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Ö s s z e f o g l a l á s : Az Északi-Mészkőalpokban, a Nyugati-Kárpátokban, az Erdé
lyi-középhegységben és a Keleti-Kárpátokban végigkövethető észak-alpi fáciesrégió kö
zépső— felsőtriász képződményei egy széles seifen keletkezett karbonátplatform vonu
latra utalnak. A nóri emeletben ennek E-i, kontinentális peremét a kárpáti keuper fácies-
zóna, D-i, pelágikus peremét pedig a hallstatti mészkő fácieszóna jelzi. A fácieszónák 
ilyen sorrendjéből az következik, hogy — ellentétben egyes lemeztektonikai elképzelé
sekkel — a Nyugati-Kárpátok nem keletkezhetett a Tethys D-i, afrikai selfjén és nem 
hozható össze a Dinaridákkal, ahol a fácieszónák sorrendje pontosan az ellenkező (hall
statti mészkő fácies az ÉK-i oldalon). Ezenkívül a Belső-Dinaridák nem lehet a Pen-
ninikum közvetlen folytatása, vagyis a Nyugati-Tethysben több eugeoszinklinális öv 
(„óceáni részmedence") volt. A „Tiszia-mikrokontinens"-nek (CHANNEL—HORVÁTH, 
1 9 7 6 ) a Zágráb—Zemplén vonal (GRECTJLA— VARGA, in GRECTJLA—EGYTJD, 1 9 7 7 ) men
tén történt mai helyére kerülésének feltételezése a triász fáciesövek és Conodonta-provin-
ciák jelenlegi elrendeződésére is a legjobb magyarázatot szolgáltatja. 

1 . Bevezetés 

Az utóbbi évtizedben számos, az alpi-kárpáti-dinári rendszer kialakulását — 
elsősorban lemeztektonikai alapon — magyarázó munka jelent meg. A szerző 
a triász időszaki képhez kíván néhány adat ta l hozzájárulni és rövid ismertetést 
nyújtani az idevonatkozó legújabb külföldi irodalomról. Ez t azért tar t juk fon
tosnak, mert a fácieszónák megoszlását, az izopikus zónák sorrendjét és az 
ősmaradványprovinciákat nem minden esetben jelentőségüknek megfelelően 
vették figyelembe. 

2. Az észak-alpi fáciesrégió 

TOLLMANN ( 1 9 7 4 ) szerint az észak-alpi fáciesrégió szűkebb értelemben a 
Rhatikontól a Gömörikumig húzódik, mintegy 9 0 0 km hosszúságban; tágabb 
értelemben azonban — a Kodru-takarórendszert (a Einig- és a Valani-takarók 
kivételével), valamint az Erdélyi-takarókat is ideértve — mintegy 1 5 0 0 km 
eredeti hosszúságban nyomozható. 

Gyakorlatilag a felső kelet-alpi takarórendszer tektonofáciesét jelenti. Más 
fáciesrégiók is elkülöníthetők, pl. a centrál-alpi (az alsó és a középső kelet-alpi 
takarórendszer mezozóos buroksorozata) és a pennini, amelyek eredetileg az 
észak-alpitól É-ra helyezkedtek el (1. ábra). 
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1. ábra. A kelet-alpi és nyugat-kárpáti fácieszónák korrelációja TOLLMANN (1975) szerint 
Fig. 1. Correlation of East Alpine and "West Carpathian facieszones, according to TOLLMANN (1975 ) 



2. ábra. Nóri üledékképződési tartományok az Északi-Mészkőalpokban a tektonikai rövidülés előtt ZANKL ( 1 9 6 7 ) szerint. Figyeljük;meg a daehsteini mészkő platformok 
sorozatát, déli peremükön zátonyfáciessel, illetve a platformok között húzódó hallstatti fáciescsatornákkal. J e l m a g y a r á z a t ' : 1 . Fődolomit, 2 . Daehsteini mészkő, 

3 . Mészköves kifejlődés, 4 . Márgás kifejlődés, 5 . Mürztali fácies, 6 . Aflenzi fácies ( 3 - 6 . hallstatti fácies) 
Fig. 2. Norian depositional realms in the Northern Limestone Alps before tectonic shortening, according to ZANKL (1967) . L e g e n d : 1. Hauptdolomite, 2 . Dachstein 

Limestone, 3 . Facies calcareous, 4 . Facies marneous, 5 . Miirztal facies, 6. Aflenz facies ( 3 — 6 . Hallstatt facies) 
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2.1. Északi-Mészkőalpok 

A triász észak-alpi fáciesrégiót egy széles, egykori seifen végighúzódó kar
bonátplatform-vonulat építi fel, amelyen belül a ncri emeletben különösen 
élesen rajzolódnak ki a fácieszónák (1 — 2 . ábra). TOLLMANN ( 1 9 6 5 , 1 9 7 4 , 1 9 7 7 ) 
ennek alapján három fő fácieszónát különít el: 

— Fődolomit fáeieszóna („Bajuvarikum"): „ultra back-reef", supratidal-intertidal-sub-
tidal képződmény, amely É felé a kontinentális kárpáti keuperral fogazódik össze 
(Frankenfelsi -takaró). 

— Dachsteini mészkő fáeieszóna („Tirolikum"): a pelágikus oldalon korallos-mészszi-
vacsos zátonyfáciessel, mögötte nagykiterjedésű mészalgás-megalodontidás zátony-
laguna-fáciessel, amelyet a lofer eiklotémák jellemeznek. A mai Bahama-padokhoz 
hasonlítható. 

— Hallstatti mészkő fáeieszóna: a zátenyok előterében lévő mélyebbvízi medencefácies. 
A SPENGLEE-féle klasszikus felfogás szerint (SPENGLEE, 1 9 5 9 ) egy messze D-en el
helyezkedő pelágikumban rakódott le („Juvavikum") és mint a legmagasabb hely
zetű kelet-alpi takaró, tolódott rá a „Tiro)ikum"-ra. Az újabb vizsgálatok azonban 
azt igazolták, legalábbis az Északi-Mészkőalpokra vonatkozóan, hogy a dachsteini 
karbcnátplatfoimok közti méiyebbvízű csatornákban képződött (TOLLMANN, 1 9 6 3 , 
ZANKX, 1 9 6 7 ) . Képződési mélysége sokáig vitatott volt: a korábbi mcdell szerint töb
ben is 2 0 0 0 m-ig terjedő mélységet tételeztek fel (pl. W A N N E R in MISIK—BORZA, 
1 9 7 6 ; FISCHER, 1 9 6 4 ) , míg az ujabb modell szerint mindössze fíO—200 m-t (MISEK— 
BORZA, 1 9 7 6 ) . Az eugeoszinklinális övekhez kötött hallstatti mészkövekre azonban 
— paleogeogiáfiai szemponttól — valószínűbbnek látszik a nagyobb képződési 
mélység. 
Az Eszeki-Mészkőelspok hallstattij fáciesterületei: 
— Berehtesgadeni-Alpok 
— Salzkammergut (típusterület) 
— Mürzvögyi-Alpok (Mürzalpi-takaró) 
Két szubfáciese különíthető el, a nagyobbrészt vörös mészkövekből (schreyeralmi 
mészkő és a szorosabb értelemben vett hallstatti mészkő) álló tarkafácies és a szürke, 
általában tűzköves mészkövekből (reiflingi mészkő, pötscheni mészkő) álló szürke-
fácies. (SCHLAGER, 1 9 6 9 ; K B Y S T Y N — SCHÖLLNBEEGER, 1 9 7 2 ) . 

Az alpi takaróelmélet fáciestakarókkal dolgozik. Minden takarónak megvan 
a jellemző tektonofáciese, amely egynemű vagy összetett lehet („Faziesdecke" 
vagy „Vielfaziesdecke"). Az elő-mészkőalpi takarók a fődolomit és a dachsteini 
mészkő fácieszónákba tartoznak. A hallstatti mészkő fáeieszóna a magas-
mészkőalpi takarók tektonofáciese, ide tartoznak azonban a déli, különálló 
dachsteini karbonátplatformok is (pl. a Schneebergi-takaró), melyeket koráb
ban „Hallstät ter Riffkalk"-nak is neveztek (pl. KBISTAN, 1 9 5 8 ; SPENGLER, 
1 9 5 9 ) . 

A nóri emeletbeli helyzeten alapuló triász fácieszónákon belül a mélyebb tri
ász kifejlődések alapján TOLLMANN ( 1 9 7 4 ) szubfácieseket különít el (pl. lunzi 
fácies, rohri fácies). TOLLMANN ( 1 9 6 8 , p. 2 1 3 ) szerint a triász kezdetétől az 
egész keleti-alpi-kárpáti területen követni tudjuk az átmenetet az előtérközeli 
kifejlődésektől az előtértől távoli (pelágikus) kifejlődésekig. 

2.2.' Nyugati-Kárpátok 

A Nyugat i -Kárpátokban még markánsabb az É-D-i fáciesátmenet a kon
tinentális kárpát i keuper fáciesből (Tátridák, Krizna-takaró, Velky Bok-soro-
zat) a fődolomit (Struzeník-sorozat, Choc-takaró, Strazov-takaró) és a dachstei
ni mészkő fácieszónán (a korábbi értelemben vett „É-Gömörikum") á t a pelá
gikus hallstatt i mészkő fácieszónába (Szilicei-takaró, vagy „D-Gömörikum" a 



3. ábra. A triász hallstatti mészkő fáciesterületek elhelyezkedése az észak-alpi fáciesrégióban. [Térkép és tektonikai egységek BLEAHF (in iANOVlclJet aï., 1976) 
alapján, kissé módosítva. 1 = Berchtesgadens Alp ok, 2 = Salzkammergut, 8 = Mürzalpi-takaró, 4 = Szilicei-takaró, 5 = Vaskohi-takaró, 6 = B-áró-szinklinális, 
7 = Hagyraás-sziaklinális, 4 = Persányi-hegység; J e l m a g y a r á z a t : 1. Flisöv, 2. Damibiai-autochton, <1—2. Helvetikum) 3. Szirtöv, 3. Tauern-ablak, 
Wechsel, KÓszegi-hg., Fekete-flis takaró, Csalhó-takaró (3—4. Penninikum), 5a. Alsó-kelet-alpi takarók, Tátrikum, Mecsek, Villányi-hegység, Bihari-autochton, 
Máramarosi-takarók, Géta-takaró, 5b. Szubbukovinaitakaró, 6. Fátrikum, Finis-Girda-takaró, Bukovinai-takaró (5—6. Alsó-Avsztroalpin), 7. Középső-Ausz-
troalpin: Középsó-kelet-aipi takarók, Veporikum, 8. Hronikum, Dieva- és Moma-takarók, 9. Felsö-kelet-alpi takarók, „Gömörikum", Vaskohi-, Arieseni-, és 
Biharia-takarók, Erdélyi-takarók, 9a. Hallstatti fáciesterületek (8—9. FélsőAusz roalpin), 10. Déli-Alpok, Dunántúli-középhegység, 11. Vardar-zóna, Erdélyi
érchegység, 12. Drina-Ivanjica masszivhim, 13. Ofiolitöv, 14. Lika-Dinara-zóna, Boszniai-zóna, Durmitor-zóna, Bükk, 15. Magas-Karszt-zóna, Dalmát-

zóna, 16. Neogén vulkánitok 
Fig. 3. Localisation of Triassic Hallstatt limestone faciesareas in the North Alpine faciesregion. [Map and tectonic units after BLEAHTT (In IANOVICI et al., 1976), 
modified.] 1 = Berchtesgaden Alps, 2 = Salzkammergut, 3 = Mürzalp nappe, 4 = Silica nappe, 5 = Vascau nappe, 6 — B>arau syncline, 7 = Haghimas syncline, 
8 = Persani Mts.; L e g e n d i :. Flysch belt, 2. Danubian autochton (1 — 2. Helvetiam), 3. Klippen Belt, 4. Tauern window, Wechsel, Kőszeg Mta., Black 
flysch nappe, Ceahlau nappe (3—4. Penninicum), 5a. Lower East Alpine nappes, Tatricum Mecsek Mts., Villány Mts., Bihor autochton, Maramures nappes, Geta 
nappe, 5Ъ. Subbucovinian nappe, 6. Fatricum, FmisGirda nappe, Bucovinian nappe (5—6. Lower Austroalpine), 7. Middle Austroalpine: Middle East Alpine 
nappes, Veporicum, 8. Hronicum, Dieva and Moma nappes. 9. Upper East Alpine nappes, „Gemericum", Vascau, Arieseni and Biharia nappes, 
Transylvanian nappes, 9a. Hallstatt faciesareas. (8—9. Upper Austroalpine), 10. Southern Alps, Transdanubian Midmountains, 11. Vardar zone, Southern 
Apuseni Mts., 12. Drina-Ivanjica massiv, 13. OphioUte zone, 14. Lika-Dinara zone, Bosnian zone, Dunnitor zone, Bükk, 15. High Karst zone, Dalmatian zone, 

16. Neogenic volcanites 
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korábbi értelemben). A Szilicei-takaró nóri képződményei között — a magas-
mészkőalpi takarókhoz hasonlóan — a hallstatti mészkő mellett dachsteini 
zátonymészkő is előfordul, amelyet i t t „furmaneci mészkő"-nek neveznek. A 
legutóbbi időkig autochtonnak vélt Dél-Gömörikum nem metamorf mezozoi
kuma alatt levő, és korábban karbon, felsőperm—legalsó triász korúnak ta r to t t 
Mellétéi-sorozatból középső- és felsőtriász, dinári Oowoífowta-provinciába* tar
tozó Conodonták kerültek elő (KOZTJK—MOCK, 1973a, 1973b). 

Ugyanakkor a normál dól-gömöri triász az ausztroalpi CoreocZowía-provinciába 
tartozik. KOZTJE és Моек ezért E-ról D felé történő takarómozgással számol, 
amelynek eredményeképpen a középső- és felsőtriász zátony- és zátonylaguna-
fáciesekkel (steinalmi mészkő, wettersteini mészkő, „furmaneci" mészkő) és 
hallstatti fáciessel jellemzett Dél-Gömörikum (új nevén: Szilicei-takaró) ráto
lódott a ladini-felsőtriász agyagpalákkal, radiolaritokkal, bázisos vulkánitok
kal és helyenként tűzköves mészkövekkel jellemzett, mélyebb tengeri, anchi-
metamorf Mellétéi-sorozatra. Az új takaró gyökérzónáját a Lubeník-Marge-
cany vonal mentén tételezik fel. A Mellétéi-sorozatot a Bükkel párhuzamosít
ják. 

A Szilicei-takaró E-ról való származtatását annak magyar részén végzett 
vizsgálatok is megerősítik. BALOGH K. már 1948-ban felismerte a Dél-Gömöri
kum nagyobb részének D-i vergenciáját. Az Alsóhegyen végzett vizsgálatok 
D felé néző wettersteini mészkő zátonykomplexumot muta t t ak ki, amely É-ról 
rátolódott a Pelsőcardó (Ardovo) — Szádvárborsa (Silická Brezová) — Derenk 
— bódvaszilasi pikkelyes övben az Alsóhegy D-i lábán végighúzódó hallstatti 
mészkövekre. Az Alsóhegy K-i végén levő pikkelyek pedig — a dinári Cono-
donía-provinciába tartozó középsőtriász nádaskai mészkövükkel — a Szilicei-
takaró homlokpikkelyeiként értelmezhetők (KOVÁCS S., 1977, 1979). A Mel
létéi-sorozat és a Bükk azonban nem teljesen párhuzamosíthatok egymással, 
bár kétségkívül ugyanazon eugeoszinklinális medence különböző részein rakód
tak le. Leginkább a Nyugati- és a Dóli-Bükk vethető össze a Mellétéi-sorozat
tal;^ ez esetben a Keleti-Bükk takaró lenne (SZEPESHÁZY K., szóbeli közlés). 

Újabb vizsgálatok szerint az ausztroalpi és a dinári Ocmocfomía-provineiák 
ha tá ra a Szilicei-takarón belül van. Erről MOCK R. Otmodcmía-anyagának tanul
mányozása közben magam is meggyőződhettem. Ez döntő érv amellett, hogy a 
Szilicei-takaró eredési helye a Mellétéi-sorozattól É-ra van, szemben MAHEL'S 
(1975, 1978a, b) véleményével, aki azt a Rudabányai-hegység és a Bükk közti 
területen képzeli el. 

Újabban M E L L O — P O L Á K (1978) a Gömörikumot leszűkítik a Volovec-anti-
klinóriumra (Szepes-Gömöri-Érchegység). A Mellétéi-sorozatot, a Rudabányai-
hegységet ós a Bükköt a „Bukovikum"-ba, a korábbi gömöri takarókat (Mu-
rán-takáró, Strazov-takaró stb.), a Szilicei-takaróval együtt pedig a „Szilici-
kum"-ba sorolják. A Szilicikum ilymódon történő kibővítésével azonban aligha 
lehet egyetérteni, mivel a magas-mészkőalpi takarók (hallstatti mészkő fácie-
szóna) folytatásának — tektonofáciesét illetően — csak a déli vergenciájú 
Szilicei-takaró tekinthető, míg az idesorolt E-i vergenciájú takarók már az 

* A középsőtriász Conodontákra erős provincionalitás jellemző. Az egyes provinciák elsősorban a GladigondoleUa 
íeíAj/dis-multielem jelenlétében vagy hiányában, ill. időbeni eltérő megjelenésében különböznek egymástól. Ezért 
KOZUB (1973) a Tethysben a következő provinciákat különíti el: /. Ázsiai provincia (Kisázsiától és Khiosz-szigetétől 
K-re az egész Tethys): a 67.í.-multielem már a felsőszkítában megjelenik. 2. Dinári provincia: a 67. í.-raultielem a pelsói-
ban (középsőanizuszi) jelenik meg. 3. Ausztroalpi provincia: a 67. í.-multielem csak az anizuszi/ladini határon jelenik 
meg. A 67.Í. multielem a juli alemelet (középsőkarni) végén világszerte kihal. A Ny-medüerrán és a germán provinciákba 
már soha nem jutott el. Fontos még megemlíteni, hogy ahol a 67. í.-multielem Jelen van, az előkerülő Conodonta-faxma. 
többségét ennek elemei alkotják. 
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elő-mészkőalpi takarók folytatását képezik (TOLLMANN, 1 9 7 5 ) és a dachsteini 
mészkő fácieszónába tartoznak, sőt a Strazov-takaró már a fődolomit fácieszó-
nába. Pelágikus medencefáciesű képződmény (alsónóri aflenzi mészkő) csak 
egyetlen kicsiny foltban fordul elő a Stratenská hornatiná-ban (,,É-Gömöri-
kum") (BYSTBICKY, 1 9 7 3 ) ; ez a Kodru-takarórendszerben előforduló Rosia-
mészkő legfelső részének lehet a fácies-ekvivalense. 

Hallstatt i és pötscheni mészkövek a korábban említett alsóhegyi és szlová
kiai előfordulásokon kívül a Szilicei-takaró déli peremén Szőlősardó környé
kén, a Rudabányai-hegységben pedig a Telekesvölgy egyes ÉNy-i mellékvöl
gyeinek felső részében, a szárhegyi vonulatban és Hidvégardó környékén for
dulnak elő (BALOGH K.— KOVÁCS S., 1 9 7 7 ; KOVÁCS S. 1 9 7 8 ) . A telekesvölgyi 
és szőlősardói előfordulások a Szilicei-takaró homlokpikkelyeit alkotják. 
BALOGH K . — K O V Á C S S. ( 1 9 7 7 ) vizsgálatai szerint a Rudabányai-hegységben 
több, különböző kifejlődésű és metamorf fokú triász különíthető el; amennyi
ben ezek egy egymásra tolódott takarórendszer tagjai, akkor a nem metamorf, 
szilicei típusú szárhegyi triász a Szilicei-takaró egy digitációját képezné 
(„Szárhegyi-résztakaró"). Az eugeoszinklinális jellegű Mellétéi-sorozat megfe
lelőjét pedig a többé-kevésbé anchimetamorf triász kifejlődésekben kereshet
jük. A Szőlősardó környéki középső- és felsőtriász képződményekben megis
mert, gyakran előforduló intraformációs breccsák, allodapikus mészkövek és 
turbiditek instabil körülmények között, lejtős területen történt szedimentá-
cióra utalnak. A heteropikus fáciesek sorrendje és a tektonikai kép alapján 
ebben az esetben self-lejtőre gondolhatunk (KOVÁCS S., 1 9 7 8 ) . 

A fentiek alapján kirajzolódik a Nyugati-Kárpátok felsőtriász ősföldrajzi 
képe: egy több száz km széles selfről van szó, amelynek E-i, kontinentális pere
mét a kárpáti keuper fáciesöv, déli, nyílttengeri peremét pedig a hallstatti 
mészkő fáciesöv jelenti, tőle D-re pedig a mellétéi sorozat — Bükk eugeoszinkli
nális medencéje következett. 

MiáiK, M.— Моек, R . — S Y K O E A , M. ( 1 9 7 7 ) a Pienini-szirtöv albai-szenon 
konglomerátumában előforduló triász kavicsok vizsgálata során egy teljes szili
cei típusú triász rétegsort rekonstruáltak. A karni-nóri emeletekből Conodontá-
ka t tartalmazó, szürke, tűzköves, pötscheni típusú mészkő kavicsait muta t ták 
ki. A kavicsanyagot a takarómozgás során eltűnt Pienini-kordülera lepusztulá
sából származtatják és annak helyén (a Tátrikumtól É-ra) egy, már a triász
ban fennállott tengerággal számolnak. Megjegyzendő, hogy a Nyugati-Kárpá
tokban a Gömörikumon kívül csak i t t található glaukofanit és kréta gránit, 
mindkettő a konglomerátum görgeteganyagában (u. ott , p. 6 5 ) . 

Ilyen ősföldrajzi modell esetén azonban nehéz megmagyarázni, honnét szár
mazik a kárpáti keuper törmelékanyaga. MICHALIK ( 1 9 7 8 ) a rhaeti fátrai formá
ció ősföldrajzi vizsgálata során kimutat ta , hogy ebben az időben a Tátrikum 
DNy—ÉK-i irányú félszigetként állt ki a környezetéből, tőle D-re pedig egyre 
nyílttengeribb fáciesek következtek. Ezzel magyarázható lenne a kárpáti keu
per törmelékanyagának eredete. MICHALIK ( 1 9 7 8 , p. 1 9 2 ) azonban a fentebb 
említett kavicsokat a self terrigén befolyás nélküli (tehát déli) részéről származ
tat ja . A szirtöv helyén pedig egy sekély öböl létezését valószínűsíti, törmelékes 
üledékképződéssel. Más szlovák geológusok véleménye szerint a fent említett 
kavics- és görgeteganyag egy messze délről előretolódott szilicei típusú takaró 
homlokáról származik, amely azóta teljesen lepusztult. Ez azonban nem egyez
te thető össze azzal a ténnyel, hogy a szubtátrai takarók keletkezésének korát 
a turoni emelet u tánra teszik. 
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2.3. Erdélyi-középhegység 

Az Erdélyi-középhegység és a Nyugati-Kárpátok tektonikai egységei közötti 
feltűnő fáciesbeli megegyezésekre először PATETJLITJS et al. (1971) hívták fel a 
figyelmet. Az előtérközeli kifejlődésektől az előtértől távoli kifejlődések felé 
haladva i t t is világosan látszik az átmenet, amelyet BLEAHTJ é s PATETJLIUS (in 
IANOVICI et al., 1976), BLEAHTJ (1976) és PATEULIUS (1976) nyomán ismerte
tünk. A nóriban előbbit a Bihari-autochton, a Valäni- és a Finis-takarók kár
pát i keupere képviseli. (A Bihari-autochton perm-mezozoikumát egyébként a 
Tátr ikummal és a Villányi-hegységgel állítják párhuzamba.) ADievai (Dieva)-, 
Móma (Moma)- és Arieseni-takarók nóri képződményei fődolomit és daehsteini 
mészkő kifejlődésűek, de a fáciesek eloszlása még nem teljesen tisztázott. A 
hallstatti fácieszónába a Kodru-takarórendszer legmagasabb helyzetű egysége, 
a Vaskohi (Vas cau)-takaró tartozik. Ebben a hallstatti mészkő fáciest csak felső-
anizuszi—ladini vörös mészkövek képviselik, míg a nórit zátony- és zátony-
laguna-fáciesű daehsteini mészkő alkotja. A felsőtriász hallstatti mészkövek 
hiányát a takaró mai kicsiny kiterjedése magyarázza. A középsőtriász hallstatti 
mészkövet pedig a fedőjében levő vastag daehsteini karbonátplatform meg
védte a lepusztulástól. 

A Nyugati- és a Keleti-Kárpátokkal való párhuzamosítást — a fent említett 
szerzők szerint — a 4. ábra szemlélteti. 

A Kodru-takarók felett következő Biharia-takarókban, ill. a Marosi-ofiolitöv-
ben triász képződmények nem ismertek; ezért a 4. ábrán az Erdélyi-középhegy
ségnél az eugeoszinklinális rovatot üresen hagytuk, az 5. ábrán pedig zárójel
ben tün te t tük fel a későbbi Marosi-ofiolitöv viszonylagos helyzetét. 

2.4. Keleti-Kárpátok 

A Keleti-Kárpátokban a hallstatti fácieszónába tartoznak az Erdélyi-taka
rók. SANDTJLESCTJ (1972) elfogadta a Bihari-autochtonnak és a Kodru-takarók-
nak a Nyugati-Kárpátokkal való párhuzamosítását (PATETJLITJS et al., 1971), 
de a Dacidákat a szirtövvel igyekezett párhuzamosítani. BLEAHTJ és PATETJLITJS 
(in IANOVICI et al., 1976) a Belső-Dacidákat a Bihari-autochtonnal és a Kodru-
-takarókkal (közvetve tehát a Nyugati-Kárpátokkal) párhuzamosították; ezen 
belül a Máramarosi- és a Szubbukovinai-takarókat a Bihari-autochtonnal, a 
Bukovinai-takarót az alsó Kodru-takarókkal (Finis, Dieva, Moma), míg az 
Erdélyi-takarókat a felső Kodru-takarókkal (Vascáu, Colesti). A Szubbukovi-
nai és Bukovinai-takarókban a felsőtriász nincs bizonyítva (MTJTTHAC— 
IONESI , 1974; SÄNDTJLESCTJ, 1975a). Az Erdélyi-takarókban — Ráró (Raräu)-
szinklinális, Hagymás (Häghimas)- szinklinális és a Persányi-hegység — 
SÄNDTJLESCTJ (1975a) két sorozatot különít el: 1. Ráró-Hagymás sorozat (a 
ladiniban tűzköves mészkővel és radiolarittal, a karni-nóriban szürke, márgás 
pötscheni típusú mészkővel), 2. Persányi-sorozat — (ladini diabáz, szerpentinit 
és vörös hallstatti mészkő, karni vörös hallstatti mészkő; nóri vörös hallstatti 
mészkő és fehér daehsteini típusú mészkő). Az Erdélyi-takarók triásza túlnyo
mó részt olisztolitokként van jelen az alsókréta vadflisben. (Ezeket az euge
oszinklinális eredetű olisztolitokat — annak ellenére, hogy ott a triász még 
nincs k imutatva — PATETJLITJS a Maros-övből származtatja; szóbeli közlés,. 
1 9 7 9 . ) 
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4. ábra. A triász tektonofáciesek korrelációja az észak-alpi és a centrál-alpi fáciesrégiókban, főleg a nóri eraeletbeli helyzet alapján. (Nagyrészt TOLLMANN 1 9 7 5 , BLEAHU 
1 9 7 6 , és IANOVIOI et al., 1976 alapján). R ö v i d í t é s e k : Z — zátonyfácies, L = zátonylagunafácies, t = takaró, tr. = takarórendszer 

Fig. 4. Correlation of Triassic tectonofacies in the North Alpine and Central Alpine faciesregions, mainly on the basis of the Norian situation. (Mostly on the basis of TOLL
MAN!* 1 9 7 5 , BiiïïAHO" 1976_and IÀNOYIOI et al., 1976 . ) A b b r e v i a t i o n s : Z — reef facies, L = lagoonal facies, t = nappe, tr. = nappe system 
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2.5. Egyéb területek 

A Déli-Alpokban és a Drávavonulatban (Drauzúg) felsőtriász hallstat t i 
mészkő nincs, csak fődolomit és dachsteini mészkő (PISA, 1 9 7 4 ; COLINS— 
NACHTMANN, 1 9 7 4 ; TOLLMANN, 1 9 7 7 ) . 

A Dinaridákban az Északi-Mészkőalpokhoz és a Nyugati-Kárpátokhoz ha
sonló részletes fáciesvizsgálatok még nem történtek. Annyi azonban az eddigi 
vizsgálatok alapján is bizonyos, hogy a Dinaridák ősföldrajzát a mezozoikum
ban az Adriai-mikrolemez (CHANNEL—HORVÁTH, 1 9 7 6 ) K - i , ill. ÉK-i szegé
lyén elhelyezkedő, szialikus aljzatú, nagy vastagságú karbonátplatformok (pl. 
Magas-karsztzóna, Durmitor-szubzóna, Golija-zóna) és az azokat elválasztó 
medencék (pl. Budva-zóna, Boszniai-zóna, Szerb-zóna egyes szubzónái) jel
lemezték, amelyekhez K - r ő l a Vardar-zóna csatlakozott. A karbonátplatfor
mok egy része csak a felsőtriászban, más része pedig a mezozoikum nagyobb 
részében is fennállott. A medencék egy részében később a spreading folyamán 
óceáni kéreg képződött (AUBOUIN et al., 1 9 7 0 ; CADET, 1 9 7 0 ; CHARVET, 1970;: 
RAMPNOUX, 1 9 7 0 ; DIMITRIJEVIC, 1 9 7 4 ; CELET et al., 1 9 7 7 ; BLANCHET, 1 9 7 7 ) . 
DNy-ról É K felé a felsőtriászban i t t is kimutatható az átmenet az előtérhez 
közelebbi kifejlődésekből az előtértől távoli, pelágikus kifejlődésekig: így hall
s ta t t i mészkövek a Boszniai-zónában és a Szerb-zóna egyes szubzónáiban talál
hatók (pl. Sarajevo környékén; FISCHER—JACOBSHAGEN, 1 9 7 6 ) . A hallstatti 
mészkő legészaknyugatabbi előfordulása a Júliai-Alpokban van (RAMOVS, 
1 9 7 4 ) . 

A tethysi triászban a szűkebb értelemben vett , „Ammonitico Rosso" típusú 
hallstatti mészkövek К felé egészen Timor-szigetéig előfordulnak (TOZER, 1971). 

Eugeoszinklinális övekben gyakran csak erősen kondenzált, Ammoniteszek-
ben és Conodontákban gazdag mészkőrétegekből álló olisztolitjaik találhatók 
fiatalabb képződményekben: pl. Epidaurosz Görögországban, a Kotel-zóna 
Bulgáriában, Tibet, Timor stb. (TOZER, 1 9 7 1 ; BACHMANN—JACOBSHAGEN, 
1 9 7 4 ; GANEV 1 9 7 4 ; BTTDTJROV, 1 9 7 5 , 1 9 7 6 ; KRYSTYN—MARYOLAKOS, 1 9 7 5 . ) . 

E regionális áttekintés u tán tehát megállapíthatjuk, hogy a mély neritikus— 
sekély bathyális hallstatti mészkőfácies ősföldrajzi jelentősége abban rejlik, 
hogy a karbonátplatformokkal jellemzett triász selfek pelágikus oldalát, ill. 
belső peremét jelzi. 

3. Középsőtriász Conodonta-provinciák Magyarországon 
A következtetések levonása előtt még röviden ismertetni kell a középsőtriász 

Conodonta-provinciákat hazánkban. A folyamatban levő vizsgálatok eddigi 
eredményei alapján is világosan kirajzolódik, hogy triász kifejlődéseink három 
Comoáowía-provinciába tartoznak. 

Az észak-magyarországi triász a dinári provinciába tartozik (BALOGH K — 
KOVÁCS S., 1977; KOVÁCS S., 1977a, b és 1979). A pelsói alemelettől kezdve 
jelenlevő Gladigondolella tethydis-multielem mellett olyan Conodonta-elemék is 
előfordulnak, amelyek eddig csak a törökországi Kocaeli-félszigetről (GEDIK, 
1975) és felső-antalyai takarókból (KRISTAN-TOLLMANN—KRYSTYN, 1975), 
valamint a K-bulgáriai Luda Kamcija- és Kotel-zónákból (BTJDTTROV, 1976) 
ismeretesek. (A Dinaridákban eddig végzett, meglehetősen gyér Conodonta-vizs
gálatok csak a Gladigondolella tethydis-maltielemne'k a pelsói alemelettől való 
jelenlétét muta t t ák ki.) 
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A Balatonfelvidék az ausztroalpi provinciába tartozik (saját és KOZTJR, H . 
vizsgálatai alapján). (Az ausztroalpi Coreodowía-provinciába KOZTJR, 1 9 7 3 . sze
rint a Dél-Alpok is beletartozik.) A Mecsekből és a Villányi-hegységből eddig 
•előkerült Conodonták a germán provinciára utalnak (BONA, J . , 1 9 7 6 ; KOZTJR, 
H. szóbeli közlés, 1 9 7 7 ) . 

4. Következtetések 

4.1. A Nyugati-Kárpátok — E-on a kontinentális kárpáti keuper fácieszó-
nával, D-en a pelágikus hallstatti mészkő fácieszónával, ill. attól még délebbre 
a mellétei-bükki eugeoszinklinális jellegű sorozatokkal — nem keletkezhettek 
a Tethys déli, afrikai selfjén. A Dinaridákban az előtérközeli és az előtértől 
távoli kifejlődések sorrendje az ellenkező (DNy-ról E K felé; tehát valóban déli 
seifen* keletkezett), továbbá földtani felépítése is annyira eltér a Keleti-
Alpok — Nyugati-Kárpátokétól, hogy semmiképpen sem lehetett azok folyta
tása. 

Ezért a Nyugati-Alpok ősföldrajzi szempontból egyszerűbb felépítésének 
'(Helvetikum, Penninikum, Austroalpin) a sokkal bonyolultabb kárpáti-dinári 
térségre való erőszakolása (LATJBSOHER, 1 9 7 1 ) nem állja meg a helyét; azaz, 
ha valami vastag, terrigén anyagtól mentes mezozóos, karbonátos sorozat, az 
nem feltétlenül a Tethys afrikai selfjén keletkezett. (LAUBSCHER-nak ez a fel
fogása a magyar lemeztektonikai irodalom egy részébe is bevonult.) 

4.2. A Penninikum és a Belső-Dinaridák — LATJBSCHER ( 1 9 7 1 ) véleményével 
ellentétben — nem alkothat ták egymás közvetlen folytatását, tehát nem csak 
egyetlen, széles középső-tethysi óceáni sáv létezett. A Nyugati-Tethys óceáni 
részmedencék — melyeknek egy része valódi spreading-centrummal rendelke
ze t t — és szialikus aljzatú mikrokontinensek bonyolult rendszere volt. Ez 
utóbbiak az óceáni részmedencék kinyílása során önállósultak és néhány kivé
tellel — pl. Rodope, Anatólia — a mezozoikum egy részében vagy egészében 
Bahama-t ípusú karbonátplatformok voltak (vö. D E W E Y et al. 1 9 7 3 ; CHAN
N E L — H O R V Á T H , 1 9 7 6 ) . 

BLEAHTJ ( 1 9 7 6 , p . 1 4 — 18 , 1. ábra) a kárpát-dinári rendszerben három óceáni 
aljzatú öv létezésével számol: ( 1 ) Szubpelagóniai-öv (ATJBOTJIN et. al., 1 9 7 0 sze
rint Szerb-öv; DIMITRIJEVIÓ, 1 9 7 4 szerint Ofiolit-öv), (2) Vardar-öv és (3 ) a 
Szirtöv. Az utóbbi övben — ,,Pieniny-óceán" (CHANNEL—HORVÁTH, 1 9 7 6 ) É-
on és ,,Siret-óceán" (HERTZ—SAVTJ, 1 9 7 4 ) K-en — képződött ugyan óceáni 
kéreg, de nem volt spreading-centruma, amire a bázisos magmatitok kis meny-
nyisége és nagyrészt alkáli jellege utal. BLEAHTJ ezért i t t egy olyan szegély
medencét tételez fel, amely a Tethys É-i self jét alkotó karbonátplatform-vonu
latnak — a Vardar-zónában végbemenő szubdukció következményeként — 

il De ez a déli self sera jelenti az afrikai seifet, hanem csak az adriait vagy apuliait. Az Apuliai- (vagy Adriai) és az 
Anatóliai-lemezektől D-re ugyanis egy óceáni sáv helyezkedett el (Szicília—Ciprus—Tauridák), amelyet BIJU-DÜVAL— 
DERCOVRT—LE PIOHOIÍ (in: BIJÜ-DÜVAL—MONTADERT, 1977) „Mesogea"-nak neveznek. Szicíliában — a Tauridákhoz 
hasonlóan — tengeri perm és eugeoszinklinális triász is van (SCANDONE—GITJNTA—LIGUORI, 1977) , a felsötriászban 
Halobiákkal és Conodontákkal (CAFIERO és CAPOA DE BONARDI, szóbeli közlés). A „Periadriatikus-óceán"-on (CHAN
NEL—HORVÁTH, 1976) belül az Appennineken és a Penninikumon (melyeket germán permotriász, ill. részben fődolomit 
jellemez) keresztül való összeköttetés a Tethys pelágikus részeivel tehát kizárt. SOANDONE et al. (1977) az „Adriai-
tüské"-nek ARGANDtól eredő hipotézisét is kétségbe vonják, az Afrika és Apulia között levő Jóni-elem eltérő geofizikai 
karaktere miatt. Következésképpen az Apuliai (vagy Adriai)-, ill. Anatóliai-mikrokontinenseknek Afrikától való 
leválása már a permben megkezdődött. Ezért alp-kárpát-dinári vonatkozásban az „afrikai self" fogalmának használa
tát kerülendőnek tartjuk és helyette az „apuliai (vagy adriai) self" használatát látjuk helyesnek. Az utóbbin belül is 
célszerűbb az „apuliai self" mellett maradni, mert az „adriai self" kifejezés esetleg összetéveszthető a mai Adriai
tenger partközeli zónájával. 
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az európai előtérről való leválása nyomán nyílt ki. Keletkezését az ívközi 
medencék kialakulásával hasonlítja össze. Ugyanakkor az egy óceáni sávval 
dolgozó lemeztektonikai elméletek i t t tételezik fel a Penninikum folytatásába 
eső széles óceáni pasztát. Nem véletlen azonban, hogy CONTESCTJ (1974) éppen 
a „Siret-óceán" elvetéséből kiindulva tagadja az egész lemeztektonikai elmé
letet. 

Kulcshelyzete van a Mellétéi-sorozat, ül. Volovec-zóna (MELLO—POLÁK, 
1978) triászba sorolt ofiolitjainak (KAMENICKY, J . , 1957; REICHWALDER 1971; 
HOVOEKA—ZLOCHA, 1974). LESKO et al. (1977) ezeket a Dél-Penninikummal 
(Piemonti-zóna) próbálták párhuzamosítani. Nézetük azonban a szlovák geoló
gusok többségének ellenkezését vál tot ta ki. Ebben az esetben ugyanis a teljes 
Tátr ikumnak és Szubtátrikumnak á t kellett volna tolódnia a Volovec-zónán 
(ROZLOZNIK, 1978). A Mellétéi-sorozatnak a dinári Cowocícmía-provinciába való 
tartozása (KOZTTR—MOCK, 1973a, 1973b) azonban kizárja a pennini ofiolitokkal 
való párhuzamosítás — azaz a Tátrikumtól E-ra való ősföldrajzi helyzet — 
lehetőségét és más földtani körülményekkel egyetemben arra utal, hogy ez — 
a Bükkel együtt — a Nyugati-Kárpátok legdélibb mezozoikuma, amely már 
a triász ladini emeletétől kezdve eugeoszinklinális jelleget öltött. M A H E L 
(1978a) szerint is a dinári ofiolit-óceán nem érte el a pennini—szirtövi ofiolito-
két. Ugyanakkor a Penninikum felsőtriásza keuper, ül. részben fődolomit fá-
eiesű és a „Pennini-óceán" csak a doggerben kezdett kinyílni (GwrjsnSTER, 1971; 
D I E T R I C H , 1976). Ennek megfelelően az 5. ábrán szaggatott vonallal tünte t tük 
fel a későbbi ún. „Pennini-óceán" ősföldrajzi helyzetét. Hasonlóan ábrázoltuk az 
ugyancsak későbbi „Pieniny-" és „Siret-óceán"-ok helyét is. 

Meg kell még jegyezni, hogy az alp-kárpát-dinári rendszerben a lemeztekto
nika alkalmazásának kezdeti időszakában — ismét csak a Nyugati-Alpokból 
(LAUBSCHER, 1971) kiindulva — minden ofiolitot felső jura—alsókréta korúnak 
ta r to t tak . A rendelkezésre áüó, meglehetősen hézagos földtani adatok azonban 
a pennini és dinári ofiolitoknak még csak az egykorúságát sem bizonyítják, 
nem hogy a közvetlen folytatódásukat. Hogy az ofiolitok között lehetnek idő
sebbek is, arra példa, hogy a gömöri ofiolitokat triász korúnak tartják, ül. 
benne vannak a mellétéi sorozatban (KAMENICKY, J . 1957; REICHWALDER, 
1971); a Persányi-sorozatban a szerpentiniteket — radiolaritok és ammonite-
szes hallstatti mészkövek társaságában — a ladini emeletbe sorolják (SÁNDIT-
LESCU, 1975); PAVIC (1974) pedig a belső-dinári ultrabázitokkal együtt előfor
duló mészkövekből ladini Conodontákat muta to t t ki és az ultrabázitok főtö-
megének triász (ladini) kora mellett foglal állást. CELET et. al. (1977) pedig a 
Külső-Dinaridák ladini vulkanizmusát (az ún. „porfirit-radiolarit formáció") a 
„Vardar-óceán"-ban végbement Ny-i irányú szubdukció termékének tartják. 

Mindez arra utal, hogy több óceáni, ül. paraóceáni sáv létezett a Nyugati-
Tethysben, melyek egy része már a középsőtriászban kezdett kinyílni. Ennek 
megfelelően az újabb lemeztektonikai elméletek már több óceáni, ül. paraóce
áni jellegű medence létezésével számolnak — pl. BLEAHU, 1976; MAHEL, 1978; 
SÁNDTJLESCTJ és MAHEL (SZEPESHÁZY K , előadás, 1979). 

LATJBSCHER (1971, p. 831, 5. ábra) maga is alternatívaként vetette fel, hogy 
a Penninikumot és a Belső-Dinaridákat egy „Karpaten-Schwelle" elválasz
tot ta . Ez t azonban — mint valószínűtlent — ugyanott el is utasította. Pedig 
ez az alternatíva közelebb jár t a valósághoz. 

4.3. Az észak-alpi és a centrál-alpi fáciesrégió tagjai — az Ausztroalpin, a 
Szubtátrikum, a Kodru-takarórendszer és a Belső-Dacidák — a triászban 
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összefüggtek egymással, mint a Tethys északi selfjén végighúzódó karbonát
platform-vonulat részei, amelynek szélessége 100 km-es nagyságrendű volt. A 
nóri emeletben a self szárazföldi oldalát a fődolomit fáciesnek a kárpáti keuper 
fáciessel való összefogazódása, pelágikus oldalát pedig a hallstatti mészka 
fácies jelzi (5. ábra). Ez az egységes karbonátplatform-vonulat az ún. „Pie-
niny-" és a ,,Siret-óceán"-ok ( = szegély-medencék) kinyílásával vált le stabil 
Európáról, majd a későbbi lemeztektonikai mozgások széttördelték. (BLEAHTJ,. 
1976). 

A M I S Í K — M O C K — S Y K O E A (1977) által a Pieniny-hátság helyén feltételezett, 
triász pelágikus üledékekkel jellemzett tengerág a fentiek egy lehetséges alter
natívája, bár így nehézségekbe ütközik a kárpáti keuper származtatása. Ez a 
tengerág előre jelezhetné a későbbi ún. „Pieniny-óceán" kinyílását és ebben az-
esetben az Erdélyi-takarók triászának idekapcsolása is elképzelhető lenne 
(SÄNDTJLESCTJ, 1972); ezt azonban BLEAHTJ (1976) nem fogadja el. 

4.4. A triász izopikus zónák és Conodonta--pTovmci&k jelenlegi elrendeződése 
ugyancsak a Kárpát-medence ÉNy-i , ill. DK-i részének a Zágráb-Zemplén
vonal* (GBBCULA—VAEGA, in GEECTJLA—EGYÜD, 1977) mentén történt felcse
rélődése (inverziója) ( G É C Z Y B . , 1972, 1973; S Z E P E S H Ä Z Y К . , 1975; SZÁDECZKY-
K A E D O S S E., 1976; BODZÁI I., 1977; W E I N G Y . , 1978a, b) mellett szólnak. 

A Zágráb—Zemplén-vonal mentén történt inverzió (horizontális eltolódás, 
amely rotációval is kombinálódhatott) pontos mechanizmusának megállapítá
sához azonban ma még meglehetősen kevés földtani adat ta l rendelkezünk. 
Ezért ezt az „inverziót" egyelőre helyesebb olyan munkahipotézisként kezelni, 
amely a mezozóos fácieszónák és ősmaradvány-provinciák mai elrendeződésére 
a legjobb magyarázatot nyújtja. 

A triász izopikus zónák eredeti elrendeződését — a nóri emeletbeli helyzet 
alapján, sematizálva — az 5. ábra szemlélteti. A belső-dinári eugeoszinklinális 
medencét — ezalatt i t t a (s. 1.) Pelagonidák-tól vagy (s. s.) Golija zóna (ATJBOTJIN 
et al., 1970)-tól Ny-ra levő ofiolitövet (DIMITEIJEVIÓ, 1974), avagy Szerb-
(AUBOTJIN et al., 1970) vagy Szubpelagóniai- (SIKOSEK-MEDWENITSCH, 1965) 
zónát, ül. a tőle K-re levő Vardar-zónát értjük — az É-i, ÉK- i oldalról és a 
D-i, DNy-i oldalról is egy-egy széles seif (TOLLMANN, 1974 szerint „arisztogeo-
szinklinális") szegélyezte, nagyvastagságú karbonátplatformokkal és peremü
kön hallstatti mészkövekkel. 

Az É-i, ÉK-i self az észak-alpi és a centrál-alpi fáciesrégiókat foglalta magá
ban; a Pennini-óceán (DIETEICH, 1976) és a „Pieniny"- ( C H A N N E L — H O E -
VÁTH, 1976) valamint „Siret"- (HEEZ-SAVTJ, 1974) paraóceánok ettől É-ra 
később nyíltak ki. A D-i, DNy-i selfhez (de még ez sem volt az afrikai self, 
csak az apuliai !) tartoztak a Külső-Dinaridák és a Déli-Alpok. A Belső-Dinari
dáknak a ladini emelet folyamán elkezdődött riftesedése ÉNy-felé elhalt, 
BECHSTÄDT et. al. (1978) szerint „abortál t" . A Mellétéi-sorozat és a gömöri 
triász ofiolitok a belső-dinári eugeoszinklinálishoz tartoztak. Az igal-bükki 
zónában fellépő, elfenődött, dinári-típusú újpaleozóos-mezozóos maradványo
kat a Közép-Dinaridákkal (amely többé-kevésbé megfelel az ATJBOTJIN et. al. 

* A Hernád-vonalról — amelyet eddig a Zágráb—Kulcs—(Tokaj)-vonal folytatásának tekintettek (SZEPESHÁZY K., 
1975; CHANNEL—HOKVATH, 1976; W E I N GY., 1978a, b) — kimutatták, hogy az egy fiatal törés, csak a bádeni emelet 
felső részében keletkezett és nem is mélytörés; továbbá tőle K-re több helyütt is megfúrták a Szubtátrikum folytatá
sát, így semmiképpen sem lehet olyan jelentős nagyszerkezeti szerepe, amilyet eddig tulajdonítottak neki (GRECUXA— 
KALICLAK—VARGA, 1977). GRECULA— VARGA (in: GRECTTLA—EGYÜD, 1977) a Vrbnica-vonalat tekintik annak a fontos 
nagyszerkezeti vonalnak, amely mentén a Nyugati-Kárpátok K-felé elvégződnek. Ez a vonal pontosan a Zágráb — 
Kulcs-vonal (WEIN GY., 1969) meghosszabításába esik, ezért a „Zágráb—Zemplén-vonal" elnevezést javasolják. 
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1 9 7 0 szerinti Boszniai-zónának és az általuk a Szerb-zónához sorolt Durmitor-
zónának) párhuzamosíthatjuk; a Déli-Alpokból faciológiailag a Karni-Alpok 
és a Déli-Karavankák sorolhatók még ide. A Dunántúli-középhegység a dél-alpi 
fáeiesrégióba tartozik; ez a Balaton-felvidék esetében nyilvánvaló, de keletebbre 
a ladini diploporás dolomit (budaörsi dolomit formáció) is tekinthető dél-
alpinak, mivel az analóg fáciesek a Déli-Alpokban is megvannak (pl. Schlern-
dolomit). A felsőtriászban a fődolomit és a dachsteini mészkő ebből a szempont
ból nem specifikus; a jura pedig lényegében megegyezik a Lombardiai-teknő 
jurájával (GAETANI, 1 9 7 5 ; FÜLÖP J . 1 9 7 4 ) . A kelet-alpi kapcsolatok — SZEPES
HÁZY ( 1 9 7 5 ) — ellen szól az is, hogy még a legdélibb észak-alpi fácieszóna, a 
hallstatti fácieszóna liászában is van foltosmárga (MEDWENITSCH, 1 9 5 7 ) . A 
dél-alpi fáoiesrégió a Dobratsch déli oldalán a Drauzugba is átnyúlik (COLINS— 
NACHTMANN, 1 9 7 4 ) . Tehát a dél-alpi fáoiesrégió É K felé átjön a Gailvölgy— 
Balaton-vonal északi oldalára. A dél-alpi fáoiesrégió és az észak-alpi fáoiesrégió 
legdélibb fácieszónája közti átmenetet minden valószínűség szerint a Duna
balparti triász rögök képezik; ui. KOZTJR-MOSTLER ( 1 9 7 3 ) a karni-nóri csővári 
formációt — feltételesen — az aflenzi mészkő fáciessel (lásd az 1. ábrát) hason
lítják össze. 

4.5. A triászban még egységes északi selfről a későbbi lemeztektonikai moz
gások során vált le a Tiszia-mikrokontinens (vagy Tiszia-lemez, CHANNEL— 
HORVÁTH, 1 9 7 6 ) , amely magában foglalja a Mecseket és a Villányi-hegységet, 
az Alföld medencealjzatát a Szolnok-máramarosi flisövtől délre, — a Vaj
daság aljzatával együtt —, a Bihari-autochtont, valamint a Kodra- és a 
Biharia-takarórendszereket. Határai (CHANNEL—HORVÁTH, 1 9 7 6 szerint): 
ÉNy-on a Zágráb—Zemplén-vonal (ill. ennek a DK-i oldalán húzódó Közép-
alföld-máramarosi mobilis öv, SZEPESHÁZY K., szóbeli közlés*), K-en és DK-
en a marosi ofiolitöv, D-en a Vardar-öv, DNy-on és Ny-on a Szerb-zóna. Az 
említett lemeztektonikai mozgások a Középalföld-máramarosi mobilis öv 
(amelyhez a Szolnok-máramarosi flisöv és a Mecsek-kiskörösi eugeoszinkliná
lis öv tartoznak; SZEPESHÁZY K., szóbeli közlés) kialakulásával lehetnek 
kapcsolatosak és a jura—alsókréta folyamán játszódhattak le. (Itt megje
gyezhetjük, hogy SZEDERKÉNYI T., 1 9 7 4 szerint a DK-Dunántúl kristályos 
aljzata két részre oszlik és átmenetet képvisel a dinári geoszinklinális és az Al
föld ópaleozóos aljzata között. Az ÉNy—DK-i csapású Ny-i rész dinári típusú 
és a dinári geoszinklinális kristályos aljzatának peremi része, míg az ÉK— 
DNy-i csapású K-i rész már az Alföld medencealjzatához tartozik. Feltételez
hetjük, hogy a két különböző rész eredetileg egymástól távol helyezkedett el és 
csak a lemeztektonikai mozgások során kerülhettek egymás szomszédságába). 

Eképpen a „Pannon-masszívum" a lemeztektonikai elméletben feloldódik 
egy szialikus aljzatú mikrokontinensben, amelyet mobilis eugeoszinklinális 
övek vesznek körül. 
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Paleogeographical significance of the Triassie Hallstat t limestone 
facies in the North Alpine faciesregion 

Dr. Sándor Kovács 

1. Regional outline 

According to TOLLMANN (1974), the North Alpine faciesregion, in restricted sense, 
extends from Rhätikon to Gemerioum in about 900 km length, while in broadened sense, 
including the Kodru nappe system (with the exeption of Valani and Finis nappes) and 
the Transsylvanián („Siebenbürgischen") nappes, it can be traced in about 1500 km 
original length, until the Persani Mts. Practically, it means the tectonofaeies of the Upper 
Austroalpine. The Central Alpine faciesregion (which includes the Lower and Middle 
Austroalpine) and the Penninic faciesregion were originally situated to the north of it. 
TOLLMANN (1965, 1974, 1977) distinguishes three main facieszones within this faciesregion. 
They are as follows (from the north to the south) : 

1. Hauptdolomite facieszone 
2. Dachstein limestone facieszone 
3. Hallstatt limestone facieszone 
a) In the Northern Limestone Alps, the Hauptdolomite facieszone of ultra back-reef 

character contains Carpathian Keuper interstratifications on its northern margin (Fran
kenfels nappe). The Dachstein limestone facieszone is characterized by a reef belt on the 
south and an extended lagoonal belt behind it (ZANKL, 1967, 1969, 1971). These two 
facieszones constitute the tectonofaeies of the „Kalkovoralpine Decken". 

The „Kalkhochalpine Decken" belong to the Hallstatt limestone facieszone, which 
includes the southern, isolated Dachstein carbonate platforms surrounded by Hallstatt 
facies channels, as well (see Fig. 3.) Two subfacies of the Hallstatt limestone facies can 
be distinguished in the Middle and Upper Triassio: the „Hallstätter Buntfazies" (con
sisting mainly of red limestones, such as the Schreyeralm limestone and the „Hangend
rotkalk") and the „Hallstätter Graufazies" (Reifling limestones, Putschen limestones) 
(SCHLAGER, 1969; K R Y S T Y N — SCHÖLLNBERGER, 1972). Formely, it was tought that the 
sedimentation area of Hallstatt limestones was in a pelagic sea situated far southward 
(SPENGLER, 1959). But newer results revealed that it deposited in deeper water channels 
between the Dachstein carbonate platforms, under deep neritic — shallow bathyal con
ditions (TOLLMANN, 1963; ZANKL, 1971; MISIK—BORZA, 1976). However, the opinion can 
be maintained that Hallstatt limestones in Ammonitieo rosso facies, occurring in euge-
osynclinal belts of the Tethys, deposited in a greater depth. 

b) In the West Carpatians, the N—S transition is more characteristic from the ter-
restric Carpathian Keuper facies (Tatrioum, Krizna nappe, Velky Bok-series) through 
the Hauptdolomite facies (Struzenik series, Cho6 nappe, Strazov nappe) and the Dachstein 
limestone facies („North Gemerioum" in the former sense, except Strazov nappe) into 
the pelagic Hallstatt limestone facies (Silica nappe or „South Gemerioum" in the former 
sense) (BYSTRICKY 1973). The „Furmaneo limestone" ( = Dachstein reef limestone) reef 
bodies represent the Dachstein carbonate platforms within this Hallstatt facies zone. 
To the south, the eugeosynclinal area of the Meliata series and that of the Bükk follows 
in the palinspastic reconstruction. (The correlation of Triassio tectonofaeies can be 
seen on Fig. 4.) 

KOZTJR and MOCK (1973a, b) showed out the Silica nappe and argued that it thrusted 
from the north to to south, because the Silica nappe contains conodonts of the Austroalpine 
province and the Meliate series contains that of the Dinaric province (conodont provinces 
after KOZTJR, 1973). They supposed its root zone along the Lubeník—Margecany line. On 
the contrary, MAHEL (1975) supposed its homeland between the Rudabánya and the 
Bükk Mts. The northern origin is supported by the above mentioned order of the Norian 
isopic zones and the results of investigations carried out on the Hungarian part of the 
ilica nappe. BALOGH recognized the southern vergency of the most part of the „South 
Gemerioum" already in 1948. Alsóhegy (Dolny Vroh) Karstplateau is built of a Wetter-
stein reef complex looking to the south; it overthrusted from the north the Ardovo— 
Silioká Brezová—Derenk—Bódvaszüas imbrication zone with Hallstatt limestone ..slices. 
The slices at the eastern end of Alsóhegy, with their Middle Triassio Nádaska Limestone 
Formation belonging to the Dinario conodont-provinoe, can be interpreted as frontal 
slices of the Silica nappe (KOVÁCS, 1 9 7 7 , 1 9 7 9 ) . According to MOCK'S newer conodont in-



Kovács: A triász hallstatti mészkőfácies ősföldrajzi jelentősége 379 

vestigations, the boundary of the Austroalpine and Dinario conodont-provinees is within 
the Silica nappe, in its Slovakian part. I t is a strong evidence that the homeland of the 
Silice nappe was north of the eugeosynclinal Meliata series. For the time being, it remains 
an unsolved question, whether the root zone of the Silica nappe is along the Lubenik— 
Margeöany line or along the Roznava line. One can suppose its origin along a latter line, 
where the vergency of the West Carpathians changes, by a subduction. This opinion 
should be supported by the presence of glaucofanites and ophiolites along this line 
(RBICHWALDER, 1971) and the paired metamorphic belts in the Spisêko-Gemersko Ru-
dohorie (ROZLOZNIK, 1978); however, in this case it is difficult to explain the origin of 
the ophiolites on the northern part of the Volovec anticlinoria (Jaklovce, Dobsina, 
Hradzim). MISÉK—MOCK— SYKORA (1977) reconstructed a whole Silica type sequence 
by the investigation of the pebble material on the Albian-Senonian conglomerates 
of the Pieniny Klippen Belt and supposed a deeper water through at the place of 
the Pieniny cordillera already in the Triassic. However, in case of such a paleogeo-
graphic model, it is difficult to explain the origin of the detritus material of the Car
pathian Keuper. According to MICHALIK (1978, p. 192), the above mentioned pebbles 
originated from the southern part of the Carpathian self (which was without terrigenous 
influence). He supposes a shallow bay with terrigenous sedimentation of the „Swabian 
facies" in the Klippen Belt. In other opinions, this pebble material may have come from 
the front of a Silica-type nappe thrusted forward from the far south and having been 
completely eroded since; but it is in contradiction with the fact, that the Subtatric nappes 
are thought to have been formed after the Turonian. 

с J In the Apuseni Mts., the Bihor autochton and the Codru nappes are correlated 
with the Tatrides and the Subtatric nappes of the West Carpathians. (PATRTJLITJS et al., 
1971; SÂNDULESCTJ, 1972; BLEAHTJ, 1976; PATRTJLITJS, 1976; IANOVICI et al., 1976). 

A similar transition can be traced here from the Carpathian Keuper facies zone (Bihor 
autochton, Valani and Finis nappes) to the Hallstatt facies zone (Vascau nappe) (PAT-
R U L I U S , 1976; IANOVICI et al., 1976) (The lack of the Norian Hallstatt limestones can 
be explained by the small extent of the present Vascau nappe; only a Dachstein carbonate 
platform formerly presumably surrounded by Hallstatt facies channels has avoided 
erosion). 

d) In the Eastern Carpathians, the Halstatt limestone facies is present in the Trans
sylvanián nappes (Persani Mts., Raräu and Haghimas synclines) (MTJTIHAC, 1971; SÂN
DULESCTJ, 1975a). SANDTJLESCU (1972) correlated the Dacides with the Klippen Belt, 
while the Northern Apuseni Mts. with the Inner West Carpathians. IANOVTCI et al. (1976) 
did not accept the former, and correlated the Inner Dacides with the Bihor autochton 
and the Codru nappe system. The presence of Upper Triassic is not proved in the Buco-
vinian and Subbucovinian nappes (MTJTIHAC—IONESI, 1974; SÄNDTJLESCTJ, 1975a). SÀN-
DTJLESCU (1975a) distinguishes two series in the Transsylvanián nappes: 1. the Rärau-
Haghimas series, representing the „Hallstätter Q-raufazies" and 2. the Persani series 
with Ladinian-Norian red Hallstatt limestones and with Ladinian diabases and serpent-
inites. 

e) Upper Triassic Hallstatt limestones are absent in the Drauzug and in the Southern 
Alps (PISA, 1974; TOLLMANN, 1977). 

I) \n the Dinarides Upper Triassic Hallstatt limestones can be found in certain sub-
zones of the Serbian zone (in sense of ATJBOTJIN et al., 1970; or the Ofiolite zone in sense 
of DiMiTRijEVTŐ, 1974), as well as in the Bosnian and Budva zones situated between the 
vast carbonate platforms of the Dalmatian, High Karst and Durmitor zones (FISCHER— 
JACOBSHAGEN, 1976; ATTBOTJIN et al., 1970). 

After this regional outline, we can state that the deep neritic — shallow bathyal Hall-
statt limestone facies marks the pelagic side and margins of the wide Triassic shelves 
characterized by extended carbonate platforms. 

2.[Hungarian Triassic conodont provinces 

Before conclusions, it is necessary to make known the Triassic conodont provinces in 
Hungary. According to conodont investigations carried aut by BONA, KOZTJR, MOSTLER 
and the author, three conodont provinces exist in Hungary: 

a) Dinaric province: North Hungarian Triassic (Bükk Mts., Rudabánya Mts. and the 
southern part of the Silica nappe). 

b) Austroalpine province: Transdanubian Midmountains. 
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c) German province:* Mecsek and Villány Mts. 
I t is noteworthy, that a conodont province of southern type exists north of the 

Zagreb—Zemplin line and a northern type is south of it. 

3. Conclusions 

a) The West Carpathians, with the continental Carpathian Keuper facies zone to the 
north and the pelagic Hallstatt limestone facies zone to the south, and respectively, with 
the southernmore Meliata—Bükk eugeosynclinal sequences, might not have originated 
on the southern, African shelf of the Tethys. The order of foreland-near and foreland-far 
facies is the outer and central parts of the Dinarides (from the SW to the N E , with 
Hallstatt facies to the NE; that is, really originated on the southern, Apulian shelf); 
furthermore its geological buildup is so different from that of the Austroalpine—West 
Carpathians, that it could not be their continuation by any way, as it was supposed 
by LAUBSCHER (1971). Therefore, the relatively simpler paleogeography of the Western 
Alps (Helveticum, Penninicum, Austroalpine) cannot be applied for the much more 
complicated Carpathian-Dinarian system. That is, not all Mesozoic platform carb
onates originated on the southern shelf of the Tethys; even, this „southern" from the 
point of view of Alps and Dinarides was not the African, but only the Apulian (or Adrian). 
(This opinion of LATJBSCHEB has been popular in part of the Hungarian plate tectonic 
literature.) 

b) The Penninicum and the Inner Dinarides, in contradiction with LATTBSOHER'S and 
his follower's opinion, might not have been each other's continuation; that is, not only 
one, wide central tethysian oceanic belt existed. The Western Tethys was a complicated 
system of small oceanic basins, a part of which had real spreading centre, and microcon
tinents with sialic basement. The latters had become independent during the opening 
of the small oceanic basins and with some exceptions (Rhodope, Anatolia) existed as 
Bahama-type carbonate platforms in part or in the whole of the Mesozoic (cf. D E W E Y et 
al., 1973; CHANNEL — HORVÁTH, 1976). 

BLEAHTJ (1976, p. 16) counts on the existing of three basins with oceanic floor in the 
Carpath-Dinarian system: the Subpelagonin zone (Serbian zone according to AUBOÜIN 
et al., 1970; or Ophiolite Belt according to DIMITRIJEVIC, 1974), the Vardar zone and a 
zone along the margin of the future inner zones of the Carpathians (which may correspond 
to the „Pieniny ocean" of CHANNEL—HORVÁTH, 1976 and the „Siret ocean" of HERZ-
SAVTJ, 1974). The former two were branches of a real spreading ocean, but, according to 
him, the third was only a rifting basin (the formation of which he compared with 
that of the inter-arc basins), with some oceanic floor, but without a spreading zone. This 
opinion is supported by the small amount and alkaline character (in the West Carpa
thians) of the basic magmatites (MAHEL', 1978c). 

The Triassic ophiolites of the Meliata series (КАМЕШСКУ, J . 1957; REICHWALDER, 
1971; HOVORKA—ZLOOHA, 1974) have a key position. LESKO et al. (1977) tryed to cor
relate them with the Southern Penninicum (Piemont-Ligurian zone). But the belonging 
of the Meliata series in the Dinaric conodont province precludes the possibility of this 
correlation, and together with many other geological data, indicates that it was together 
with the Bükk the southernmost Mesozoic unit of the West Carpathians, having a eugeo
synclinal character already from the Ladinian staje. At the sama tiaii, the Upper Triassic 
of the Penninicum developed in Keuper and, partly, Hiuptdolomite facies and t h 3 Pan-
ninic ocean began to open only in the Middle Jurassic (Gwitwsa, 1971; DIETRICH, 1Э76). 
MAHEL' (1978b) also concluded that the Dinaric ophiolite ocean did not reach the Pen
ninicum. According to this, we depicted with dotted line the relative situation of the later 
Penninic ocean and that of its counterparts in the Carpathians, the so called ,,Pieniny" 
and „Siret oceans" on the Fig. 5. 

Even LATTBSCHES (1971, p. 831, Fig. 5) raised the alternative that the Penninicum and 
the Inner Dinaridss were separated by a „Karpaten-Schwelle"; but he held it unprobable. 

c) The parts of the North Alpine and Central Alpine faciesregions (Austroalpine, Sub-
tatricum, Codru nappe system and Inner Dacides) were connected with each other in the 
Triassic, as parts of the carbonate platform belt on the northern shelf of the Triassic 
Tethys. The width of this carbonate platform belt may have been in order of hundreds 
of km; in the Norian stage its continental side was indicated by the interfingering of the 

* According to the newest investigations, it mory be of transitional character between the Germanic province 
and the West Balkánidé province (in sense of BUDOROV 1975) 
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Hauptdolomite facies with the Carpathian Keuper facies, while its pelagic side was marked 
with the Hallstatt limestone facies. This uniform carbonate platform belt separated from 
the stable Europe by the opening of the Penninic ocean and that of its counterparts, the 
„Pieniny" and „Siret oceans", then were broken into fragemnts by later plate tectonic 
movements (BLEAHTJ, 1976). 

The sea basin with pelagic sediments on the place of the Pieniny ridge, supposed by 
MISÍK et al. (1977) may represent a possible alternative opinion of the former (though 
in this case difficulties with the origination of the Carpathian Keuper remain). This 
sea basin would be interpreted as the forerunner of the later „Pieniny ocean" and 
would be connected with the Triassic of the Transsylvanián nappes (SÀNDTTLESCTJ, 1972); 
but it is not accepted by BLEAHU (1976) and IANOVICI et al. (1976). 

d) The inversion of the northwestern and southwestern parts of the Pannonian basin 
(GECZY, 1972, 1973; SZEPESHÁZY, 1975; SZÁDECZKY-KARDOSS, 1976; BODZAY, 1977; 
WEIN", 1978a, b) along the Zagreb—Zemplin line (GRECTJLA—VARGA, in GRECTJLA — 
E G Y Ü D , 1977) provides the best explanation for the present arrangement of Triassic 
isopic zones and conodont provinces, as well. At present, we have very few geological 
data to establish the exact mechanism of this inversion (most probably horizontal motion 
along a strike-sJip fault, combined with rotation); for this reason, for the time being it 
should be treated as a working hypothesys, which gives the beet explanation for the 
present arrangement of Mesozoic facies zones and faunal provinces. 

The original, strongly schematized arrangement of Triassic isopic zones, mainly on the 
basis of the situation in the Norian stage, can be seen on Fig. 5. The Inner Dinaric eugeo-
synclinal basin is surrounded by wide shelves with thick carbonate platforms („aristo-
geosynclines" in sense of TOLLMANN, 1974) from both the NE and SW side. The northern-
northeastern shelf included the North Alpine and Central Alpine faciesregions, while 
the Outer Dinarides and Southern Alps belonged to the southern — southwestern, Apulian 
shelf. According to BECHSTÄDT et al. (1978), the rifting in the Inner Dinarides, which 
began in the Ladinian, aborted to the N E . The Meliata series with the Gemerian Triassic 
ophiolites belonged to the Inner Dinaric eugeosyncline. We can correlate the Dinarir 
type Late Paleozoic—Mesozoic remnants affected by strike-slip faults and appearing in 
the Igal-Bükk zone (WEIN, 1969) with the Central Dinarides (Bosnian zone and Durmitor 
subzone, according to A U B O D M et al., 1970). The Carnian Alps and the Southern Kara-
vankes can also be ranged here. The Transdanubian Midmountains belongs to the South 
Alpine faciesregion. This faciesregion reaches into the Drauzug on the southern slope 
of Dobratsch, as well (COLINS—NACHTMANN, 1974). It means, that the South Alpine 
faciesregion comes over the northern side of the Gailtal — Balaton line to the NE. The 
transition between this faciesregion and the southernmost facieszone on the North 
Alpine faciesregion is most probably represented by the Triassic outcroppings in the en
viron of Vác, on the left side of Danube, where the Carnian-Norian Csővár Formation is 
compared with Aflenz limestone facies by KOZTJR — MOSTLER, 1973 (see Fig. 5). 

The Tisia microcontinent (or Tisia plate, CHANNEL—HORVÁTH, 1976) which includes 
the Mecsek and Villány Mts., the basement of the Great Hungarian plain south of the 
Szolnok—Maramures flysch belt (together with that of Vojvodina), the Bihor autochton, 
as well as the Codru and Biharia nappe systems, has separated from the northern shelf 
of the Tethys still uniform in the Triassic by later plate tectonic movements. Its 
borders (according to CHANNEL—HORVÁTH, 1976) are as follows: the Zagreb —Zemplin 
line (respectively, the Middle Great Plain—Maramures mobile belt, running on its 
southeastern side; SZEPESHÁZY, К., oral communication) to the NW, the Mures Ophiolite 
Belt to the E and SE, the Vardar zone to the S and the Serbian zone and its continuation 
to the SW and W. The above mentioned plate tectonic movements can be related with 
the formation of the Middle Great Plain—Maramures mobile belt (which includes the 
Szolnok — Maramures flish belt and the Mecsek—Kiskőrös eugeosyncline; SZEPESHÁZY, 
К., oral communication) and may have taken place during the Jurassic — Lower Cret
aceous. 

In this way, in the plate tectonic theory the old problem of the „Pannon Massiv" can 
be solved in a microcontinent with sialic basement, surrounded by mobile eugeocynclinal 
belts. 


