
Ausztria és Magyarország geológiai 
kapcsolatai*

Az első pillanatban inkább a különbségek a 
szembetűnők, amikor Ausztria és Magyarország 
geológiai térképére tekintünk:

— az Alpok gyűrt, takaros szerkezetű, fiatal 
magashegysége az egyik oldalon,

— nagy kiterjedésű hegységközi medencék, 
valamint alacsony, túlnyomórészt csak tö- 
réses és pikkelyes szerkezeti igénybe vé
telt szenvedett középhegységek a másik 
oldalon.

Ezzel szemben, ha figyelmünket határvidékeink 
geológiai felépítésére, vagy földtani képződmé
nyeink fáciesjellegeinek egybevetésére fordít
juk, már sokkal több a hasonlóság, sőt a teljes 
megegyezés is.

Ha országaink földtani kutatásának törté
netében a bécsi földtani intézet 1849-ben tör
tént létrehozásáig és az 1848—1850-ben alapított 
Magyarhoni Földtani Társulat működésének 
kezdetéig tekintünk vissza, azt látjuk, hogy az 
első hét évtized alatt kölcsönös és közvetlen 
tapasztalatokra épült a két. ország földtani kép
ződményei hasonlóságának és különbségének 
megítélése. Számos jelentős rétegtani egységünk 
ma is használt elnevezése származik ebből az 
időszakból, amelyek közül csak példaként em
lítem meg a werfeni és a kösszeni rétegeket, a 
fődolomitot és a dachsteini mészkövet, a gres- 
teni rétegeket, a hierlatzi és az adnéti mészkö
vet, vagy a harmadidőszaki lajtamészkövet. 
Nagyszerkezeti viszonyaink megítélése, az első 
időszak földtani vizsgálati tapasztalatainak szin
téziseként, az Alpok takaros szerkezetével szem
ben, a fiatal hegységívek közötti kristályos 
masszívum elméletének kialakulásához vezetett. 
A közbenső kristályos tömegnek meghatározó 
szerepet tulajdonítottak, egyrészt az Alpok DK-i 
és ÉNy-i elfordulásában, másrészt a Kárpátok 
ívének kialakulásában. Jelentős hozzájárulás 
volt a nagyszerkezeti viszonyok értelmezéséhez 
Kober „Zwischengebirge” elmélete.

1914 után, különösen a két világháború és a 
hidegháború éveiben, évtizedeken keresztül 
szinte a teljes elszigeteltségig csökkent orszá
gaink földtani szervezeteinek együttműködése. 
Néhány kutató személyes érdeklődése és a pub
likációk figyelemmel kísérése jelentették a szak
mai kapcsolatot. Elapadtak a kölcsönös tapasz
talatokból fakadó termékeny szakmai viták, vé
leménycserék.

A különálló fejlődés évtizedei után, a nem
zetközi viszonyok világméretű javulása és az or
szágaink közötti kapcsolatok fejlődése alapján 
új feltételek alakultak ki a földtani együttmű
ködés számára. A konkrét fordulópontot talán 
az 1959. évi budapesti Mediterrán Mezozóos

* E lő ad ás a z  O sztrá k  T u d o m á n y o s  A k a d é m iá n  1978. 
n o v e m b e r  15 -én .

Konferencia széles nemzetközi fóruma jelentet
te, az osztrák geológusok aktív részvételével. 
Tudományos együttműködésünk azóta jelentő
sen kiszélesedett, rendszeressé és — 1968 óta — 
intézményessé vált. Kormányaink felhatalma
zása alapján ebben az évben tizedik alkalom
mal írtuk alá a Központi Földtani Hivatal ré
széről a Geologische Bundesanstalt igazgatójá
val, Prof. Dr. Felix Ronner udvari tanácsos úr- 
ral Magyarország és Ausztria földtani együtt
működési jegyzőkönyvét. Rendszeresen kiadvá
nyokat és geológiai dokumentációkat cserélünk, 
közös tanulmányutakat és konzultációkat szer
vezünk.

Az együttműködés gyakorlati kérdésekre is 
kiterjed. Felöleli a szénhidrogénkutatás, vala
mint a rétegvíz- és termálvízfeltárás közös ér
dekű földtani kérdéseit. A geofizikai kutatás te
rén is sor került mind tudományos, mind gya
korlati jellegű együttműködésére. Magyar rész
ről aktívan részt veszünk a Nemzetközi Korre
lációs Program két, osztrák vezetés alatt dol
gozó munkacsoportjában. Időszerűnek és indo
koltnak tartjuk, hogy rendszeresen, együttesen 
és széleskörűen áttekintsük földtani problémáin
kat, és esetenként együttes erővel keressünk tu
dományosan megalapozott választ a nyitott kér
désekre.

Jelen előadásomban a továbbiakban határ- 
menti hegységeink földtani vizsgálatáról, az Al
pok és a magyar közbenső terület kapcsolatáról, 
valamint a közös országhatár mentén megismert 
— nagykapacitású hőerőmű nyersanyagbázisa
ként figyelembe vehető — toronyi lignitlelőhely 
földtani kutatásáról adok áttekintést.

Határmenti hegységeink földtani megismeré
sében a közelmúltban a következő jelentősebb 
előrelépés történt:

Elvégeztük a Soproni-hegység és a fertőrá
kost palasziget geofizikai mérésekkel, mélyfú
rásokkal, felszíni feltárásokkal, valamint sok
rétű laboratóriumi vizsgálattal egybekötött rész
letes földtani térképezését. Ezzel Vendel Miklós 
akadémikus félévszázados Sopron környéki geo
lógiai munkássága, részben még az ő irányt mu
tató segítségével, nagyobbrészt azonban már ta
nítványainak és a fiatal geológus nemzedék más 
képviselőinek korszerű anyagvizsgálatra épülő 
munkájával újult meg és eredményezett mind a 
Soproni-hegység, mind a fertőrákosi palasziget 
esetében új, korszerű földtani szintéziseket. Leg
jelentősebb eredmény a diaftorézist szenvedett 
földtani képződmények átalakulási szakaszait 
képviselő kőzetfáciesek pontos meghatározása, 
térképi elkülönítése és litosztratigráfiai beso
rolása. A lemélyített mélyfúrások alapján új 
megvilágításban látjuk a Soproni-hegység szer- 
kezetföldtani felépítését; lapos áttolódási síko
kon, ÉÉK irányú vergenciával kialakult takaró

1



jellegű hegységszerkezet kapcsolódik a miocén 
utáni, függőleges irányú mozgások töréses- 
pikkelyes jellegű szerkezeti elemeihez. A fer
tőrákos—mörbischi palasziget földtani felépí
tését az új vizsgálatok lényegesen eltérőnek 
találták a Soproni Kristályospala összlettel 
szemben. Igen jelentős szerepűek itt az amfi- 
bolit-, az amfibolpala- és a biotitpala-tago- 
zatok; a gneisz alárendelt; a csillámpala pedig 
jellegzetes földpátos kifejlődésű. Egészében in
kább a Wechsel-, mintsem a Grobgneis sorozat
hoz tartozónak tekinthető. A két kristályospala 
összlet Fertőrákostól délre milonit-öv mentén 
érintkezik.

Az elmúlt néhány évtizedben ismételten föld
tani és geofizikai vizsgálatokra került sor a Kő- 
szeg-rohonci-hegység és a Vashegy magyaror- 
országi területén. A közeli schlainingi antimon- 
érc-lelőhely, valamint a velemi Szt. Vid-hegyen 
talált ércnyomok és ugyanott egy igen jelentős 
bronzkori antimonbronz kohászat telephelye 
érckutatásra sarkalltak; ugyanakkor a Vashegy 
magyarországi területén Felsőcsatár határában, 
szerpentinit-testhez kapcsolódó talktelepes ré
tegcsoport képezte a kutatás és a kisebb mé
retű bányászkodás tárgyát. Az elvégzett föld
tani vizsgálatok nagymértékben pontosították 
mind a Kőszegi-hegységről, mind a Vashegy 
magyarországi területéről korábban kialakult 
ismereteinket. A szerkezetföldtani kép egysze
rűbbé és áttekinthetőbbé vált. Lényeges új 
szempontot jelentett Walter Schmidt 1955-ben 
publikált állásfoglalása azáltal, hogy a Rohonci- 
hegységet pennini ablaknak minősítette. A ma
gyar szerzők ugyan még ezt követően is elég 
sokáig megmaradtak a korábbi paleozóos beso
rolás mellett, de Hans Peter Schönlaub paleon
tológiái leletei bizonyító erejűnek tekinthetők 
ebben a kérdésben.

A Vashegy rétegtani viszonyainak megítélé
sében napjainkig iránymutató Hofmann Károly 
és Franz Toula alapvető munkája. A grazi pa
leozoikumhoz tartozó, takaró helyzetű devon do
lomit alatt kiterjedt zöldpala-formáció települ. 
Az ennek fekvőjét alkotó, kőszeg—rohonci so
rozathoz tartozó képződmények: a Cáki Konglo- 
merátum-közbetelepülést tartalmazó mészcsil- 
lámpala, mészfillit és kvarcfillit a Vashegy ma
gyarországi területén tanulmányozhatók. Réteg
tani és szerkezetföldtani vizsgálatuk jelenleg is 
folyamatban van.

Nyugat-magyarországi határmenti hegysé
geink földtani megismerése továbbfejlesztésé
nek lényeges feltétele a kapcsolódó alpi soroza
tok földtani alapszelvények szerinti összehason
lító vizsgálata. Keressük a lehetőségét annak, 
hogy ilyen vizsgálatok megvalósulhassanak.

Átfogóbb jellegű, nagyobb méretarányú kér
dés a Keleti-Alpok és a magyar köztes terület 
nagyszerkezeti kapcsolata. Nehezen tanulmá
nyozható, bonyolult probléma. Egyik oldalon az 
országhatár mentén a Keleti-Alpok utolsó fel
színi nyúlványai találhatók, amelyek földtani 
felépítésüket illetően még teljes mértékben alpi 
jellegűek. Ugyanakkor a másik oldalon a Du
nántúli-középhegység már minden lényeges vo
násában eltér az Alpok keleti peremének föld

tani viszonyaitól. Az alsó-középső kelet-alpi ta
karó kristályospala sorozatai, a grazi paleozoi
kum és a pennini ablak metamorf mezozóos 
képződményei helyett, az Északi- és a Déli- 
Mészkőlapok kőzetfácieseivel rokon mezozóos 
képződmények találhatók itt az eredeti ősföld
rajzi viszonyokat tükröző módon, a csak töréses 
szerkezetalakulással tagolt, ÉK—DNy irányú 
részaránytalan paleozóos szinklinórum fedő- 
hegységeként. A két eltérő felépítésű terület 
között, mintegy 100 km széles, több ezer m vas
tagságú neogén üledékkel elfedett medencealj
zatban húzódik az Alpok és a magyar köztes 
terület szerkezetföldtani határa. Tanulmányozá
sa csak a legutóbbi évtizedekben, a szénhidro
génkutatások kőzetmintáinak vizsgálatával és a 
különböző irányú geofizikai mérések alkalma
zásával vált lehetségessé.

A fúrási mintaanyag vizsgálata alapján az a 
kép alakult ki, hogy a Rába magyarországi sza
kaszával egybeeső nagyszerkezeti vonal éles ha
tárként választja el az Alpok központi vonula
tának képződményeit és szerkezetföldtani jelle
gét a Dunántúli-középhegység eltérő földtani 
képződményeitől és tektonikai stílusától. Dél
nyugaton a grazi paleozoikum metamorfizálat- 
lan, ill. anchimetamorf képződményei találhatók. 
Ettől északra a kőszeg—rohonci pennini ablak 
zöldpala fáciesű képződményei következnek. A 
Bük és Sárvár között feltárt világos és sötétebb 
szürke dolomit rétegtani besorolása még meg
oldatlan. Végül a Kisalföld északi részén, a Sop
roni Kristályospala összlethez kapcsolható ma
gasabb metamorf fokú képződményeket tártak 
fel. A felsorolt litosztratigráfiai egységek területi 
elhelyezkedése — a Rába-vonalhoz közeledve — 
ÉNy-i irányú eltolódásra, elvonszolódásra utal. 
A Rába-vonal DK-i oldalán ugyanakkor kizáró
lag a Dunántúli-középhegység földtani képződ
ményeit és szerkezetföldtani jellegeit tárták fel 
a kutatófúrások. Mindezek figyelembevételével, 
jelenlegi megítélésünk szerint, a Keleti-Alpok 
központi övének litosztratigráfiai egységei és 
szerkezetföldtani jellegei Magyarország területén 
egészen a Rába-vonalig nyomozhatok.

Kívánatos lenne a továbbiakban egyrészt a 
kisalföldi medencealjzat fúrómagmintáinak be
hatóbb, összehasonlító vizsgálata, másrészt a 
Dunántúli-középhegység eredeti ősföldrajzi vi
szonyokat tükröző fáciesviszonyainak felhasz
nálása az alpi térség ősföldrajzi és fejlődéstör
téneti rekonstrukciójához.

A geofizikai mérések közül a mágneses ható
számításoktól és különösen a kéregkutató szeiz
mikus mérésektől várhatunk fontos információ
kat a K-i Alpok és a magyar köztes terület nagy
szerkezeti kapcsolataira vonatkozóan. Az eddigi 
kéregkutató szelvények azonban nem tekint
hetők kielégítőnek a vizsgált probléma szem
pontjából. A Dunántúli-középhegységet harán- 
toló NP I. sz. kéregkutató szelvény áthalad 
ugyan a Rába-vonalon is, de a közös országhatár 
közelében befejeződik. Ezért a Kisalföld aljzatá
ról elsősorban a délkeleti robbantópontokból, te
hát csak egyik irányból kaptak reflektált beér
kezéseket, ami a Rába-vonal biztos megfigyelé
sét nem tette lehetővé. A nemzetközi együttmű
ködéssel 1975-ben megvalósított litoszférakutató
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alpi hossz-szelvény fokozatos, lejtős átmenetet 
mutat a Pannóniai-medence anomálisan kis és 
az Alpok anomálisan nagy kéregvastagsága kö
zött. Ennek a szelvénynek az iránya és a részle
tessége azonban nem alkalmas a határzóna be
hatóbb vizsgálatára. Indokoltnak tartjuk a ké
regmérések folytatását mind az alpi sorozatok 
csapásvonalára, mind a Rába-vonalra merőle
gesen, lehetőleg az országhatáron átvezető ész
leléssel.

A tudományos megismerésen túl gyakorlati 
jelentőségű, hogy a Rába-vonal mentén kialakult 
szerkezetföldtani viszonyoknak meghatározó sze
repe volt a dunántúli szénhidrogén, ill. széndi
oxidtelepek keletkezésében. Amíg a Rába-vonal- 
tól ÉNy-ra szénhidrogéntelepek helyett igen je
lentős volumenű széndioxid-felhalmozódást is
merünk, attól délre számos, közöttük több jelen
tős kőolaj- és földgázlelőhelyet tártak fel a ku
tatófúrások.

A határmenti hegységek, valamint a Keleti- 
Alpok és a magyar köztes terület nagyszerkezeti 
kapcsolatát érintő időszerű földtani kutatási kér
dések áttekintése után végül egy közös érdekű, 
gyakorlati jelentőségű földtani kutatási ered
ményről szeretném önöket tájékoztatni. A kö
zös országhatár menti Torony—Deutschschüt- 
zen-i lignitlelőhelyről van szó, amelynek ma
gyarországi felderítő jellegű geológiai kutatását 
az elmúlt másfél évtized során végeztük el és 
ahol jelenleg is részletező fázisú kutatás van fo
lyamatban.

A nyugat-magyarországi, Szombathely kör
nyéki lignittelepeket már a múlt században is
merték, és több alkalommal kisméretű, gyakor
lati célú hasznosításukra is sor került. Telegdi 
Roth Lajos 1872-ben a Vashegyi Szénbánya 
Társulat működéséről számolt be, amely a leg
korábbi ilyen irányú tevékenység lehetett ezen 
a területen. 1920—21-ben Nagyjéplán majorban 
egy 120 m-es kút fúrásakor az összes jelenleg 
ismert lignittelepet feltárták, de a lignit ipari 
jellegű bányászata és felhasználása abban az idő
ben nem volt gazdaságosan megvalósítható. Leg
utóbb a második világháború alatt és azt köve
tően 1952-ig egy telepkibúváson és annak fel
szín alatti folytatásában, táróbányászat formá
jában került sor helyi igényeket kielégítő ki
sebb méretű lignittermelésre.

Magyarországon az 1960-as években értek 
meg a feltételei annak, hogy korszerű bányászati 
technikával felszerelt külfejtések és nagykapa
citású hőerőművek együttes telepítésével lignit- 
bázison gazdaságosan villamos energiát termel
jünk. Az első 800 MW teljesítményű hőerőmű 
Észak-Magyarországon a Mátra hegység előte
rében 1969-ben kezdte meg működését. Az el
múlt két évtizedben végzett geológiai kutatások 
további lehetőségeket tártak fel, és távlati ipar- 
fejlesztési terveinkben 2000 MW kapacitású, 
lignitbázisú erőmű telepítése is szerepel.

Nyugat-Magyarországon a korábban megis
mert felszíni kibúvások és vízfeltáró fúrások 
lignit adatai figyelembevételével 1961 és 1964 
között végeztek először rendszeres lignitkutatást 
150 km2 területen mintegy 200 kutatófúrással. 
A kedvező eredmények alapján a kutatást 1974

és 1976 között folytatták, és ennek eredménye
ként 40 km2 külfejtésre alkalmas területet je
löltek ki. Ezen a területen külszíni bányatelepí
tés megalapozása érdekében jelenleg is részle
tező jellegű földtani kutatás folyik. A külszíni 
bányatelepítésre legkedvezőbb területen 500 Mt, 
1700—1800 kcal fűtőértékű, erőművi felhaszná
lásra alkalmas lignitvagyont határoztak meg, 
amely egy 1500 MW teljesítményű hőerőmű 
nyersanyagellátását 35 évig biztosíthatja.

Szombathely környékén a felsőpannóniai lig
nittelepek két rétegtani szintben találhatók. A 
felső ún. Jáki Tagozat csak Szombathelytől délre 
fejlődött ki és Ausztriába már nem nyúlik át. 
Gazdasági jelentősége csekély. A gyakorlati je
lentőségű Toronyi Tagozat a felszínen 4 km szé
les és 20 km hosszú sávban követhető ÉÉK felől 
DDNy-i irányban Gencsapáti, Torony, Jáplán- 
puszta, Pornóapáti, Bildein, Eberau községek 
vonalában.

Torony és Nárai környékén a mintegy 80 m 
vastag telepes rétegösszletben négy műrevaló 
lignittelep található. A telepek átlag 2—3 m 
vastagságúak, helyenként azonban 5—6 m vas
tagságot is elérnek. A lignittelepeket agyag- és 
homokrétegek választják el egymástól. Sem kar
bonátos, sem kovás kötőanyagú padok nincsenek 
és durvatörmelékes közbetelepülések is hiányoz
nak. Mindez és a talajvíz alárendelt jelentősége 
kedvező a leendő lignitbányászat szempontjából. 
A lignittelepek egyenletes kifejlődésével, 1—3° 
dőléssel DK-i irányba hajlanak. A legalsó mű
revaló telep Ny-on 30—5Ö m, keleten 120—160 
m mélységben található. A lignitterület és a te
lepes csoport földtani kifejlődését a bemutatott 
ábra szemlélteti.

A torony lignitlelőhely kedvező földrajzi és 
földtani adottságai, valamint az osztrák—magyar 
gazdasági együttműködés őszinte szándéka alap
ján vetődött fel az illetékes szervek részéről az a 
gondolat, hogy az osztrák—magyar határ köze
lében, osztrák területen villamos erőmű épüljön, 
amelyet a Magyarországon létesülő toronyi lignit 
külfejtés látna el tüzelőanyaggal. E koncepció 
kidolgozásának munkálatai folyamatban van
nak, és reméljük, hogy az illetékes osztrák és 
magyar szervek állásfoglalása pozitív lesz e je
lentős lignitlelőhely közös és mindkét fél szá
mára előnyös hasznosítását illetően.

A felvázolt kérdések részletes kifejtése témán
ként is önálló előadást igényelne, amint arra 
egyes kérdésekkel kapcsolatban már eddig is sor 
került. Kívánatos, hogy a kialakult együttmű
ködés tovább erősödjön, és ennek kapcsán mind 
az Alpok, mind a magyar közbenső terület föld
tani kutatás hasznos impulzusokat nyerjen.

Megköszönöm Professzor Dr. Herbert Hunger 
Úrnak, az Osztrák Tudományos Akadémia elnö
kének megtisztelő meghívását, amely lehetővé 
tette számomra, hogy az osztrák és a magyar 
geológiai kapcsolatok időszerű kérdéseiről ezen 
a helyen áttekintést adjak, és kifejezzem készsé
günket tudományos kapcsolataink továbbfejlesz
tésére.

Köszönöm a megjelentek érdeklődését, min
denekelőtt azt a figyelmet, amelyet az osztrák— 
magyar geológiai kapcsolatok kérdéseinek szen
teltek.
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