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A KÁRPÁTMEDENCE KIALAKULÁSÁNAK VÁZLATA 

X Wein György

Mots-clés BRGM CNRS tárgyszavak Tectogénése, tectonioue-de-plaque, 
pointde-vue tectonique, lineament, nappe, orogénie alpine; Hongrie, 
Bassin-carpathique, — 5 ill.

BEVEZETÉS

A dolgozat lényegét a szerző a Kárpát- Balkán Geológiai Asszociáció munkaérte
kezletén, Herceg-Noviban /Jugoszlávia/ adta elő, 1975 márciusában, MAHEL M, 

/Pozsony/ és SANDULESCU M, /Bukarest/erős kritikával illette. Ez érthető, 
mert a külföldiek nem ismerik az újabb magyar kutatások, főleg a számos /mint 
egy 6000/ mélyfúrás eredményeit, az ezekből kiértékelhető képet. A zóta még 
több adat alapján sikerült az ismertetett felfogást biztosabb alapokra helyezni,

1, TÖRTÉNETI ÖSSZEFOGLALÁS

A Magyarország és az egész Kárpátmedence földtani szerkezetét tárgyaló sok 
munka közül azokat említem meg, amelyek a dinamikus megoldások valamelyi 
kéhez kapcsolódnak és azokhoz fontos adatokat szolgáltatnak.

x Előadva a Magyarhoni Földtani Társulat Álatlános Földtani Szakosztá
lyának 1976 n.ov, 22 i ülésén,

MEGJEGYZÉS: Ez a dolgozat a szerző termékeny életének utolsó munká 
ja, A szöveg leírásában már megakadályozta a hirtelen halál. A Szakosz 
tály vezetőségének felkérésére szovegeztem meg a munkát, az előadás 
kéziratos vázlata, az előadáson készített saját jegyzeteim, az uj Kárpát 
Balkán tektonikai térkép készítésével kapcsolatos sok baráti beszélgetés és 
néhány töredékesen fennmaradt munka alapján, így ez a dolgozat korántsem 
lehet olyan tökéletes, mintha maga a szerző irta volna meg, de olyan alap
vető gondolatokat tartalmaz, amelyeket megörökíteni -  még az általam be
vitt esetleges hibákkal is -  szükséges.

Dr. Körössy László
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PETERS K. /1863/ és id. LÓCZY L. megállapitásai szerint a Mecsek Vil 
lányi kifejlődések boreálisak és a bánsági kifejlődésekhez hasonlíthatok.

UHLIG V. /1907/ a Magyar Középhegységet allochtonnak tekintette. Ezt ké 
sőbb elvetették, de újabban ez a felfogás ismét tért nyer. TELEGDI ROTH K. 

1938 bán készült ősföldrajzi térképén a gresteni, mecseki, bánsági, erdélyi 
érchegységi és a Vardar-övi mezozoikumot párhuzamositotta.

SCHMIDT E.R. /1947/ szerint a Magyar medence neogénjének aljzata DNY-ÉK 
irányú pásztás elrendeződésü. SZENTES F. /1949/ megállapította, hogy a Kár
pátok különböző szegmentumokból épülnek fel és a Nyugati Kárpátok a Hennád - 
vonalnál végződnek. SZALAI T. /1958/ elkülönítette a Pelsói hátat, a Lóczy- 
küszöböt és a Balaton-vonalat, KORÖSSY' L. /1956, 1959/ leírta az alföldi flis 
előfordulást, /1963/ az ország akkor ismert szerkezetegységeit és diszlokációs 
öveit/aRába, Balaton, Szolnok-Ebes, Tiszakürt Körösladány, Pusztamérges- 
Nagykőrös vonalakat/.

BALOGH K. /1964/ szerint a Bükk-hegység délalpi kifejlődésü. WEIN GY.
/1967, 1969/ a Balaton vonalat és a Zágráb* Kulcs vonalat elkülönítette egymás
tól és közöttük az 'fIgal-Bükki eugeoszinklinálist" irta le, A Zágráb Kulcs vo
nal választja el a Pannonikum Északnyugati Szegmentumát /Igal-Bükk zóna, 

Magyar Középhegység/ a Délkeleti Szegmentumtól /Mecsek-Villány, Délkelet 
Alföld/. NAGY E. /1968/megállapította, hogy a mecseki triász átmeneti ger
mán alpi kifejlődésü; a lehordási terület északon volt,

SZÁDECZKY KARDOSS E. /1971, 1972/ a köpenydiapir-elmélet, később a le
meztektonika alapján magyarázta a Kárpátmedence szerkezetét. A Balaton^Dar- 

nó vonalat északról délfelé irányuló szubkdukciónak tekintette. GÉCZY B, /1972, 
1973/ a jura faunaprovinciák mai helyzete alapján feltételezi, hogy ezek ma meg
fordított /inverziós/ helyzetben vannak. A déli, karbonátos self kifejlődésü Ma
gyar Középhegységi és az északi kontinentális szegély kifejlődésü Mecsek-Vil
lányi jura képződmények a mikrokontinensek elmozdulásával kerültek mai hely

zetükbe.
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LAUBSCHER H. /1971/ szerint a Déli Alpok, Keleti Alpok /Ausztroalpin takarók/ 

és a Nyugati Kárpátok egyaránt a Tethys déli kifejlődései és az északafrikai /se lf 
hez/ tartoznak. Ezek több mint 100 km-rel reátolódtak a Tethys óceáni kifejlődésü 
/ofiolitos/ középső övére, a Penninikumra. Ettől az övtől északra a Tethys északi 
eurázsiai kontinentális szegély-képződménye,a boreális elemeket tartalmazó Hel- 
vétikum következik. A Nyugati- és Keleti Kárpátok között a mezozoikumban ősföld

rajzi határt tételez fel, kristályos aljzatú mezozoikummal. A Dinaridák ofiolit öve 
/DNY-i vergenciáju takaró/ a külső dinári egységekre tolódott, és a Belgrád felé 
folytatódó Periadriai lineamentum /Száva vonal/ mentén tolódott a Déli Alpokhoz 
nyugat felé minteg 300 km-rel /PETKOVTC 1958, SIKOSEK MEDWENITSCH 
1965/. Ezzel meg lehet magyarázni az Alpok és Dinaridák mai helyzetét, azonban 
a Kárpátmedencéét nem.

PATRULIUS D. /1971/ a Nyugati Kárpátok, nyugati Dacidák és a Villányi, Mecsek 
hegységek között 300 km-es vízszintes eltolódást tételez fel. A Tátridák északi 

fáciesét az Erdélyi Középhegységivel párhuzamositja, ellentétben SANDULESCU M, 
és más román geológusok felfogásával, akik az Erdélyi Középhegységben a szub- 
tátrai takaró folytatását tételezik fel. PATRULIUS D, az 1975 évi munkájában job
ban kidolgozta ezt a tételt. RADULESCU, D. P. SANDULESCU M. /1973/ valamint 
HERZ, N. , és SAVU H. /1974/ a Keleti Kárpátok és Erdély területével foglalkozik 
lemeztektonikai alapon. Az első munka a Nyugati Kárpátokat az Erdélyi Középhegy

séggel párhuzamositja. A második a Dinaridákat hozza kapcsolatba az Erdélyi Kö- 
zéphegységgel és a Vardar övét nem köti össze az Erdélyi Erchegységgel.

HADZI E. és munkatársai /1974/ földtani és paleomágneses adatok alapján transz
kurrens törések mentén nagyszabású elmozdulásokat tételeznek fel. Az elmozduló 
sokat akárcsak LAUBSCHER, oligocén véginek tekintik. Északi- és déli pannoniai 
lemezeket különböztetnek meg és azokat a Zágráb-Kulcs szerkezeti vonal mentén 
különitik el. A mai Alp-Kárpát-Mediterrán térség kialakulását a keletről nyugatra 
mozgó mikrokontinensekkel és az óceáni kéreg nagyfokú fölemésztődésével magya 

rázzák.
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SZEPESHÁZY K„ /1974, 1975/ A Tethys térségét három részre osztja, / l /  Az, 
északi szárny a Ile!vétikum és Penniníkum ; a kulsökárpáti fi is , a szirtov, a 
Zemplénidák, Alföldidák és Transzilvanidák tartoznak ide, /2 /  A középső zónába 
a Keletalpi takaró rend szer, a Nyugati Kárpátok, és a Bakonyidák- végül a /3 /  déli 
szárny, ahová a Bükkidák, Délalpok, Appeninek és Dináridák tartoznak, A Zágráb 
Kulcs vonalat Középmagyarországi szerkezeti vonalnak nevezi, Megállapította, 
hogy az ettől a vonaltól ENY ra és DK-re eső területek alapvetően különböznek. 
Föltételezi, hogy a két különböző felépítésű területrész tektonikai mozgásokkal ke- 
rűlt egymás mellé, az ÉNY-i résznek ékszerü ÉK re tolódásával,

WEIN GY, /1975/ hercegnovi előadásában a Zágráb Kulcsí szerkezeti vonalat olyan 
transzkurrens törésövnek fogja fel, amely mentén a Tethys északi selfje /Mecsek- 
Villányi hegység. Délkelet Alföld, Erdélyi Középhegység tömbje/ a déli /afrikai/ 
self mellé /az Igái Bükki, Magyar Középhegységi területegységek m ellé/ tolódott. 

Végül HORVÁTH F, /1974, 1976/ a Tethysnek a jurában keletre való kinyitását, 
későbbi záródását és a mikrokontinens lemezek vízszintes mozgásait tételezi fel.

2, A KÁRPÁTMEDENCE HELYZETE AZ ÓALP> ÉS MEZOALPI TEKTONO- 
CIKLUSOK UTÁN

Az O - és Mező alpi tektonociklusok utáni, vagyis a felsooligocén utáni helyzet lé 
nyegileg azonos a maival, Ebből időben visszafelé kell mennünk ahhoz, hogy a föld
tani szerkezeti fejlődést rekonstruálhassuk, A szerkezeti egységek mai elrendező
dése a következő,

A Magyar medence belsejében Zágráb Kulcs Hernád -vonal két nagyszerkezeti egy
séget különít eL A szerkezeti vonaltól északnyugatra a Pannon lemez Nyugati Szeg 
mentumának, délkeletre pedig a Pannon lemez Déli Szegmentumának területe külön 
böztethető meg,

2, A A Nyugati Szegmentum deli kífejlődésü mezozoikuma az afrikai kontinens 
északi sdfjén a Téthysben képződött karbonátos üledékek észak-északkeletre tolódott 
kéreglemeze, A vastag karbonátos képződmények paleozoos és prekambriumí aljza
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tűk egyes részleteivel együtt reá tolódtak a Tethys óceáni kérgére /a  Penniníkum 
ra/, részben a Tethys északi; eurázsiai partszegélyi képződményeire, a Helve 
tikumra is. A Tethys északafrikai selfjén képződtek a Délalpi, Ausztroalpin, Szub 

tátrai gömöri takarórendszerek, valamint a felépitésük szerint ezekhez tartozó 
Iga! •Bükki és Magyar Középhegységi képződmények,

2,1, A Zágráb Kulcs Hernád vonal

A Kárpát iv és a Kárpátmedence kialakulásában a Zágráb-Kulcs-Hernád vonalnak 
alapvető szerepe van, Földtani fejlődéstörténetében két teljesen különböző területet; 
választ el;; eredetileg egymástól távol kifejlődött területrész került szomszédságba 
e vonal menten, WEIN GY, /1967 1973/, Ez a szerkezeti vonal a Medvedmca hegy 
ség? a Kálnik E i szegélye, az inkei szerkezet, a Kapós völgye és Tamási Kulcs 
vonalában Jászberénytől délre húzódva a Hernád vonalhoz kapcsolódikj régebben 
a Szamos vonallal is összeköttetésben volt,

A Zágráb Kulcs Hernádvonaltól északnyugatra levő Nyugati Szegmentum részei a 

következők,

2, 2. Az  Iga! Bükki teknő

A Kulcs Hernádvonaltól közvetlenül északnyugatra következik az Igal-Bükki teknő 
/WEIN GY, 1969/, A Rozsnyói vonalig követhető, Délalpi kifejlődésü paleo me 
zozóos üldedékeket tartalmaz, A Délalpok, Dél Karavankák, Juli Alpok, Száva 
hegység, Ivancs Icától fúrás adatok alapján a Mura-Dráva köze, Délzala, Karád 
Buzsák, Bugyi területén át egészen a Bükk hegységen túlra követhető,

Néhány jellemző földtani adata a következő, A Szendrői hegység kövületekkel iga 
zolt félig kristályos devon rétegsora /JÁMBOR A, 1961, KOSÁRY ZS, 1976/, Az 
Upponyi hegység kérdéses devon vagy alsókarbon anchimetamorf képződményei, 
melyeket a felső Keletalpi, Északi Karavankák, grázi paleozoikum kifejlődése] 
vei párhuzamositanak /FLÜGEL K, 1964/, A Bükk hegység felsőkarbon, tengeri 
perm triász rétegsora, a középső triász savanyu és bázisos vulkanizmus, amely 
délalpi illetve dinári kifejlődésü /SCHRETER Z, BALOGH K. 1964/, A bugyi furá
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sok bükki tipusu triász-felsőperm képződményei /KORÖSSY 1953, SIDO M. et al 
1974/ az idetartozást bizonyítják. A Kőszárhegy alsókarbonja, az igali valószinü- 
leg felsőkarbon mészkő, végül a karádi fúrások schwagerinás-fuzulinás tengeri 
karbon előfordulásai /MAJZON L. 1956/ stb. is az idetartozásra vonatkozó adatok.

A bükki -délalpi tipusu képződmények délre vannak a Balaton-Darnó vonaltól, amely 
a Periadriai lineamentum folytatása és a déli Alpok északi lehatárolója. Hazánk te
rületén a Balaton-Darnó vonal választja el az ^al-Bükki és a Magyar Középhegységi 

szerkezeti egységeket.

Az Igal-Bükki vályú üledékei az északafrikai self legidősebb, ujpaleozóos-triász 

üledékgyüjtőjében keletkeztek a kifejlődő Tethysben. A tenger első, triász közepi 
kinyílását követő savanyu és bázisos magmatizmus nyomai megvannak a Dél-Kara- 
vankákban és a Bükk hegységben. Azonban csak a geoszinklinális teljes kifejlődésé
vel, a jurában-alsókrétában nyilt ki az óceán annyira, hogy megjelenhettek a felső 
köpeny eredetű ultrabázitok, amelyek elsősorban a Tethys óceáni kéreggé alakult 

pennini kifejlődését jellemzik.

Az Igái- Bükki sáv mai szélessége 30-40 km. TRÜMPY R. /1973/ szerint az Al
pok kéregrövidülése 400-500 km, igy szélességük mintegy háromszorosa volt a 
mainak, A Délalpokkal azonosítható Igal-Bükki geoszinklinális ág legalább 100 km 
széles lehetett. Kérdés, mennyi óceáni kéregrész emésztődött föl a Zágráb-Kulcs- 
Hernádvonal mentén. Az óceáni kéregrész maradványai lehetnek a Medvednica 
északnyugati részének kréta ultrabázitjai és vulkanitjai /CRNKOVIC B. 1963/.

2.3, Balaton Darnó Vonal

A Balaton-Darnó vonal a Periadriai Lineamentum, illetve ennek keleti része, a 
Gail-völgyi törés folytatása. ÉK-felé a Rozsnyói vonalig nyomozható. Északi és dé
li oldalán nagyon különböznek, főként a felsőkarbon és perm képződmények a Kara- 
vankákban és Magyarországon is. Nagy vízszintes szerkezeti mozgások feltételezhe
tők e vonal mentén: A paleozoikum végén és a mezozoikumban az északi terület ke
leti-északkelet, a déli oldal délnyugat-nyugat felé tolódhatott el ./DE BDER J. 1963, 
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1965/ GANSSER A. 1968, LENSCH G. 1968, RITSEMA A, R, 1969, LAUBSCHER H. 
1973/, Ez a mozgás a permben lehetett a legerőteljesebb, A mezozoikumban is fel- 
ujult, a harmadidőszakban már lényegesen gyengébb volt, de a haránt elmozduláso

kat okozó Adriai-tüske benyomulásával még ma is tart,

A Periadriai vonalat régebben az Ausztroalpin takarórendszer gyökér zónájának te 
kintették, Újabban /VAN BEMMELEN, NIEUWENKAMP 1967/mélytörésnek minősi
tik,, amely mentén a köpeny anyaga felnjomiit Ehhez kapcsolódnak a variszkuszi gra™ 
nitoidok, bázitok,az Inszubrikus vonal bázitjai, az alpi tonlitok, szubszekvens vulká

nitok,

A Periadriai lineamentumnak a Balaton-Darnó vonal mentén való kelet-északkeleti 
folytatását a délalpi fáciesegység helyzetén kivül a Bacher-hegységihez hasonló alpi 
gránitok /Pusztamagyaród, Buzsák/ és a paleogén andezitek láncolata bizonyltja, a 
Gömör -Szepesi Érchegységig, Ezek között vannak a tóalmási fúrások és Recsk- 
Szarvaskő diabázai, ultrabázitjai, SZEPESHÁZY K, vizsgálatai szerint a diabáz 
közé települt Pythonellás márga és a radiológiai kormeghatározások /90-120 mill. 
év / a kréta kort bizonyítják, A perkupái és Bódva-völgyi szerpentint és diabázt újab
ban szintén kréta koruaknak tekintik és a Balaton- Darnó vonallal hozzák kapcsolat
ba, Régebbi leiróik /PANTc/ G, KAMENICKY J. /1957/, KÁNTOR J. /Í957/ még a 
triászba sorolták; most a mélytörés mentén a köpenyből felnyomult magmatitoknak 
tartják e képződményeket,

A paleogén andezitek, a zalai mélyfúrások, a Velencei hegység, Budai hegység,
Bugyi, Recsk láncolata révén Rudabányán át szintén követhetők egészen a Gömör- 
Szepesi Érchegység keleti széléig, /SZALAI T, 1938/.

A Bnlaton-Darnó vonal mentén többször megújuló mozgások /TELEGDI ROTH K,
1951, SCHRÉTER Z. 1943, PANTc/G, BALOGH K. ZELENKA T. /1973/ történtek, 
WEIN GY~. /1974/ szerint délkelet irányú feltolódások /Budai takaró/ is végbemen
tek, SZÁDECZKY" KARDOSS E. /1971, 1972/ szerint a paleogén magmatizmus alap
ján itt szubdukció is történt.
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Megállapítható, hogy a délalpi kifejlődésü Igái-Bükki eugeoszinklinális északi sze
gélyén húzódó Balaton-Darnó-vonal a Periadriai lineamentum folytatása.

2,4, A Magyar Középhegységi vályú

A Balaton - Darnó vonaltól északnyugatra következnek a Magyar Középhegység 
paleo- mezozóos képződményei. Ezek párhuzamosithatók a gráci paleozoikum és 
az ausztroalpin takarórendszer képződményeivel; kifejlődésük hasonló. Északkele
ten az ugyanezen a csoporthoz tartozó Gölnici, Gömöri és Szubtátrai képződmé
nyek a Hernád vonalig követhetők, de még a Homonnai-hegységben is megvan a 
Nyugati Kárpátok Krizsna-i kifejlődése /MAHEL M. 1971/.
Azonban a Kárpátalján mélyült fúrások a neogén aljzatban már a délkeleti szegmen
tumhoz tartozó /északi se lf/ rétegsorokat tárták fel. A Bihari Autochton egyes fá 
zisai magastátrai északi kifejlődésre utalnak; úgyszintén a Kodru takarórendszer 
Kárpáti keuper és gresteni fáciesei is.

A Déli- és Keleti Alpok, Nyugati Kárpátok vonulatai tehát nem követhetők a Zág 
ráb Kulcs-Hernádvonaltól keletre,

LAUBSCHER H, szerint az Ausztroalpin takarórendszer, a Szubtátrikum és ki
fejlődése alapján a Magyar Középtaegység is idetartozik. Mindez szerinte az 
afrikai /d é li/ self képződménye volt és teljes egészében rátolódott a Tethys óceá
ni kérgét képviselő Penninikumra.

Ezt a tektonikai helyzetet a Tethysre jellemző faunaképen kívül elsősorban a déli 
self kifejlődések alatt elhelyezkedő és ablakokban felszínre bukkanó Pennini kép
ződmények bizonyítják.

Az előbbiek alapján a Magyar Középhegység alatt föl kell tételezni az egykori 
Tethys ó c e á n i  térségének képződményeit, a Penninikumot, Hogy ez valóban 
igy van, arra ma még kevés a bizonyíték. De pl. ÁDÁM A. /1974/ magnetotelluri- 
kus mérésekkel jól vezető réteget mutatott ki a Bakony alatt, mely a Moho-val 
együtt süllyed és délkeletre emelkedik. Ezt grafitos palák előfordulásával magya
rázza. A vezetőképesség növekvése összefügghet a Penninikummal, ahol grafitos
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palák és ultrabázitok szerepelhetnek. Ultrabázitos zárványok gyakoriak a neogén 
effuziv kőzetekben, amelyek esetleg a Pennini képződmények ultrabázitjaiből. ke 

rültek felszínre /EMBEY ISZTIN A. 1976/. ÁDÁM O. vizsgálatai szerint a Bakony 
alatt nagyobb sűrűségű tömeg van, amely a Moho negatív anomáliáját kiegyenlíti, 

Gondolhatunk a paleo-mezozóos allochton takaró alatti bázisos magmatitokban gaz 
dag Pennini képződményekre is.

2. B. Pennini képződmények

A Tethys középső óceáni területeihez tartoznak a Nyugati Alpok Pennini fáciesü kép 
ződményei, amelyek -  a Keletalpi takarók alól ablakokban a felszínre kerülnek, 
/Engadin, Tauern, Wechsel és Maltern ablakok/. Magyarországon a Kőszegi hegy 
ség epimetamorf kőzeteiről nemrégen mutatták ki, hogy krétakoruak és a Pennini 
kumhoz tartoznak, amely a reátolódott Alsó-keletalpi durva-gneisz takaró alatt idá 
ig folytatódik, /SCHMIDTW.J. 1956, PAHR A. 1960, SCHÖNLAUB H, 1973/,

A pennini képződmények keleti folytatását Magyarország területén egyenlőre nem 
ismerjük. A Kisalföld neogén képződményei alatt a fúrások keletalpi kifejlődésü 
szilur, devon képződményeket mutattak ki/KORÖSSY L. 1958, BALÁZSÉ. 1971, 
1975/. Az Ikervári területen anchimetamorf agyagpala, homokkő, konglomerátum 
összletből valószínűleg felsőjura alsókréta mikrofauna került elő /KOVÁRY J , / ,  
Eszerint itt is a Pennini képződmények folytatását véljük felismerni. A soproni al 
só-keletalpi takaró alatt is Penninikumot lehet feltételezni. Esetleg még a Mellétéi 
/Meliata/ sorozat mélytengeri radioláriás, csökkent vastagságú triász képződmé 

nyeit lehet ide sorolni, amely talán Rudabálya-Recsk környékén is megvan, A Zág 
ráb-Kulcs-Hernád vonaltól keletre nem ismerünk Pennini kifejlődéseket,

Lehetséges, hogy a Balaton-Darnó vonal menti krétakori diabázok és ultrabázi 
tok szintén az óceáni Pennini képződményekhez tartoznak.

2343

13



205-f, Helvétikum képződményei

A Tethys óceán északi szélén, az eurázsiai kontinens párkányán a Nyugati Alpok

ban megismert helvét fácies alakult ki, amely az északi szárazulat közelségének 
jeleit viseli magán, mind az élővilágban, mind a lepusztulási anyagban. Üledékei 
az északi szárazulatról származnak. A felsőkarbon az északeurópai produktiv fel
sőkarbonhoz hasonlóan tavi, folyami üledék, a felsőtriász: keuper, a liász pedig: 
gresteni fáciesü. Ezek tehát kontinens peremi üledékek; ősmaradványaik pedig 
északi rokonságra utalnak.

A Helvétikum képződményei a Nyugati Alpokban elkeskenyednek, reájuk tolódtak 
a Penninikum és az Ausztroalpin takarók. A Nyugati Kárpátokban feltételesen ide 
sorolják a Pienini szirtövet /TOLLMANN A, 1967, ANDRUSOV D. 1968/, de má
sok a penninikumhoz is csatolják/GWINNER M. 1971, RICHTER D, 1974/.

Lényeges, hogy északról délfelé, távolodva az eurázsiai szárazulattól, a mezozoi
kumban csökken a törmelékes üledékanyag mennyisége és az élővilág északi jelle
ge, Uralomra jut a nyilttengeri üledék és megjelennek az ofiolitok, Egészen délen 
/Ausztroalpin, Délalpok/ vastag nyilttengeri, meleg-sekélyvizi zátonymészkövek 

uralkodnak amelyek már az afrikai szárazulat kontinetális párkányához tartoznak 
Az északi és déli jelleg nem mindenütt különül el, keveredik is,

2. C» Keleti Szegmentum

A Kelet-Pannon Szegnemtum a Hernád Kucs-Zágráb vonaltól délkeletre van. Kifej
lődése a Tethys északi partszegélyére, a Helvétkumra utal.

A Zágráb-Kulcs-hernádvonaltól délkeletre olyan hirtelen váltják fel a délalpi ki
fej lődésü Igái - Bükki geoszinklinális képződményeit a Tethys északi partszegélyé - 
re utaló kifejlődések, hogy ennek a fordított helyzetnek a transzkurrens törés men
tén való eltolódással történő magyarázata magától adódik. A Pieniny szirtöv a 
Terec völgyénél, illetve Batizánál hirtelen végetér, amit a Zágráb-Kulcsi vonal 
egyik folytatása, a Szamos vonal menti eltolódás okozhat.
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A Kelet-Pannon Szegmentum kifejlődését felszini és mélyfúrási adatokból ismerjük, 
utóbbiakat főként KÉMÉNCZY R. , KORÖSSY L ., SZEPESHÁZY K. , VÖLGYI GY', 

munkáiból. A kifejlődések jellegzetesen a Tethys északi partszegélyére utalnak, A 

lehordás északról délre történt. ( / -  és mezoalpi szerkezetegységeket lehet megkü 
lönbö ztetni.

A Zágráb-Kulcsi szerkezeti vonaltól közvetlenül délre a Lóczy -  küszöb /SZALAI 
T . /  kristályos képződményeit találjuk. Ez felelhet meg a Sziléziai hátságnak. Az 

ettől délre levő szerkezeti egységek a következők.

1. A Kurdi övezet az előbbitől délkeletre van. Párhuzamositható a horvátországi 
Sleme ofiolitos képződményeivel. A kurdi ofiolitok kora SZEPESHÁZY' K. szerint 
felsőjura-alsókréta. Északkeleti folytatása feltételezhető a Szamos vonalig, az 
ebesi és beregszászi fúrások jura ofiolitjai mentén, illetve azoktól északra és ta

lán a Máramaros Rahói zónájának felel meg, amire SZÁDECZKY' KARDISS E, , 

VJALOV O.SZ. , GLUSKO, SZVIRIDENKO /1973/ és KRUGLOV munkái is utalnak,

2. A Kaposfő mágocsi kristályos hát olyan terület, amellyel legfeljebb vékony 
perm és mezozoikum van kapcsolatban.

3. A Mecsek-kiskőrösi vályú, Gyorsan süllyedő,felsőkarbon, perm triász, jura, 

alsókréta /cenománig/ üledékösszletet tartalmazó árok, alkáli diabáz vulkánitok
kal, Északkelet felé Kiskőrösön Bugacon át Ebesig vannak fúrási adataink a mécsé 

ki tipusu mezozoikumról és alkáli vulkánitokról. Talán a Pieninekkel hozható kap
csolatba,

*
4. A Mórágyi kristályos hát,

5. A Villányi kifejlődés öve, Vastag felsőkarbon, perm, triász üledékekkel, csök
kent vastagságú hézagos jurával, zátonykifejlődésü alsókrétával, bauxittelepekkeL 
A bogádmind szenti tipusu felsőkarbon a Zempléni Szigethegységig követhető, a sá
rospataki fúrásokban villányi tipusu maim mészkő van /NAGY' I. kézirat/.

6. A Déli kristályos hát,
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7, A Vajdasági mezozóos öv, karbonátos kxfejlödésü triásszal,

A Tethys északi partszegélyére utaló néhány adat távolabbi területekről a követ 

kezőo

A bihari autochton üledékeiben északi üledékszállitás és részben északi /germán/ 
jellegű mezozoikum,, gresteni fáciesü liász található, A Gétikum és Danubikum 
É európai jellegű produktív felsőkarbont, gresteni fáciesü liászt tartalmaz, A 

Danubikumban a mecsekihez hasonló alkáli diabázok vannak, A teljes vastagságú 
és a csökkent- hézagos mezozóos rétegek párhuzamosan váltakoznak más északi 

területekkel, A Szörényi /Severin/ szerkezetegység krétakori alkáli vulkanitjai, 
ofiolitjai a mecsekivel rokonvonásuak, a Resicai öv is hasonló,

3, TEKTOGENETIKAI ÖSSZEFOGLALÁS

A térség tektonikus mozgásai már a permben megindultak, aminek nyomait pl. 
az Igái Bükki vályú tengeri perm képződményei vagy a Kocs takaró perm alsótci -
ász meiafirsorozata jelzi,

Az I, óalpi /triász / tektonociklus idején megindult a Tethys óceáni szétnyílása, 
mélytörések keletkezésével és alkáli rift vulkánizmussál, melynek nyomai pl, a 
Períadriai Balaton Darnó vonal bázisos magmatitjai. Kifejlődött a déli part

szegéi yi és északi partszegélyi /Helvét/ fácies,

A II, óalpi /jura és alsókréta /tektonociklus idején teljesen kinyílt a Neotethys
óceán. kb. 2500 3000 km szélességre, Kialakult az óceáni kéreg, ofiolitos ultra-
bázitokkal, tholeítes vulkánitokkal, a kontinentális talapzathoz közeli kinyiló árkok-

*bán alkalidiabáz vulkanizmussal, mélytengeri és bündeni-aspid üledékformációkkal 
/Penninikum/, A Periadriai vonal mentén nagy vízszintes elmozdulások kezdődtek.

A III. óalpi tektonociklus /alsó-felsőkréta , ausztriai és mediterrán öregén perió
dusok /  folyamán kialakult az Ausztroalpin, Szubtátrai, Dacida takarórendszer, 
miközben a Periadriai Balaton -Darnó vonal mentén is megélénkültek a vizszintes 
és helyenként szubdukciós mozgások, A Balaton- Darnó vonalon délfelől megkezdő
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dött az I, szubdukciós mozgási szakasz, a Rába vonal mentén pedig az összetör
lódás, Kialakultak a Tátra, Csertovica, Gömöri, Rozsnyói szerkezeti vonalak és

«
megindult a II, szubdukciós mozgás észak felől, A Zágráb ^Kulcs^Szamos vonal 
mentén egymás mellé tolódott a Nyugati- és Keleti Szegmentum, A késői iniciális 
magmatevékenység befejeződött és a Szupragéta és Géta takarók közötti lineamen 
tűm mentén a Vardar ov felől óceáni kéreg- emésztődött fel a III, szubdukciós moz 
gások folytán,

A IV, mezoalpi tektonociklus folyamán(felsőkréta-oligocén) folytatódott a Tethys 
összeszűkülésének folyamata, A Balaton Darnó és Zágráb Kulcs-Hernád vonal 
mentén tovább fol ytatódott a Nyugati - és Keleti Szegmentum egymás mell etti el 
lentétes mozgása, Kialakult a Hernád Szamos sarok, A Száva vonaltól délnyugat 
ra levő Dinaridák az észak felé nyomuló Adriai tüske felé tolódtak. A Moesiai 
tömb erőteljesen Ny felé mozgott, kialakult a Géta takarórendszer. Létrejött a 
Pienninek ive mögötti elomélység és a Podhalei medencék, létrejött a fi is míogeo- 
szinklimális, Kialakult az Alföldi flisvályu és össze is préselődött a Keleti Szeg 
mentum ÉNY irányú mozgása következtében. Lényegileg létrejött a Pienninek 
Csahló /Ceahláu/ -  Szörényi /Severin/ egységek által egybefogott Kárpát térség,

A szerkezeti vonalak mentén szubszekvens magmamüködés folyt, így a felsőkre 
ta kori gömöri gránitok valószinüen a Tátrai-lineamentumhoz tartoznak, A felső 
kréta-eocén bánátit magmás működés a Vardar vonaltól keletre szubdukciós vo 
nalhoz, vagy a Szupergéta -Géta közti lineamentumhoz kapcsolódik, A paleogén to 
nalit-andezit kitörések termékei a Periadriai Balaton-Darnó vonal mentén felszín 

re került mészalkáli kőzetek,

A lineamentumok menti spiíitek az újabb vizsgálatok alapján az egymás mellett el 
csúszó lemezek mentén kialakuló magas hő és nyomás hatására keletkeztek a felsó 
köpenyből felemelkedő bázisos magmából, A spilitesedést megtaláljuk a mecseki, 
medvednicai, kurdi, tóalmás! és bükki krétakori bázitokban, A mozgások alatt az 
óceáni kéreg is nagyrészt folemésztődött /penninikum/, úgy, hogy két főszerkeze 
ti vonal mentén nem csak egymás mellé tolódott a Nyugati- és Keleti Szegmentum 
hanem szubdukció is végbemehetett, Szubdukcióra, vagyis az óceáni, esetleg kon
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tinentális kéreg főlemésztődésére az alacsony hőfokú és magas nyomású metamor 
fózis utal, amit a Bódva felső folyása mentén kimutatott glaukofanitok jeleznek 
/KAMENICKYJ. 1957, KANTOR J. 1955, 1956/. De erre utal az emlitett eocén 
szubszekvens magmatizmus összefüggő vonala is, A Nyugati Szegmentumban há- 
rom helyen is ismerjük az egykori Tethys jurakori ofiolitos óceáni kérgének való- 
szinü maradványait: a Pennin ablakban /Kőszeg/, a Tóalmás-~Recsk-Perkupa--Bód 
va mentén és a Medvednicában,

Az V, neoalpi tektonociklus /neogén/idején jöttek létre a flis geoszinklinális taka
rói, reátolódva a molsasszra és az eurázsiai tábla részeire /Cseh masszívum, 

Ukrán -pajzs s tb ,/ A Kárpátok szigetive tovább fejlődött; ez még ma is tart pl. Mol- 
dovában. Mögötte süllyedő neogén medencék keletkeztek: Bécsi medence, Kisal -  

föld, Pannon medence, Kárpátaljai süllyedők /Técsői medence/ Erdélyi medence. 
Az Adriai tüske tovább nyomult É-ra és a Dinaridák alá, amelyek É-ÉNY-felé 
mozognak ma is.

Az iv mögötti neogén medencékben szubszekvens neutrális-bázisos magmás műkö
dés folyt a középső miocéntói a negyedkorig.

A SZÁDECZKY KARDOSS E, és STEGENA L, "geotumor" és "kopenydiapir" e l
méletei az utolsó neogén szubdukcióhoz tartozó kéreg elvékonyodást, hőáram-ano
máliát és fiatal vulkánizmust magyarázzák, Figyelembe véve a harmadidőszaki 
vulkáni övék elterjedését, a mélységi magmazónák nagyrészt mégis már korábbi, 
az óalpi mezoalpi szubdukciók alatt keletkezhettek, amikor a Tethys óceáni kér
ge nagymértékben konszumálódott a Periadriai- Balaton Darnó vonal mentén. Eset
leg a Zágráb Kulcs -Hernád-vonal is beleszólt ebbe. A neogén vulkáni anyag fel 
emelkedése mindenképpen a felujuló egykori fő szerkezeti vonalak mentén történ
hetett. Igen figyelemre méltó a Selmecbányái Hegység -  Börzsöny -  Dunazug hegy
ség elterjedésének egybeesése a RdTH Z, által megállapított Északeurázsiai tömb 
előreugró és csaknem a Mátráig benyomuló lemezével. Ebben az értelemben a 
Vihorlát -Gutin Kelemen-Hargita hegységek vulkánjainál valóban az Eurázsiai táb
la szubdukciójára gondolhatunk, De a Tokaji hegységi -  nyirségi vulkánitok, az 
alföldi -  somogyi neogén vulkáni övezet keletkezésénél kézenfekvő a Zágráb-Kulcs- 
Hernád-vonal hatására gondolni.
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Összefoglalás

1. A Zágráb-Kulcs-Hernád-vonallal elválasztott Nyugati- és Keleti Szegmentu
mok az afrikai, illetve az európai kontinentális selfhez tartoznak, a Penninikum 
pedig a kinyilt Tethys óceáni képződménye.

2. A Zágráb-Kulcs-Hernád-vonal mentén ismeretlen távolságról, /de legalább 
500-1000 km/ inverz helyzetben egymás mellé sodródott a két szegmentum.

3. A mozgás elsősorban az ausztriai-mediterrán fázisok alatt /alsó-felsőkréta/ 
ment végbe és lényegileg a paleogén végéig befejeződött. Létrejöttek az Ausztro- 
alpin, Szubtátrai, Gömöri takarók és Dacidák.

4. Az egymás mellé sodródás közben három szubdukciós övezet alakult ki. / l /  
Periadriai lineamentum - Balaton-Darnó vonal mentén az óceáni kéreg fölemész- 
tődésével /esetleg a Zágráb-Kulcs-Hernádvonal mentén is történt alátolódás/.
/ 2 /  A Vardar-övezet kelet-, illetve akkor még észak felé tolódott, a Szerb-Ma- 
cedon tömeg alá. /3 /  Tátrai- vagy Pienin lineamentum mentén kezdett az eurá- 
zsiai tömb a szubtátrai takarórendszer alá tolódni.

5. A szubdukciók illetve mély törések hatására felsőkréta-paleogén mészalkali 

magmatizmus jött létre.

6. A Neogén szigetiv alakult ki /II. szubdukció/ az iv mögötti mészalkáli vulká
ni zmussal.

Megoldandó kérdések

1. Az ofiolitok kora és tektonikai jelentésük kérdése.

2. A Periadriai-Balaton-Darnó vonal menti mozgás, szubdukció és a vele kap
csolatos magmatizmus és ércesedés.

3. A Zágráb-Kulcs-Hernádvonal mentén történt-e a vízszintes mozgás mellett 

szubdukció.
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4„ A ”Mellétei sorozat” és a vele kapcsolatos ultrabázitok és ofiolitok kérdése,

5, A bánátitok tektonikai jellege és magyarországi előfordulásai.

6, A kurdi ofiolitok hovátartozása,

7, A neogén vulkanizmus és a Zágráb-Kulcs-Hernád vonal összefüggése.

8, A Kárpátaljai /T é c ső i / aljzat medence korának és tektonikájának pontosabb meg 
állapítása,

I
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OUT LINES OF THE DE VELŐ PMENT OF THE CARPATHIAN BASIN

By
Gy. Wein

ABSTRACT

Widely divergíng opinions have been published on the development. of the Carpathian 
Basin, Several authors ínterpreted the present -day iuxtaposition of North- and 
South Alpine formation types, near-shore and off -shore facies types, by large -scale 

horizontal d is piac ements of lithospheric plates, This approach is supported and 
documented by the present paper, too.

LAUBSCHER /1971/ assumed that the Mesozoic seouences of the South - and 
Austro- Alpine, West Carpathian and Hungárián Central Mountains areas originate 
from the Southern region of the Tethys sea, L e, írom the North African Continental 
shelf, These formations of Southern facies have been overthrusted onto the ophioli- 
tic Central beit of the Tehys, the Penninicum, and even onto the Helveticum 
characterized by boreal elements and features of the Eurasian Continental shelf.

In Hungary, the occurrem as of Mesozoic formations of Austro-Alpine type are 
limited towards the South by the Balaton Darnó üneament, the South-Alpine ones 

of the Igái Bükk beit by the Zágreb Kulcs -Hernád lineament /=  Central Hungárián 
Lineament/o Below these the presence of the Penninicum is suspected =

SE of the Central Hungárián Lineament or structural zone, formations characte- 
ristic of the HelvetL um /= Northern shelf of the Tehys/ crop (ut in SE • Trans 
danubia and have been discíosed by drilling in the basement of the Great Hungárián 
Piain,

This situation can be explained by assuming the transcurrént fault character of the 
Balaton Darnó and the Centit al Hungárián iineaments,

The West- Pannonian plate /Western Segment/ situated NW of the transcurrent fault 
moved towards NE, while the East-Pannonian plate /Eastern Segment/ drifted
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towards SW, In this way the Mecsek Mountains area of northern facies is found 
now South of the Bakony area of Southern facies,

It has been established that the Balaton-Darnó lineament is a prolongation of the 

Periadriatic Lineament along which evidence of horizontal displacements has 
already been known.

The horizontal movements in the Carpathian area as reconstructcd by the author

are illustrated on five sketch maps The principal oncs arc assignocl to the /.uslrian 
and Meditcrrancan orogcnic phases and havo been finishcd till the cnd of the 
Paleogenc

The opinion of the writer is based on the analysis of the magmatic activity, a 

very big number of earlier and up-to-date geophysical records, thousands of 
borehole documentation3 and the published works of numerous scientists,

NOTE

Dr.Gy, WEIN, after having delivered this lecture on Nov, 22nd, 1976 to the
Geological Society, deceased in December of the same year. The present paper 
was edited, relying on the author’ s fragmentary manuscripts, by Dr, L,KORÖSSV
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A TETHYS KÁRPÁT-MEDENCEI TERÜLETEINEK NAGYSZERKEZETI FEJLŐDÉSE
/ELVI VÁZLAT/

GEOTECTONIC EVOLUTION OF THE TETHYAN AREAS IN THE CARPATHIAN BASIN

P - T Paleolelhys időszak.
A tenger előrenyomulása.
Kezdődő korai iniciális magmatizmue.
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