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BEVEZETÉS

Célom annak kimutatása, hogy a bükki felsSkarbon a Variszci- 
dák külső zónáját képező karbon előmélység tagja. Az eddigi 
irodalom sok esetben a bükki új-paleozoikumnak a Dinaridák- 
kal, a Déli-Alpokkal való kapcsolatára utal. Ez a vélemény 
a triászra állhat, de a paleozoikumra nem. A_triászt_dél_fe- 
151 ható tektonizmus_juttathatta_mai_helyére«_A_felsőkarbon 
a yarisztikus_|szaki_ítörzs_tagj_a1 mely a podoliai hatóerők kör
zetében dél felé mozgott.

Az utóbb mondottakkal szemben áll ROZLOZSNIK,P. BALOGH K.,
KOZUR, H., MOCK, R. et MOSTLER H. felfogása

ROZLOZSNIK, P. /13/ szerint a Bükk harmadidőszak előtti 
rétegsorozata teljesen eltér mind a Vepor, mind a Szepességi-

*E1őadta a Magyarhoni Földtani Társulat Általános Földtani 
Szakosztályának 1977* okt. 26-i ülésén?
A kézirat beérkezett: 1978. február 22-én.

354

83



-takard rétegsorozatától, úgy hogy benne új tektonikai és fá- 
cies-egységet, valószinüleg a dálalpesi fácies folytatását kell 
sej ténünk,

A Bükk hegység újpaleozoikuma —  Írja BALOGH K* -- szorosan 
kapcsolódik a Dfnaridákhoz. Joggal feltételezhetjük e terület
nek a bükki üledékgyüjtővel való közvetlen kapcsolatét, amit
az eddigi adatok a Balaton csapásától 
tenek®

délkeletre valószinüsi-

Toug.V- v felsőkarbon tagokat csak a Gömöridákból, a Bükkből, 
illetve a Balatontól délkeletre mélyített Karád l.sz, fúrás
sal állapítottak meg biztosan. Ez utóbbi elüt —  Írja BALOGH K, 

a Bükk hegység uráli mészkövétől; Eusulinidái szerint an
nál fiatalabb®

KOZUR, H. MOCK et MOSTLER H. tanulmánya szerint a Gömö-
ridák karbonja nem hasonlítható össze az északi grauwacke zó
nával /varisztikus északi törzs/, hanem a Déli-Alpok bizonyos 
kifejlődésével, E szerzők a Gömöridák és a Bükk felsőkarbonja 
közötti hasonlóságra utalnak, ami fontos és lényeges megfi
gyelés®

Tengeri vízéit csak a Dunántúli-középhegységből ismerünk.

Eltekintve a felsőkarbonnak már jelzett és még néhány erdélyi 
előfordulásától, az összes többi Kárpátokon belüli előfordu
lás jellegzetesen szárazulati, folyóvízi, mocsári vagy tavi 
ülepedésü.

A permi képződmények a kárpáti térségben általában szárazföldi 
kifejlődésüek, A bükki és a Bugyi-környéki előfordulás kivétel 
A-tengeri perm megjelenése elszigetelt jelenség, mert az or
szág többi részén ugyanekkor kétségtelenül szárazföld volt, 
illetve szárazulati lagunás képződmény /VADÁSZ E./.

A délnyugati és az északkeleti országreszek^közötti_ lényeg
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bevágó földtani kifejlodési különbség első Ízben a paleozoikum 
végén ütközik ki,

A BÜKKI FELSŐKARBONNAK A VARISZTIKUS ÉSZAKI TÖRZSBEN VALÓ
HELYZETÉRE UTALÓ MEGÁLLAPÍTÁSOK

ARGYRIADIS I. /ru. uú-* ábra/ helyesen állapítja meg, hogy a 
paleozoikum végén az európai oldalon egy tengerbarázda halad 
a herciniai relief déli része felé. Ez a permi herciniai te
rület. Ezt követi nagyjából egy állandó, az alsópaleozoikum 
óta pozitiv tendenciákat mutató terület, amely a herciniai 
időben nem gyürődött, és amelyet ”haut-fond intermédiaire" 
névvel illetnek. E terület másik oldalán újra tenger követ
kezik: nagy, gyakran süllyedő, ez az arab-afrikai szegélyte
rület. E terület átmegy a kontinentális Afrikába, amely a 
Gondwana része.

KRAUSSE H.F., PILGER A. /2-sz. ábra/ felsőkarbon vonulata a 
kárpáti teret nem éri el, jóllehet az utóbbi szerzők felső
karbon vonulatát meghosszabbítva a bükki felsőkarbonhoz ér
kezünk.

ANDRUSOV D. /3.sz„ ábra/ Írja, hogy a Variszcidák külső zóná
ját, tehát a herciniai orogén északi szárnyát a karbon elő- 
mélység alakítja ki* Ez megfelel SITLLE H. szubvarisztikus zó
nájának, Ez nemcsak nyugaton, hanem a felső-sziléziai kőszén
medencében is megjelenik, és a Kárpátok alá süllyed, ahol fú
rások elérték, és megtalálható hasonlóképpen a kárpáti flis- 
ben a karbon tömbökben. A prekambriumi moldanubiai és moravai 
zónák a Moravai-ivet alkotják, és délkeletre a Kárpátok alá 
süllyednek.

KOSSMAT F. /4.sz9 ábra/ grauwacke vonulata /Európa limnikus 
szénvonulata, a szubvarisztikus zóna/ diszkordánsan fekszik
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a legidősebb kőzeteken. Általában csak a vesztfáliai szakasz 
felső részét és a stefáni emelet fő tömegét foglalja magában.
E megállapitás pontosan illik a bükki új-paleozoikumra.

A KOSSMAT P. megjelölte vonulat azonos az ARGYRIADIS I. áb
ráján jelölt herciniai vonulattal. E vonulat tagjai között 
ARGYRIADIS a Bükköt is megemliti. E vonulatot KOSSMAT felső
karbonnak, ARGYRIADIS perm— hercinikumnak nevezi,

E vonulatot RAKUSZ Gy., a fenti szerzőket megelőzve megje
lölte. A különbség fenti szerzők és RAKUSZ között, hogy az 
utóbbi e kapcsolatot a Donyectől nyugatra az Alpokig és a 
Bükktől délre levő terület egészére kiterjesztette,

A dobsinai,_bükki_karbon folytatását a Biharban_lát^uk, 
ROZLOZSUIK P, /1939/ szerint a dobsinai karbon bizonyos te
kintetben hasonlít a biharihoz. Rézbánya, Pojána, Lepu^ köz
ségek környékén, valamint a Moma déli oldalán Zimbró körül 
jelez felsőkarbont. Ugyanitt megvan a perm is. E kapcsolat 
lehetőségére utal KOSSMAT P, is. Ábráján az északi grauwacke 
zóna /szubvarisztikus zóna/ helyzete, mely Erdélyben kissé 
nyugatabbra helyezendő, egybevág ROZLOZSUIK idézett vélemé
nyével. Lehetséges, hogy a dobsina--bükki karbon vonulatot 
dél felé az egykori Krassó-Szörény vármegye néhány kőszén elő
fordulása jelzi /PAPP K,/. E lehetőségre KOSSMAT is utal.

A dobsina— bükki karbon vonulat csapásában halad Erdélyben 
SAVU H. mezozóos ofiolit öve.

A szubvarisztikus zóna vonulatától nyugatra az Alföldön, a 
Dunántúlon, a Kisalföldön felsőkarbont tudomásom szerint csak 
a Karúd 1. szv fúrás tárt fel,

A felsőkarbon vonulat^behajlásax_a kárpáti_/fcér_egészének._beszű
külése az Orosz tábla felől ható podoliai nyomóerő hatágára 
a.lukul! ki.
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A Keleti-Kárpátok Ázsia felől ható podoliai erő hatására ke
rültek mai helyükre. A varisztikus északi tömb is ekkor jutott 
mai területére. A varisztikus törzs másodlagos helyzetére 
ROZLOZSNIK P. nyomán is következtethetünk. Szerinte a Moma 
déli oldalán Zimbrő környékén a karbon a permi sorozatra át
buktatva fordul elő. így a Keleti-Kárpátoktól délnyugatra 
térszükület lép fel, obdukciók és szubdukciók keletkeznek.

"A külső keret keleti szögletében tételezhetjük fel —  Írja 
TELEGDI ROTH K. /p. 163/ —  a legnagyobb méretű összeprése- 
lődést, melynek következtében még a keleti középhegység töme
gében is takaróáttolódások jöttek létre." Az Erdélyi Középhegy
ség bonyolult tektonikája feljogosít a dél felől érkező hatás 
feltételezésére is, amint arra SZÁDECZKY-KARDOSS Gy. is rámutat.

DÉLI HATÓERŐK SZEREPE

A Kárpátok egészére ható dél felől érkező erők szerepére 
VOITESTI I*P. /5«sz,> ábra/ is rámutat. Szerinte a Kárpátok 
centrális depresszióján redővonulatok húzódnak. Ezek kifelé 
süllyednek, hosszanti repedések választják el őket; ennek kö
vetkeztében minden egység a külső egység felé, illetve arra 
tolódott.

Az ország nyugati részén az uralkodó csapás ÉK— DNY, a keleti 
részen ÉNY-DK. E csapásokat VOITESTI T.P. is jelzi. Szerinte 
a redővonulatokát dél felől ható erők hozták létre. Ezek a 
jelzett csapáskülönbözőségek kialakítói. A délről ható erők 
hatására juthattak a dunántúli karbon képződmények mai he
lyükre. Úgy gondolom, hogy a dunántúli vizei leülepedésekor 
a nötschitol._ nem északkeletre, _mint ma^hanem^keletre_hglyez- 
kedett_el^

Véleményem támogatására megemlítem PLÜGEL H.W, tanulmányát. 
ELÜGEL megállapítja, hogy a Gömöridák tengeri namur/vesztfáli 
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A/B képződménye nem mutat összeköttetést dél felé, hanem 
északkelet felé a Donyee-medence felé, illetve északnyugat 
felé Felső-Szilézia felé, mikoris a grazi Dult-csoport, ameny- 
nyiben namur, ennek az északkeletről érkező ingressziónak szél
ső része lehetett.

Megkülönböztetünk Északi- és Déli-Bakonyt. Ezeket a litéri 
szerkezet különíti el, E két egység különbözőségét már id. 
LÓCZY L. megállapította. A déli egység üledékképződése a nori 
emelettel végződik, A bükki új-paleozoikumot fedő mezozoikumi 
üledékek záré tagja is a nori emelet üledéke, E két előfordu
lás kapcsolatát joggal feltételezhetjük, A déli Bakonyban és 
a Bükkben az azonos ladini vulkáni termékek /diabáz és tufái/ 
is a kapcsolatra mutatnak. Délbakonyi vonatkozásban VADÁSZ E. 
szerint a vulkáni anyag nem helyi körzetben történt tenger 
alatti vulkáni működésből ered. Valószínűleg délalpi kitörési 
körzetből származik. Áramlások útján szállított módon került 
ide. VADÁSZ E. áramlásokról beszélt, magam is délről való 
eredetről, de áttolódásról szólok. Mindketten tehát délről 
való eredetről beszélünk.

Az imént és már a karbonnál is áttolódásokra utalok. Lehetsé
ges azonban, hogy a dunántúli karbon és a bükki triász "graben”- 
képződéssel hozható kapcsolatba. A "grabenek" létrejötte által 
keletkezett viziutak lehetővé tették a tengervíznek dél felől 
való behatolását,

VOITESTI I.P, a Bakonytól az Erdélyi Középhegységig húzódó 
redővonulatot jelöl. E redővonulat északabbra helyezve érinti 
a Bükk öt. Amíg tehát a f elaőkarbónban a Dunántúl és a Bükk kló— 
zott nem volt tengeri kapcsolat, addig a kát hegység között a 
mezozoikumban dél_felől glőnyOmüló tömegek vagy a viziutak kap- 
csőlátót létesitettek.

A délnyugatról és északkeletről ható legjelentősebb erőhatá
sokat jelzi az Északnyugati-Kárpátok és Erdély legösszetettebb
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tektonikája. A K a m i — -apuliai masszívum besüllyedt, megjelent 
az Adriai-tenger. A besüllyedt tömeg a szélei felé nyomást 
gyakorolt. Az északnyugat felé ható nyomás, valamint a Cseh- 
tömeg és a Lóczy~hát közé zárt terület helyzete szabta meg a 
dél felől ható erő mozgási irányát, és teremtette meg a Nyu
gati-Kárpátok előnyomulását.

Mindebből az következik, hogy a_deln;£ugati_és_az_északkeleti 
országreszek_felsőkarbon_képződményei_nem_álltak_egymással_ 
kapcsolatban^ E megállapítás keretébe vág TELEGDI ROTH K. vé
leménye is. Ugyanis szerinte a Bükk hegység permokarbon üle
déksora tenger szélén keletkezhetett.
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THE VARISCIAI IORTHERI RÉGIÓI AID THE MARIIÉ UPPER 
CARBOIIFEROUS, PERMIAI AID TRIASSIC OP THE BÜKK MOUITAIIS,

IE- HUIGARY

By
T. Szalai

ABSTRACT

The maríné Carboniferous formátions of the Bükk Mountains 
represent the external zone of the Variscids. They strike 
IW-SE /nőt SW-IE/ and are connected with the Dobsina Carboni- 
ferous in Slovakia on one side and with that of the Bihor 
Mountains /Apuseni/ in Transylvania.

The Upper Carboniferous of the Bükk Mountains was nőt 
connected with that of Karád /disclosed by drilling South of 
Laké Balaton in Transdanubia/. Accopdingly^ the ”Igal-Bükk 
geosyncline" could nőt have existed.

On the contrary, the Triassic sequences of the Southern Ba
kony show certain similarities with those of the Bükk Mountains. 
This may interpreted by assuming either tectonically advancing 
masses from the South /"nappe"/? or, eventually, a simple 
marine communipation due to "graben" formation,

Manuscript received: 22nd Pebruary 1978 
Address of the author:
Dr.Szalai Tibor 
Budapest V.
Reáltanoda u. 9.
H-1053
HUIGARY
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Fig. l.az# ábra# A hercinlai láncok éa mezozáoaí oflolitok
maradványainak mai viszonylagos helyzete 
ARGYRIADIS ezerint, 1975

1. A herciniai lánc ismert kiterjedése}
2# a mezozoikumi és harmadidőszaki orogenezisekhez kötött 

ofiolitokj
3. alpi front}
4# ismert vagy feltételezett szétválások.
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UpperCorbomleions 
loredeeps 
in Middle 
ond Western 
Europo

Fig* 2. az* ábra* Felaókarbon azegélyaüllyedékek Közép
éé Nyugat-Európabán /pontozott/; 
a belao varieztikua válaaztóőr /vonal- kázott/;
a gyüródéai vergenoia iránya /nyilak/. 
10TZE /1945, 19b3/; HEDEMANN et TEICH- 
MÜLLER /1971/ í BARD /1971/j COGNÉ /1973/} 
FRANKÉ /1974/ ezerint, KRAUSSE et PILGER 
munkájából 1975/76
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Fig*3.sz. ábra, Varisztikua egységek és szerkezeti vonalak -Variacan unita and aturctural lines /ÁNDRUSOV,D.*
1976/

I.Orosz tábla; II. Lengyel-tábla/ Ha. Brabanti-tömeg, Ilb.Szent- 
kereszt-hegység/; III.külső varisztikua öv; IY. rajna— herciniai 
öv /iVa. morva— sziléziai öv, IVb. prekambriumi tömeg "visztuli- 
kum", IYc. kulmmal fedett "visztulikum"/; V* közép-nemet öv;VI. szász— thüringiai öv /Via. allochton tömegek?. Ylb. "baran- 
dium”/} VII. Moldanubikum /Vlla. palaezoikum/; VIII. aleman tengely; IX, Montagne Noir; X, ultrapienin varisztikua öv;
XI. Tátra— Vepor öv; XII* a grauwacke Volovec öve; XIII Teyaaeyre 
— Tornquiat-vonal; XIV. a Variazcidák északi határa; XV. az 
Alpok es Kárpátok mai szegélye; XVI. áttolődáaok; XVII uralkodó vergenöia
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Fík.4.sz, ábra, Európa a felsókarbonban. - Europe in the
Lát e ffarb'o'nif erdueV '/mSMAF E flVJW----

A felsókarbon tenger# /vízszintes vonalozás/) 
paralikus öv /vonalkázás/} széntelepek /fékét#/}a Yariszcidák északi grauwacke öve /ferde vonalak/} déli üledékes öv hullámvonalak/} FSK Fennoskandiaj 
Mj Mjösengraben} Wo Voronyezsi-tömb5 As Azovi-horszt}
Po Podoliai-lemez /ó-paleozoikum/; Ki kielcei gyűrt öv
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