt-strukturelle Linien. Entworfen von Gy. W e i n (1965) 
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terület triász rétegsor vastagságáról közvetlen adatunk nincs. A két üledékgyűjtő terület 
hasonló kifejlődésű nyílttengeri karbonátos rétegsora és a felsőtriász — alsóliász korú 
közc^sőtriász anyagú konglomerátum rétegek a mecseki vályú déli peremén arra utal
nak, hogy itt is meg kellett lenni az alsó—középsőtriász tengerben az összeköttetésnek, 
ül. üledékképződésnek. Tehát az alsópermben megbomlott egyensúlyi állapot a felsőperm 
és alsó- és középsőtriász folyamán újra helyreállva, mindhárom szerkezeti egység terü
letén nyílt—sekély tengeri üledéksort eredményezett. 

Az egyensúlyi állapot újabb erőteljes megbomlására utal a mecseki vályúnak fel
sőtriászban kezdődő és még inkább az alsójurától a kallóvi emeletig tartó rohamos 
süllyedése. Ezt az erőteljes süllyedést a mórágyi küszöb és villányi vályú egyöntetű 
emelkedéssel látszik egyensúlyozni, ami mindkét terület szárazzá válásában nyilvánult 
meg. A lepusztulási időszak, az előző korokban keletkezett rétegeket részben eltávolí
totta. A gyorsan süllyedő mecseki geoszinkhnális orogén jellegű üledékgyűjtője ezután 
már erősen elüt a villányi területtől. Ebben az időszakban itt mintegy 4000 m üledék-
összlet keletkezett. 

A középsőjurától (bath) kezdődően újból helyreállt az egyensúlyi állapot a két 
terület között. A mórágyi küszöb a tenger színe alá kerül és a villányi teknőben is a 
mecsekihez hasonló kifejlődésű karbonátos sekély de nyílttengeri felsődogger—maim 
(Mecsek 300 m, Villányi-hegység 360 m) üledéksor keletkezik. 

A mecseki geoszinklinális fejlődésére jellemző még az, hogy abban az üledékkép
ződés üteme nem egyforma, hanem annak déli részén az erőteljesebb. A gyorsütemű 
felsőtriász—dogger süllyedési időszak alatt orogén jellegű „foltosmárga" képződményei
vel tért el a Magyar Középhegységben ismert karbonátos kifejlődésektől. Nyilván
valóan ez a jellegzetes detritogén, gyors üledékképződésre valló rétegsor a mecseki 
geoszmklinális elütő szerkezeti kialakulásával van összefüggésben. A különbséget első
sorban az erőteljesebb süllyedés okozza, melyet oszcillációk zavarnak, de azok teljes 
kiemelkedést és ezzel együttjáró lepusztulást nem hoztak létre. így az állandó süllyedés 
következtében ide irányuló, zömében lepusztulási termékekből álló perm—triász — jura 
üledéksor 8400 m vastagságot ért el. 

A mórágyi vonulaton csak helyenként képződött vékony felsőperm és hézagos 
mezozóos rétegsor. A villányi vályúban pedig a hézagos és maximálisan csak 3900 m 
összvastagságú perm—triász—jura, — a triásztól már karbonátos — rétegsort ismerünk. 

Ez annyit jelent, hogy a villányi területhez képest a mecseki vályú több mint 
mégegyszer olyan gyorsan süllyedt és így a benne létrejött kőzettömegek mégegyszer 
olyan nagy mélységre kerültek, aminek következtében a kéreg itt is elvékonyodott. 

A juravégi kiegyenlítődési időszakot a valangini emeletben meginduló gyors
ütemű süllyedés váltja fel a mecseki vályúban, ahol 700 m vastag, főleg vulkanikus réteg
sor keletkezett. A mórágyi vonulat és villányi öv ezzel szemben kiemelkedik és néhány 
teléren kívül a vulkanizmust más nem jelzi. 

Ebben az aktív időszakban talál utat a mélyen lesüllyedt mecseki geoszinkliná-
lisba a bázisos—alkáli magmatizmus, főleg tengeralatti és szubvulkáni tevékenysége. 
Nem véletlen az, hogy az iniciáhs vulkanizmus, melynek atlanti jellege már kratogén 
(platform) aljzatra utal, a mecseki vályúban, nem pedig egyéb szerkezeti egységben 
jutott a felszínre. Úgy gondoljuk ennek oka elsősorban az, hogy a mecseki geoszinkli
nális erőteljesebb szerkezeti vonalak mentén és a felgyülemlő vastag orogén üledéksor 
terhe alatt, nagyobb mértékben süllyedt, és így olyan magas hőfokú övbe jutott, ami 
már lehetővé tette a bázisos magmák benyomulását. Ugyanezt nem mondhatjuk el a 
villányi övről, ahol a lesüllyedés mértéke jóval kisebb volt és így az iniciális magmatekto
nikai folyamat nem indulhatot meg. A mecseki geoszinklinális erőteljes süllyedése és a 
vele összefüggő iniciális, alsókréta korú vulkanizmus olyan jellegzetes szerkezeti össze 
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függés, amit a hasonló bázisos — alkáli vulkánitok nyomozásánál és szerkezeti értelmezésé
nél a Nagy-Alföldön is figyelembe kell venni. 

A mecseki geoszinklinálisnak ezt a sajátosságát ki kell emelnünk a küszöbök, 
vagy a lassabban süllyedő kratogén jellegű vályúk hézagos rétegsorával és az iniciális 
vulkánitok hiányával szemben. 

A valangini—hauterivi, esetleg barrémi emeletekben is tartó süllyedés a mecseki 
geoszinklináUsnak északi részén erőteljesebb volt. Ez a jura üledékképződés súlypontjá
val szemben, annak északra való vándorlását jelzi, és a továbbiakban összefüggésbe 
hozható az ausztriai mozgások alatt kialakult ÉNy-i vergenciával. 

Ekkor pattant ki az ausztriai hegységképződési fázis, mely a mecseki geoszinkli
nális perm— mezozóos üledéksorát erőteljesen összegyűrte, a Villányi-hegység zömmel 
karbonátos üledéksorát pedig pikkelyes szerkezetbe rendezte és végül mindkét szerkezeti 
egység kiemelkedését eredményezte. 

Az alsókréta felső részén az eddigi vizsgálatok eredményei alapján a mecseki 
vályú teljesen kiemelkedett és a cenomán emelet idejéig újabb üledékképződés itt nem 
történt. Ezzel szemben a villányi öv süllyedt le még pedig délen már a barrémi, északon 
az apti- és albai emeletben. 

A Villányi-hegységben az alsókréta transzgresszió a jurával szemben délről észak 
felé haladt előre, amit M é h e s К . (1964) mutatott ki részletes Orbitolina vizsgála
tainak segítségével. A mezozóos üledékképződés folyamán ekkor jelentkezett utoljára 
világosan a két üledékgyűjtő terület közti „izosztatikus" jellegű mozgásokban is jelent
kező összefüggés, ami a mezozóos szerkezeti egységek kialakulására, rétegsorára és szer
kezeti jellegére irányító hatást gyakorolt. 

A mecseki geoszinklinális északi részén a cenomán rétegek globotruncanás márga 
kifejlődésű előfordulása ( S i d ó M . 1961, W e i n G y . 1965) arra utal, hogy itt a 
felsőkréta elején a vályú északi részén még egyszer kialakult egy süllyedő zóna. Az ed
digi megfigyelések szerint a felsőkréta kor alatt a mórágyi övben és a villányi üledék
gyűjtő medencében az üledékképződés szünetelt, mely megfigyelés, habár az adatok nem 
kielégítőek, mégis arra utal, hogy a mecseki vályú süllyedő mozgása alatt itt emelkedett, 
illetve nem süllyedt a terület. 

Az ellentétesen mozgó egymással egyensúlyi helyzetre törekvő szerkezeti egysé
gek közt fennálló törvényszerű összefüggéseket az egyes övek rétegsorai tükrözik vissza. 
A szerkezetek mozgásában jelentkező összefüggések megmagyarázzák azt, hogy amikor 
a mecseki geoszinklinális területén az alsóliász kőszéntelepes összlet és felette a vastag 
foltosmárga kifejlődésű középsőliász—középsődogger rétegsor nagy vastagságban kelet
kezett, a mórágyi küszöbön és villányi vályúban az üledékképződés szünetelt. Érthetővé 
teszik a trachidolerit vulkanizmus mecseki vályúhoz kötöttségét és azt is, hogy a bar
rémi transzgresszió miért délről nyomult előre a Villányi-hegységben. 

Az egymás mellett elhelyezkedő szerkezeti egységek függőleges mozgásainak tör
vényszerűsége arra utal, hogy miután a nyugalmi helyzetet a hegységszerkezeti erők 
megbolygatták, azok mindig újból egyensúlyi helyzetre törekedtek. 

Amikor a mecseki geoszinklinálisban erőteljes süllyedés volt, akkor a mórágyi és 
villányi övekben emelkedést észlelünk. A szelektív süllyedés fázisa után a kiegyenlítődés 
időszaka következik, melyben mindhárom szerkezeti egységben helyreáll az eredeti egyen
súlyi helyzet. Majd az egyensúlyi helyzet megbomlik, újból megindul a mecseki geoszink
linális süllyedése, hogy azt újabb kiegyenlítődési időszak kövesse. 

Délkelet-Dunántúl mezozóos szerkezetének kialakulásából még egy igen fontos 
következtetést vonhatunk le, mégpedig azt, hogy a mecseki geoszinklinális mégegyszer 
olyan gyorsan süllyedt, mint a villányi vályú. Ennek tulajdoníthatjuk azt, hogy benne 
alakult ki az iniciális jellegű alkáli vulkanizmus. A vastag foltosmárga fáciessel és ini-
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ciális trachidolerit vulkanizmussal jellemzett mecseki geoszinklinális olyan jellegzetes 
orogén tulajdonságokkal bíró szerkezeti öv, melyet Kiskőrösön á t Szolnokig, sőt tovább 
is követhetünk. Ez a mezozoikumban elvékonyodott, mozgékony kéregövet képvisel, 

2. ábra. A meoseki geoszinklinális —mórágyi kristályos vonulat —villányi mezozóos öv a perm—mezozoikum 
alatt. J e l m a g y a r á z a t : 1. Paleozóos —prekambri kristályos közetek, :\ Homokkő-konglomerátum, 
3. Kvarcporfír, 4. Aleurit-agyagpala, 5. Mészkő-dolomit, 6. Bázisos alkáli vulkánitok, 7. Foltosmárga 
kifejlődés, 8. Kompresszív szakaszok, 9. Kiegyenlitődéses szakaszok. Szerkesztette W e i n Gy. (1965) 

Abb. 2. Mecseker Geosynklinale — Mórágyer kristalliner Gebirgszug —Villányer mesozoische Zone im Perm 
und Mesozoikum. E r k l ä r u n g e n : т. Paläozoisch — präkambrische kristalline Gesteine, 2. Sandstein-
Konglomerat, 3. Quarzporphyr, j . Schluffstein-Tonschiefer, 5. Kalkstein-Dolomit, 6. Basische Alkalivul-
kanite, 7. Fleckenmergel-Ausbildung, 8. Kompressive (Druckstörung?-) Abschnitte, 9. Ausgleichungs

abschnitte. Entworfen von G3'. W e i n (1965) 

mely DNy—ÉK-i i rányban húzódik Magyarországon át . Ugyanígy a sekély, de nyílt
tengeri, hiányos karbonátos jelegű üledéksorral jellemzehető, kratogéan t ípusú villányi 
vályú fácies területe is követhető az Alföld déli részén á t ( K e r t a i G y . 1961). A me
zozóos fáciesövek, melyeknek DNy—ÉK-i pásztás kifejlődésére más többen reámuta t t ak 
(id. L ó c z y L , • , V a d á s z E . , S c h m i d t E . R . ) olyan szerkezeti okokra 
vezethetők vissza, melyeknek kialakulása a praekambriumi időkbe nyúlik vissza. Az 
újraéledő tektonika az erőhatásoknak megfelelően mindig a kisebb ellenállású prefor-
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máit vonalakat és gyenge kéregrészeket választotta erőfeleslegének levezetésére. Az 
óalpi ciklus alatt a mecseki geoszinklinális fejlődése híven tükrözi a mozgékony orogén 
övekre jellemző fejlődésmenetet, míg a Szalatnak — Mágócsi, Mórágyi és Villányi övek 
a merevebb, kratogén kéregrészt képviselik. 

A fentiekben vázolt jelenségeket, folyamatosan felgyülemlő tangenciális erőha
tásokra létrejövő süllyedő üledékgyűjtő övek és emelkedő előterek fejlődésmenete során 
figyelhetjük meg a kezdettől a végső kifejlődésig. 

A mi esetünkben DK—ÉNy-i irányban jelentkező nyomás hatására az aránylag 
merevebben viselkedő kristályos kőzetekből felépített küszöbök közt — kisebb mérték
ben a villányi vályú — elsősorban a mecseki geoszinklinális mozgékonyabb zónája, rö
vid kiemelkedés illetve gyűrődési folyamat után besüllyedtek. Ugyanakkor a geomecha-
nikai törvényszerűségeknek értelmében áz előterek felemelkedtek. 

A z orogén fázisok a felgyülemlő tangenciális erők „kipattanását" jelzik, melyet 
az újabb akkumulációig nyugalmi időszak követ. Az orogén fázisok az előterek kiemel
kedését és az üledékgyűjtők erőteljes süllyedését eredményezik, míg a következő orogén 
fázisig tartó nyugalmi időszak alatt az egyensúlyi helyzet helyreáll, a tenger elsekélyül 
de elönti a szárazulatokat is. A saali és ókimmériai orogén fázisok, miután az összenyomás 
mértéke még kicsi volt, csak vertikális elmozdulásokat eredményeztek, de az újkimmériai 
fázisnál a tangenciális erők már gyűrődéseket is létrehoztak. Az erőteljesen süllyedő 
mecseki geoszinklinális területén a több mint 8000 m vastag üledékősszletbe az el
vékonyodott kérgen át iniciális vulkanizmus magmája is benyomult. A kiegyenlítődés 
ezután az albai emelet végéig tartott és ezt követte a ciklust bezáró igen erős ausztriai 
I. fázis, mely az egész mecseki geoszinklinális rétegsorát meggyűrte és cenomán üledék
gyűjtő vályút hozott létre. A villányi övben pedig pikkelyes feltolódásokat eredménye
zett. Ezzel az óalpi ciklus a Délkelet-Dunántúlon befejeződik, illetve annak nyomait 
üledékképződés híján tovább már nem követhetjük. 

A fentiekben ismertetett folyamat beleillik az Alp—Kárpátok kialakulás történe
tébe és további bizonyítékokat szolgáltat a ,,lineament tektoniká"-hoz és mezozóos 
pásztásan kifejlődött, elütő rétegsorú szerkezeteink kialakulástörténetének ismereté
hez. 
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Zusammenhänge der tektonischen Einheiten Südost-Transdanubiens im altalpidischen Zyklus 

GY. W E I N 

Die Grundlinien derTektonik Südost-Transdanubiens begannen aller Wahrschein
lichkeit nach bereits in den präkambrischen Zeiten sich zu entwickeln. Während der 
kaJedcnischen — und noch ausgeprägter der variszischen — Orogenèse entwickelten sich 
jene SW—КО gerichteten Strukturlinien, längs welcher auch die mesozoischen Sedimen-
taticnstecben des Mecsek- und Vihányer Gebirges entstanden sind. Die unterschiedliche 
Schkhtenfclge der-Sedimentaticnsbecken zeugt davon, dass während des altalpidischen 
Zyklus die Bewegungen der parallelen mesozoischen Strukturen miteinander auf ent
gegengesetzte Weise zusammenhingen. 

Während des unteren Perms sanken die Sedimentationsbecken des heutigen 
Mecsek- und Villányer Gebirges auf die gleiche Weise ein. Die dazwischen befindliche 
Mórágyer Schwelle erhob sich. Im Oberperm wurde das Einsinken in allen drei Struktur
einheiten gleichmässig. Dieser AusgleichungsVorgang dauerte bis zur Obertrias und hatte 
sowohl im Räume der Mecseker, als auch in dem der Villányer Struktur — und wahr
scheinlich sogar im Gebiete der Mórágyer Schwelle — die Ablagerung einer einheitlichen 
pelagischen Seichtmeeressedimentserie zur Folge. 

Das Gleichgewicht wurde während der Obertrias gestört (altkimmerische Bewe
gungen). Mit ihren intensiven Einsinken sonderte sich die Mecseker Geosynklinale vom 
Mórágyer kristallinen Gebirgszug und von der Villányer mesozoischen Zone ab. In der 
Mecseker Geosynklinale lagerte von der Obertrias an bis zum Bajoth ein ca. 4000 m 
mächtiger Komplex von obertriadisch — unterliassischen Sedimenten orogener Natur und 
Grestener Fazies, sowie von Lias-Dogger-Ablagerungen von Fleckenmergelfazies ab. 
Zur gleichen Zeit fand in den Mórágyer und Villányer Gebieten keine Sedimentation 
statt. Die beiden Gebiete wiesen also entgegengesetzte Bewegungstendenzen auf. Danach, 
in der Oberjura-Berrias-Periode, stellte sich das Gleichgewicht wieder her. Der Raum 
des Mecsek- und des Villányer Gebirges wurde gleichförmig zum Schauplatz pelagischer 
Seichtmeeressedimentation. Sowohl im Mecsek-, als auch im Villányer Gebirge kam eine 
gleichmässig mächtige karbonatische Sedimentfolge ähnlicher Fazies zustande. 

Während des Valendis kam es wieder zu einer Störung des Gleichgewichtes._ Die 
Mecseker Geosynklinale sank sehr intensiv ein und wurde zum Schauplatz von basisch-
alkalischem Vulkanismus (jungkimmerische Bewegungen). Zu dieser Zeit kam es zu einer 
Hebung des Villányer SecUmentationsbeckens und nur in seltenen Fällen trifft man auf 
die Spuren vonTrachydolerit-Vulkanismus. Vom Barrême an ging in den beiden Struktur
einheiten Sedimentation vor sich. Die unterschiedliche Ausbildung weist darauf hin, 
dass die Mórágyer Schwelle in dieser Zeit — wenigstens z. T. — hoch gehoben war. Die 
allmähliche Wiederherstellung des im oberen Teil der Unterkreide gestörten Gleichge
wichtes zwischen den beiden tektonischen Einheiten kann also wahrgenommen werden. 
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Das Vorkommen der globotmncanenführenden Schichten der Cenoman-Stufe in 
der Oberkreide ist uns im Räume der Mecseker Geosynklinale bekannt, in der Villányer 
mesozoischen Zone hat jedoch die Sedimentation mit dem Alb aufgehört. Wenn auch 
ganz undeutlich, wird das Gleichgewicht zwischen den beiden Sedimentationsmulden 
auch hier gestört (austrische Phase). Nach dieser Zeit wurde die ganze Fläche Südost-
Transdanubiens trockengelegt, und zwar auf solche Weise, dass man das weitere Spiel 
der Zusammenhänge und Verbindungen zwischen den Struktureinheiten nicht mehr 
verfolgen kann. 

Die Gesetzmässigkeit der vertikalen Bewegungen der nebeneinander gelegenen 
mesozoischen Strukturen zeugt davon, dass nachdem das Gleichgewicht zwischen ihnen 
durch die tektonischen Kräfte und Spannungen gestört worden war und somit sich ent
gegengesetzt bewegende Zonen entstanden waren, diese Zonen immer und erneut zur 
Wiederherstellung des Gleichgewichtes tendierten. 

Von den Gesetzmässigkeiten der Entstehung der mesozoischen Strukturen Südost-
Transdanubiens lässt sich noch ein sehr wichtiger Schluss ziehen, und zwar der, dass die 
Mecseker Geosynklinale doppelt so schnell einsank, als die Villányer Mulde. Diesem 
Umstand ist es zuzuschreiben, dass in dieser sehr tief reichenden, labilen Zone die Pro
dukte des unterkretazischen initialen Vulkanismus emporbrachen, was eine sehr charak
teristische Beschaffenheit der sich in NO-Richtung auch im Räume der Grossen Ungari
schen Tiefebene fortsetzenden Geosynklinale darstellt. 


