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NEOGÉN MEDENCEÜLEDÉKEINK SZINOROGÉN SZEDIMENTÁCIÓJA

Irta: Ja sk ó  Sá n d o r

A Pannóniai-medence neotektonikai térképének megszerkesztéséhez az 1972. év 
folyamán összegyűjtöttem és kiértékeltem Magyarország és a szomszédos területek mély
fúrásainak rétegsorrend-adatait a publikált szakirodalomból. E munka részletes eredmé
nyei az ország szerkezetföldtani kiértékelésének keretében egy későbbi időpontban 
kerülnek közlésre. Az eddig elvégzett munka során azonban felmerült egy kérdés, 
amelynek egyértelmű megválaszolása az elméleti és a gyakorlati jellegű földtani kutatások 
szempontjából egyaránt már most előnyös lenne. A kérdés, hogy a neogén medence
üledékeinket ért hegységképző hatások szakaszosan nyilvánultak-e meg, vagy pedig 
hosszú földtörténeti időn át változatlanul folyamatosak voltak.

Közismert, hogy erről a kérdésről két eltérő felfogás alakult ki a világirodalomban:
1. A Stille  (1924) által felállított „orogenezis időtörvény” szerint az üledék

sorokat szétválasztó tektonikai diszkordanciák rövid, orogén periódusokban keletkeztek. 
Ezt a felfogást általában a hegységekben térképező geológusok vallják.

2. A Sa t szk ij (1951) és Be l o u sz o v  (1962) által megfogalmazott „szinorogén 
üledékképződés” elmélet szerint a tektonikai mozgások az üledékképződési folyamatok
kal egyidejűleg történtek s szögdiszkordanciák csak a rétegtani hézagoknál észlelhetők. 
Ez a felfogás a medenceüledékekkel foglalkozó irodalomban terjedt el.

A két felfogás közötti eltérés oka az, hogy ugyanaz a tektonikai folyamat más 
hatású a medenceperemeken, mint a medence belsejében. A medenceperemek rétegsorai
ban fellépő szögdiszkordanciáknak a nagysága mindig egyenlő a két képződmény 
lerakódása között végbement mozgásfolyamat előrehaladásával. A medence belsejében 
viszont, ahol megszakítatlan az üledéksor, a hatás csak abban nyilvánul meg, hogy a 
boltozatok és sasbércek tetején vékonyabb, a teknőkben és árkokban pedig vastagabb 
rétegek keletkeztek. A besüllyedő részek ugyanis mintegy természetes derítő medencét 
alkotnak. A nagyobb keresztmetszet miatt felettük lelassul a cirkuláló vízáramok 
sebessége, csökken a szállítóképesség és a fenékre rakódik a lebegő hordalék. így a 
szedimentáció folyamatosan kiegyenlíteni igyekszik a medencefenék egyenlőtlen mélység
különbségeit. A réteghatár-felületek nem párhuzamosak egymással, hanem a kiemelt 
területrészek felé konvergálnak. Ilyen módon a fiatalabb üledékek laposabb, az idősebb 
üledékek pedig zavartabb településűek (1. ábra).
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1. ábra. Leegyszerűsített szelvényvázlatok az üledékképződésben mutatkozó 
eltérések szemléltetésére, szinorogén gyűrődés esetében

Fig. 1. Simplified profile sketches showing the differences in Sedimentation in 
the case of synorogenic folding
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Megjegyzendő, hogy az 1. ábrán bemutatott szelvényvázlat-soron látható medence
szerkezeti formákat számos konkrét esetben valóban kimutatták mélyfúrások segítségével. 
A bakui olajmezőkön (B e l o u sz o v  1962) és a romániai olajmezőkön (K rejci-Gr a f  
1950) mutattak ki szinszedimentációs gyűrődéseket.

A zistersdorfi törés mentén a Bécsi-medencében (Ja n o sc h e k  1942) és a Wille - 
szénmedencében, Nyugat-Németországban (D o l e z a l e k  1969) írták le konkrét példáit a 
neogén szinszedimentációs töréses szerkezeteknek.

Már Kőrössy is rámutatott (1963, p. 168), hogy „a neogén medence aljzatának 
vertikális mozgásai által létrejött szerkezeti formák felismerhetők a mélyfúrások összesítő 
szelvényeiből. Ha a szerkezeti formák a neogén üledékképződés valamely szakasza utáni 
mozgásokkal alakultak ki, a mozgás előtti rétegek vastagsága közel egyforma az utólag 
képződött kiemelkedés felett és oldalain is. A mozgás idején képződött rétegek között 
diszkordanciák, kiékelődési övék, üledékvastagság-különbségek vannak. A mozgás után 
ismét változatlan vastagságú rétegek következnek”. Megvan tehát a lehetőség, hogy a 
vetődések két oldalán levő rétegsorok vastagság-különbségeiből, vagy megegyezéseiből 
következtethessünk az egyes földtörténeti időszakok alatti elmozdulásokra. Szinorogén 
rétegsorok esetén kiszámíthatjuk a vetők mentén történt mozgás időnkénti gyorsulását 
vagy lassulását is.

A Pannóniai-medence neogén rétegeiről szerkesztett szelvényrajzaimból kiválasztot
tam 30 olyan vetőt, amelyeknél a fúrások egymáshoz közel fekvése lecsökkenti a szelvény
rajz szubjektív jellegét és ezeknél (emeletenkénti bontásban) méréseket és számításokat 
végeztem arra vonatkozóan, hogy a réteghatárok mennyire távolodtak el egymástól a vető
sík két oldalán (1. táblázat). Két rétegösszlet bázishatára (pl. szarmata-alsópannon, vagy 
alsópannon—felsőpannon réteghatár) elmozdulásainak különbsége egyenlő a létrejöttük
höz eltelt időszak (szarmata) alatt végbement elmozdulás nagyságával.

A 2. ábrán bemutatott szelvényrajz-részlet jellemző példáját mutatja a fúrások 
alapján megszerkeszthető felépítésformáknak. Természetes, hogy a kialakítható tektonikai 
kép megbízhatósága arányos a fúráshálózat sűrűségével és a fúrásokon keresztül szerkeszt
hető szelvény rajzok pontosságával. E tekintetben eltérések adódnak a Pannóniai-medence 
különböző részei között.

Való igaz, hogy a most megvizsgált példák kis száma és a nyert adatok szórása 
miatt egyelőre nem állíthatunk fel általános érvényű törvényszerűségeket, csupán való
színű következtetéseket vonhatunk le belőlük. A jövőben elvégzendő további, nagyobb 
számú mérés és számítás növelni fogja az elvégzendő újabb matematikai—statisztikai 
elemzés kiinduló bázisát és ezáltal javítani fogja a levonható következtetések megbízható
ságát is.

A mostanáig elvégzett mérések számával elosztva a hozzájuk tartozó elmozdulások 
összes folyóméter-mennyiségét, a következő lekerekített átlagszámok adódtak: a neogén 
talp átlagos elmozdulása 660 m, a miocénben 320 m, az alsópannonban 340 m, a felső
pannonban 240 m, a felsőpliocénben 110 m, a negyedkor folyamán pedig 130 m 
elmozdulás következett be.*
* Mivel az alkalmazott osztószám koronként más és más, ezért az ilyen módszerrel kapott számok összege 
természetszerűleg nem egyezik meg az egész neogénre megadott számértékkel, hanem annál több lesz.
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A Pannóniai-medence neogénben kialakult vetői mentén

— = a képződmény hiányzik
0 = a rovatnak megfelelő elmozdulás a tárgyidőszak alatt nem mutatható ki
kb.= pontos adat hiányzik, hozzávetőlegesen becsült érték 
* = a 2. ábrán feltüntetett vetők
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1. táblázat

történt vertikális irányú elmozdulások nagyság-adatai

elmozdulás nagysága
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Három statisztikai kördiagramon, földtani korok szerint, külön-külön mutatom be 
a vetőket. A diagramokon minden vonal egy-egy vetőnek felel meg. A vonal iránya az 
illető vető csapásirányát mutatja, a vonal hossza pedig az elvetési magassággal arányos 
(3. ábra).

A miocén és pliocén üledékeket harántoló fővetők 170°-350° és 80°— 260° 
csapásúak. A csekély elvetési magasságú és aránylag rövid távolságon át követhető kisebb 
vetők száma nagy és csapásirányuk meglehetős szórtságot mutat. Egyedüli kivételt képez

2. ábra. Tízszeresen túlmagasított földtani szelvény néhány tiszántúli mélyfúrásról 
Q = negyedkor, P3  = felsopliocén, P2  = középsopliocén, Pj = alsópliocén, M = miocén, E = eocén,

Mez = mezozoikum, Pál = paleozoikum
Fig. 2. Geological section of somé deep drillholes east of the Tisza river (vertical scale exaggerated

10X)
Q = Quaternary, P3  = Upper Pliocene, P2  = Middle Pliocene, Pj = Lower Pliocene, M = Miocéné, 

E = Eocéné, Mez = Mesozoic, Pál = Paleozoic

a 90°-270° és a 130°—310° irányok közé eső 40°-os szektor. Ebben a szektorban egyet
len vető sem húzódik a megvizsgált 30 darab közül.

A negyedkorban történt elmozdulások mértéke csekély, átlag 100 m körül van. 
Egyetlen egy esetben éri el a 250 m-t. Adataink szerint kivétel nélkül mindenütt egyedül 
az ÉÉNy—DDK-i csapású vetők mentén tartott még a mozgás a negyedkorban is.

Megvizsgáltam azt is, hogy van-e valami kapcsolat a vetők elvetési magassága és az 
elvetett rétegsor vastagsága között. Az adatok nagy szórása arra mutat, hogy a medence
peremi vékony rétegsorokban éppúgy előfordulnak nagy elvetési magasságú vetők, mint a 
medenceközép vastag üledékeiben. Hozzávetőlegesen annyi mondható, hogy a Pannóniai- 
medence neogén üledékeit feldaraboló vetődések elvetési magassága az esetek jelentős 
számában eléri a felét a lerakodott üledékvastagságnak.

Érdekesebb eredményekre jutunk azt tanulmányozva, hogy a neogén szerkezeti 
irányok hogyan változnak vidékenként. Tektonikai térképünkre tekintve szembeötlik, 
hogy a Dunántúlon és Észak-Magyar országon dominálnak az ÉÉK—DDNy-i csapású vetők.
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A Mecsek és a Villányi-hegység környékén viszont a KÉK—NyDNy-i csapású vetők 
vannak túlsúlyban. A Réz-hegység, Kodru Moma és Királyerdő tövében NyÉNy—KDK-i, 
illetve K-Ny-i csapása van a fővetőknek. A Bicskei-öbölben úgyszólván kizárólag 
ÉÉNy-DDK-i irányú vetőket találunk.

Az elmondottakból kitűnik, hogy a medenceperemeken — vidékenként változóan — 
egy-egy adott főirány a jellemző. Ezzel szemben a medence középső részein, vagyis a 
Duna—Tisza közén s a Tiszántúl javarészén mindezek az előbb felsorolt szerkezeti irányok 
egymást keresztül-kasul keresztezve fordulnak elő, s keveredésük zegzugos körvonalakkal 
szétszabdalt rögmozaikot eredményezett.

Az elvégzett számításokból az tűnik ki, hogy a Pannóniai-medence azon belső 
területein, ahol a középső miocéntől a pliocén végéig nagy vastagságú üledéksorok 
jelentősebb rétegtani hézagok nélkül halmozódtak egymásra, ott a tektonikus mozgások 
folyamatosan mentek végbe, lépést tartva az üledékképződés sebességével. Fiatal neogén 
rétegsorainkban mindössze egyetlen jelentősebb rétegtani hézag, az ún. prepannon erózió 
időszaka mutatható ki. De még ez a prepannon erózió sem nyilvánult meg mindenütt 
egyformán. Helyenként jelentős volt a hatása, másutt kevésbé nyilvánult meg, ismét 
másutt nyomait sem találjuk. Bonyolítja a helyzetképet az, hogy az alsópliocénig a mai 
Pannóniai-medence közepén egy kiemelkedés volt, amelyet csak helyenként és vékony 
rétegben fedtek el miocén üledékek. Ezt a kiemelt helyzetű belső részt körülvették a 
Kárpátok és Dinaridák belső oldalán húzódó miocén tengermedence részek nagy vastagsá
gú rétegsorai. A miocén és pliocén korok határán a medencealjzat rögökre darabolódott 
szét, helyenként nagy tektonikus árkok süllyedtek be, amelyek megőrizték a miocén 
üledékeket. Másutt viszont a kiemeltebb rögök tetejéről a prepannon erózió letarolta az 
üledékeket. Ez a bonyolult helyzet magyarázza, hogy a geológus szakemberek felfogása 
eltérő egymástól, annak megfelelően, hogy az illető munkaterületén milyen viszonyok 
uralkodtak. így pl. B o d z a y  (1968, p. 88). S ze pesh á zy  (1971, p. 313), Kő r ö ssy  
(1971, p. 201) prepannon erózióról ír. Velük ellentétben Ja sk ó  S. (1939, p. 117), 
V itá lis I. (1937) és Já m b o r  Á. (1969, p. 133) szarmata—alsópannon átmeneti rétegeket 
ismertet. Megjegyzendő, hogy az Erdélyi-medence neogénjét tárgyaló román szakiroda- 
lomban — a magyarországihoz hasonlóan -  ugyancsak megoszlanak a vélemények a 
szarmata—pannon üledékfolytonosságról (G r á f —Pa n a — F esci 1971, p. 62).
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SYNOROGENIC SEDIMENTATION IN THE NEOGENE BASINS 
OF HUNGARY

by
S. Ja s k ó

The lo ca tio n  and size o f  the fau lts Crossing the N eogen e and Q iiaternary d ep osits  
can be w ell observed in the g eo log ica l sec tio n s p lo tted  o n  the basis o f  deep  drilling in the  
Pannon ian  Basin (F ig. 2 .). On b o th  sides o f  the fau lts, th o u g h  co n tem p o ra n eo u s, the  
strata are o f  d ifferen t th ickness. ín  the deeper-lying p laces the sed im ents sh o w  a thicker  
4p v e lo p m en t, and in the higher situated  places a th inner on e . F rom  th is  it can be 
co n c lu d ed , that the fa u lts  d ev e lo p ed  n o t fo llo w in g  the end  o f  Sed im entation , b ú t it w as a 
long-lasting te c to n ic  m o vem en t w ith o u t any d isco n tin u ity  in sed im ent d ep o s ito n . W ithin  
the basin there are c o n tin u o u s and conform ab le  sequ en ces. On the con trary , o n  the  
m argins o f  the basins, the Sedim entation  w as lo ca lly  and tem porarily  in terru p ted , as 
m an ifested  by  th e  lack o f  som é Stratigraphie h o rizon s, further by  erosion al and angular 
u n co n fo rm ities . The angular u n co n fo rm ity  is so m uch  greater as longer th e  tim e interval 
w as b etw een  the d ep o sitio n  o f  the overly ing and o f  the underlying sed im en ts (F ig.. 1.).

In Fig. 3. the strike direction and the height of throw of the faults in Miocéné, 
Pliocene and Quaternary layers are shown. The basic data used fór the compilation of 
these circle diagrams are given in Table 1.




