
A kárpáti egységek
és a Magyar-masszívum viszonya

MICHAL MAHEL’

A közelmúltig a geológiában az; a nézet ural
kodott, hogy déli irányban a K árpátok egysé
gein kevésbé érezhető a tektonikai hatás; a Dél- 
Gömöridák és a Bükk kevésbé gyűrt összletei 
fokozatos átm enetet képeznek a M agyar-masszí
vum felé.

Az utóbbi évtizedben azonban tanúi lehettünk 
számos fontos, a M agyar Népköztársaságban 
szerzett olyan felism erésnek, m elyek egyrészt 
az egész K árpátok terü leté t érintik, m ásrészt 
ősföldrajzi és szerkezeti jelentőségük is figye
lemreméltó. Előadásomban szeretnék rám utatni 
néhány, a m agyar terü lete t illető olyan prob
lémára, melyek a K árpátok egész terü letére  is 
vonatkoznak és legalább részben összefüggnek a 
Bükk, a M ellétei-sorozat és a Dél-Gömöridák 
közös tanulmányozásával.

A M agyar Népköztársaság nyugati részével 
kezdem; a Kőszeg és Sopron környékéről ism ert 
Rechnitzi- és W echsel-sorozatokkal. A geológu
sok többsége az ultrabázisos képződményeket is 
tartalmazó, enyhén átalakult Rechnitzi-sorozat 
(Kőszeg) túlnyom ó részét a krétakor bizonyítása 
után Penninikum nak véli (az Alpokban analóg 
a Bündnerschieferrel). A fedőt képező Wechsel- 
sorozatot (epi- és mezom etamorf szericitpala, 
m uszkovit-szericitpala és fillites gnájsz amfi- 
bolit betelepülésekkel) az U nterostalpin legalsó 
takarójának tekintik. M indkét sorozat az Unte- 
rostalpin felső takaróinak felsőbb szerkezeti 
egységei és a M ittelostalpin (sensu Tollmann, 
1963, 1967) vastag tömegei alól tektonikai ablak
ban lép felszínre. Elterjedésüket a m agyar 
geológusok egészen Győrig tün te tik  fel, vagyis 
közel a Kárpátokhoz. Felm erül ezért az em lített 
alsó szerkezeti elemek jelenlétének kérdése 
Szlovákia terü letén  is. A Rechnitzi-sorozat azon
ban a N yugati-K árpátokban ezideig ism eretlen. 
A W echsel-sorozathoz és gnáj szókhoz leginkább 
a K is-K árpátok kristályos tömegeinek paleozoós 
sorozatai hasonlítanak. Összehasonlító tanulm á
nyok alapján az osztrák geológusoknak is ez a 
vélem ényük (pl. dr. Paahr). A különbség abban 
rejlik, hogy a K is-K árpátokban ezek a paleozoós 
sorozatok m etam orf köpenyt alkotnak, amelybe 
a bratislavai és m odrai masszívum gránitjai 
intrudáltak. Az em lített paleozoós sorozatok 
tehát a N yugati-K árpátok jellegzetes bélyegeit 
viselik magukon — a nagym éretű gránittöm e
gek intrúzióját. Ilyen párhuzam osításból kiin
dulva feltételezzük, hogy a Kis-K árpátok kris
tályos magja legalábbis a nyugati részével rá 
van tolódva a Rechnitzi-sorozat Kárpátok-beli 
folytatására. Paleogeográfiai vázlatunkban (2. 
ábra) a Dél-Penninikum  szedimentációs térségét 
a Tátridák északi szegélyénél, a Szirtövtől délre 
helyeztük el. A tá trid  sorozatok, illetve burok
sorozatok m élyebb-tengeri mezozoós tagjait 
(irodalm unkban m int fátrai, illetve sipruni tí

pus szerepelnek) ezen pennini vályú déli szegé
lyének tekintjük. Elképzelésünket a Wechsel- 
sorozat és a K is-Kárpátok paleozoós sorozatai
nak (pezinok-perneki, harmóniai) párhuzamosí
tására vonatkozóan a Penninikum  és az Alpok 
flis-övezetének régebben kim utatott összefüg
géseire alapozzuk. Az Észak-Penninikum  foly
tatását a Kárpátokban a Szirtövtől északra a 
M agura-takaró alsó emelete) és délire (fátrai 
—alsó-kréta) tételezzük fel, amely a felszínre 
nem lép ki. Jellege hasonló a szovjet és a romá
niai K árpátok „fekete flis” egységéhez. Magát 
a Szirtövet több alpi és kárpáti geológus néze
tével összhangban az intraóceáni küszöb és az 
ezt kísérő vályú tagolt térségének tekintjük. A 
Szirtöv folytatása vagy megfelelője a Keleti- 
Alpokban az intrapennini küszöb, a Falkniss és 
Sulzfluh nyugatabbi egységei, illetve a brian- 
szoni küszöb, melyek a Penninikum ot a Szirt- 
övhöz hasonlóan északira (a Szirtöv esetében a 
M agurai-takaró alsó emelete) és délire (fátrai 
vályú) tagolták. A júrában a Szirtöv küszöbének 
némely helyen vulkanogén szigetláncolat jellege 
volt. Ez a mi új nézetünk, amely a kréta kong
lom erátum okban talált különböző típusú jura 
vulkáni kavicsok jelenlétére van alapozva.

K árpát-U krajnában a Szirtövtől délreeső te
rületekről a m agfúrások alapján nemcsak vastag 
paleogén-összietet tün tetnek  fel, m int a -Nyu
gati-K árpátokban, hanem  intenzíven m eggyűrt 
sötétszürke ju ra  argillitet, diabázt, diabáztufát, 
radiolaritot stb. (kricsevoi sorozat) is, vagyis a 
Penninikum  jellegeit képviselő kőzeteket. Kár- 
pát-U krajna a Szirtövtől délreeső részeinek vi
szonyai tehát azt jelzik, hogy a peripienini 
(Szirtöv-menti) övezet a Dél-Penninikum  ma
radványaihoz, esetleg egy tektonikai forradással 
jelzett övezethez kapcsolódik. Egyes magyar 
geológusok (Szepesházy K.) 1973) ezt az övezetet 
a szolnoki vályúhoz kapcsolják. Ez összhangban 
van a mi elképzelésünkkel is. Ne feledkezzünk 
meg azonban arról, hogy ez az állítás főleg a 
fúrások eredm ényeire van alapozva. Tudjuk 
azonban m ilyen nehéz tektonikai kapcsolatokat 
m egállapítani feltárások alapján, méginkább fú
rásokból. M indenesetre a szolnoki vályúnak a 
peripienini sávhoz (és ezzel a Szirtövhöz) való 
kapcsolása nekem ésszerűnek tűnik. Ugyanis 
arról a terü letrő l van szó, ahol a Kárpátok szer
kezete szétágazik, a Poiana Botizea vidékén pe
dig a Szirtöv elvégződik. A Szirtöv hosszanti 
irányú folytatása helyén bázisos és ultrabázisos 
kőzetekkel kísért törésvonal húzódik. A Dél- 
Penninikum  keleti folytatásának két ág felelhet
ne meg: az északi a marosi ofiolit-öv, a déli, 
ill. nyugati pedig a szolnoki vályú. Az Apuseni- 
hg. és a M áramarosi-masszívum tehát ékként 
nyúlnak be a Keleti-K árpátok szétágazódott 
rendszere köré.
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M ár em lítettük a Rechnitzi-sorozat (vagyis 
Penninikum ) Északi-Mészkőalpoktól délre eső 
helyzetét. A globális tektonika hatása alatt több 
alpi geológus úgy véli, hogy egészen a periadria- 
tikus törésvonalig terjed. Erre a vonalra helye
zik az alsó-, a középső- és a felső-keletalpi egy
ségek gyökérzónáját. Hasonló nézetet vall né
hány kárpáti geológus is, akik szerint a Belső- 
K árpátok összes tektonikai egységeit a periad- 
riatikus lineam ens folytatásának vélt pannóniai 
törészónában kell gyökereztetni. A rozsnyói 
törésvonalat másodlagos jelenségként értelmezik 
ezen zóna északabbi részében.
P. Grecula és Z. Roth (1976) elképzeléseiket 
geofizikai m érések eredm ényeire alapozták és 
egy nehéz köpenyanyagból álló éket tételeznek 
fel a belsőkárpáti burok és az alátolódott északi 
tábla — a flis övezet feküje — között. A Breclav 
—Námestovo-vonalon húzódó gravitációs m ini
m umot azonosítják a kárpáti előtér alapzatá
nak a kárpáti blokk alá merülésével. Szerintük 
a Tátridák és a Veporidák az alapjuktól elvál
tak, és allochton helyzetben vannak. Némelyek 
olyan messzire m ennek (B. Lesko), hogy a Mel- 
létei-sorozatot, amely a rozsnyói törés m entén 
lép felszínre, közvetlenül a Penninikum m al azo
nosítják. Ezzel kapcsolatban hangsúlyozni kell 
a M ellétei-sorozat triász és nem  jura, ill. alsó
kréta korát. Természetesen kérdéses marad, 
hogy a radiolarit és főleg az ultrabázisos kőze
tek triász- vagy jurakoriak-e. M indenesetre 
hangsúlyozni kívánom, hogy a Penninikum  vas
tag krétakori kifejlődése az alpi egységek északi 
jellegeit m utatja, ahol a kréta a geoszinklinális 
üledékképződés egyik fő korszakát képviseli. 
Eddig azonban geoszinklinális típusú kréta  sem 
a M ellétei-sorozatban, sem a Bükkben nincs ki
m utatva. A helyenként fellépő kréta gosau tí
pusú. A Bükk és a M ellétei-sorozat ősföldrajzi 
vizsgálataival kapcsolatban a K árpátok keretén 
belül egész sor kérdés m erül fel. Közülük a leg
fontosabbak:

1. a M ellétei-sorozatnak az északi egységek
hez való viszonya, esetleg a rozsnyói törésvo
naltól északra való átterjedése, valam int

2. a Szilicei-takaróhoz való viszonya.
A Rozsnyó-vonaltól északra a Mellétei-sorozat 

csak tektonikai m aradványok alakjában ism ere
tes a Szilicei-takaró fekvőjében, kifejezetten 
allochton helyzetben (Dobsina és a Radzim kör
nyékén). Szerpentint azonban az Észak-Gömöri- 
dák mezozoós összleteiben is ism erünk, a dob- 
sinai jégbarlangnál, M argecanynál és Folkmár- 
nál. Több geológus is felveti a kérdést, hogy az 
északgömöri mezozoikum nem a Szilicei-takaró 
része-e (J. Mello, 1975.), amely alatt az észak
gömöri paleozoikum fedőjében a M ellétei-soro
zat lehetne jelen.

Korábban az Észak-Gömöridák mezozoós 
összletét részletesen feldolgoztam (M. M ahel’, 
1957, 1967), azonban sem akkor, sem az utóbbi 
években végrehajto tt ellenőrzések során nem 
sikerült semmi olyat találni, ami a M ellétei- 
sorozatra utalna. Ezzel ellentétben igazolódnak 
azok a korábbi megállapítások, hogy az észak
gömöri mezozoikum fekvőjében a devonkori

fillit-diabáz sorozatra és a karbonra rétegfolyto
nossággal vastag perm  rétegösszlet települ, más
részt pedig, hogy a perm  szintén üledékfolyto
nossággal megy át a triász mészkő-dolomit össz- 
letbe.

Néhány geológusunk kapcsolatot lát a Mellé
tei-sorozat és a Veporidák mezozoós buroksoro
zata, a Föderata-sorozat között, főleg a m eta
morfózis jellegei alapján. Ezt a kérdést szintén 
megvizsgáltuk, és az a korábbi nézet látszik 
igazolódni, hogy a Föderata-sorozat átalakult 
mezozoós képződményei a K rizna-takaró déli, 
gyökérm enti részének felelnek meg, egészében 
pedig az északi egységek jellegeit képviselik.

Ezek a problém ák — főleg a metamorfózis 
típusa és a rétegtan további részletes tanul
mányozása — nagyobb figyelmet igényelnek. 
Hasznos lenne összehasonlító tanulm ányokat is 
végezni a Bükk, a Föderata- és a Mellétei-soro
zat metamorfózisával kapcsolatban.

A problémák második csoportja a Mellétei- 
sorozatnak és a Bükknek a Szilicei-takaróhoz 
való ősföldrajzi és szerkezetföldtani viszonyá
hoz kapcsolódik. Ezeket az összefüggéseket a két 
évvel ezelőtt közölt és itt is bem utatott triász 
ősföldrajzi vázlatban fogalmaztam meg. A Mel
létei-sorozat és a Szilicei-takaró szerkezeti jel
legéből indultam  ki, melyek északi vergenciát 
m utatnak. Ez vezetett a rra  a nézetre, hogy a 
Szilicei-takaró gyökérzónájának a Mellétei-soro- 
zattól délebbre kell lennie. Magyar geológusok
nak és dr. M ello-nak (1975) a Mellétei-sorozat 
és a Szilicei-takaró közötti átm eneti egységre 
(főleg Rudabánya vidékére) irányuló vizsgálatai 
ugyanazt a nézetet tám asztják alá. A Szilicei- 
takarót a M ellétei-sorozattal és a Bükk réteg- 
összleteivel együtt a Bükkium déli zónáinak ta r
tozékaként értelmezem. Ezt főleg a több sávban 
jelentkező egész sor átm eneti kifejlődéssel fel
lépő sekélyvízi és m élytengeri kontrasztos soro
zatok jelenlétére alapozom. Ez az elképzelés el
sősorban abból a nézetből adódik, amely a Kár
pátok déli zónáinak tagolt szedimentációs tér
ségére, vagyis m ár a triász időszakban a föld
kéreg vastagságának esetleges különbségeire 
vonatkozik. Hiszen magában a Szilicei-takaró- 
ban a sekélyvízi fáciesek m ellett mélytengeriek 
is vannak (Mürzvölgyi-típus).

Geológusaink jelentős része a Szilicei-takarót 
(tehát a Szlovák-karszt és az Aggteleki-karszt 
mezozoikumát) egy törésrendszerbe zárt legyező 
déli belső ágaként értelmezi (D. Andrusov, 1975; 
P. Grecula ■— I. Varga, 1979). Némelyek a fe
hér kárpátok-krinicai egység analógiáját látják 
benne.

A Szilicei-takaró déli vergenciájárói alkotott 
elképzelés fogyatékossága, hogy a 40 km-es ter
jedelem szokatlan a legyezőszerkezet esetében. 
Nincs elég bizonyíték az északi begyökereztetés 
m ellett sem, és hiányoznak a déli vergenciájú 
szerkezetek is. Ezeknek a kérdéseknek a meg
oldását különböző módon kísérelhetjük meg. 
Természetesen figyelembe kell venni, hogy a 
Bükk és a M ellétei-sorozat ősföldrajzi értelem 
ben a Déli-Alpok folytatását képezik: a Déli- 
Alpokban a m élytengeri képződmények mellett 
megvannak a sekélyvíziek is. A Bükk és a
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Mellétei-sorozat azonban nem képezik az Alpok 
szerkezeti folytatását. Szerkezetileg egészen más 
a helyzetük. Két tektonikailag különbözőképpen 
kifejlődött rész között terülnek el. Északon az 
Északi-Alpokkal analóg kárpáti egységek talál
hatók, délen a M agyar-masszívum, s. s. a Me
csekkel és a Villányi-hegységgel képviselve. 
Ezért a Bükk és a Déli-Alpok között szerkezeti 
eltérések és sajátságok érthetőek. Természetesen 
ez az összetett kérdés és szélesebb összefüggé
sekben kell tanulmányozni, ahol jelentős szere
pet játszik a Bükk szerkezeti tagolása és vastag 
mészkőtömegeinek besorolása.

A M ellétei-sorozat elbírálásánál külön helyet 
foglal el a Gömöridák paleozós tömegeihez való 
kapcsolata. Az eddigi ism eretek eléggé egyönte
tűen az allochton helyzetét tám asztják alá. A 
kérdésre term észetesen döntő választ a m ély
fúrásoktól kaphatnánk.

A kárpáti déli egységei ősföldrajzi, paleo- 
tektonikai és szerkezeti besorolásának tanulm á
nyozásánál jelentős helyet foglal el a Mecsek és 
a Villányi-hegység. A Villányi-hegység Ammo
nites faunájával az északi kifejlődés jegyeit vi
seli. A „mobilizmus” új hullám ának hatására 
több geológus, köztük m agyarok is a Villányi
hegységben, de a Mecsekben is tektonikai ab
lakot tételeztek fel, melyeken keresztül a Belső- 
Kárpátok összes északabbra elterülő egységei 
áttolódtak. Megjegyzem azonban, hogy ezideig 
sem a Mecsekben, sem a Villányi-hegységben 
nem találtak jellegzetes kárpáti keupert, sőt 
sem a Mecsekben, sem a Villányi-hegységben 
nincs flis jellegű kréta (Fülöp J., 1968, 1976). 
Nincsenek tehát a Belső-Kárpátok északi egysé
geire jellemző jegyei, m int a tá trid  és a kriznai 
egységnek. Magyar és román geológusok egyez
tető tanulm ányai azonban azt m utatják, hogy a 
Villányi-hegység olyan jegyeket is visel magán, 
amelyek hasonlóságot m utatnak az Erdélyi kö
zéphegységgel, ennek bihari autochton egysé
gével. Ezek a következők: bath-i transzgresszió 
a terjedelm es triász-bath sztratigráfiai hézag 
után; néhány közös képződmény a dogger eme
letben (középső- és felső-kallóvi bauxit-lencsék 
a maimban, valam int characeás mészkő és ur- 
gon mészkő jelenléte (M. Bleahu, 1976). Ezekből 
az összefüggésekből egyesek azt a tanulságot 
vonják le, hogy a Villányi-hegység és vele a 
Mecsek lateriális eltolódással ■—- transzverzális 
törések m entén — kerültek mai helyükre 
(Sandulescu, 1978). A lapjában véve ez a véle
ménye utolsó m unkájában Wein Györgynek is 
(1978).

Vázlatain a párhuzamosítás hátránya az, hogy 
az Apuseni-hegység (Moma és Codru takarók) 
az északeurópai (eurázsiai) lemez széléhez van
nak kapcsolva, míg a K árpátok hasonló kifejlő- 
désű és szerkezetű takarói — a choci és a gö- 
möri takarók, — a felsőkeletalpi takarókkal 
együtt a déli, afrikai lemez északi szegélyéhez 
vannak kapcsolva. Ism eretes pedig, hogy a Mo
ma és Codru triász jellegeiket tekintve meg
egyeznek a Choc, esetleg a Gömöridák takarói
val. Ju ra  és kréta kifejlődésük azonban eltérő. 
Ha tehát az alpi—kárpáti—dinári rendszerben 
laterális eltolódást engedünk meg, ezeket loka

lizálni kell és az ősföldrajzi kép alapvető válto
zását a triász és a ju ra  közötti időszakban kell 
keresni, nem pedig a felső krétában, esetleg 
paleogénben. Nekem úgy tűnik, hogy a Mecsek 
és a Villányi-hegység bővelkednek önálló sajá
tosságokban, és legvalószínűbben egy mikrole- 
mez nyúlványát képezik, mely az óceáni ofiolitos 
vardar-m arosi ág és a Bükk között terü l el, 
vagyis mintegy analógiája a Pelagóniai-masszí- 
vum nak (lásd a 2. ábrát). M indenesetre szüksé
gesnek látszik egy részletes lito- és biosztratig- 
ráfiai összehasonlító tanulm ány a Mecsek és a 
Villányi-hegység, valam int a Belső-Kárpátok 
északabbi egységei között.

Jelentkezett egy eltérő nézet is, amely szerint 
a Tátridák hatalm as takarót képezve tolódtak 
át a Gömöridákon és a Bükkön, a Villányi
hegység pedig m integy gyökérzónát képezne (B. 
Lesko et al., 1977). Ehhez csupán annyit, hogy 
az ilyen modellek összeállításánál nem hagyhat
juk  figyelmen kívül a m ár bizonyított összefüg
géseket az egyes tektonikai egységek között. A 
geológusok egész generációi m utatták  ki a tek
tonikai egységek fokozatos sorrendjét északról 
délre — Tátridák, Veporidák, Gömöridák, 
Szendrő-Bükk. Szerkeszthető új modell, de új 
tényekkel kell bizonyítani, olyan nyilvánvaló 
összefüggésekkel, m elyek kellőképpen cáfolják 
a régieket. Nem vagyunk cipészek, hogy beérve 
a kaptafával — vagyis a modellel, erre húzzuk 
rá a tényeket. Legyünk azonban toleránsak az 
új gondolatfelvetőkkel szemben, és ezen a téren 
az utóbbi évek különösen term ékenynek mond
hatók. Ilyen nézetek nyom án azonban a Ma
gyar-m asszívum  megszűnik létezni, holott m ind
nyájunk előtt ismeretes, hogy az ilyen irányú 
sajátosságok egész sorát hordozza. Ézzel tu la j
donképpen a dolgok gyökeréhez jutottunk.

Az egyik oldalon m inden kétség nélkül érvé
nyesek az Alpidák általános fejlődésének tö r
vényszerűségei. Egyes ősföldrajzi és tektonikai 
elemek regionális elterjedésűek. Ilyen a Penni- 
nikum  is. A másik oldalon kétségtelenül érvény
ben vannak bizonyos önálló sajátságok az egyes 
alkotóelemekben. A M agyar-Középhegység kü
lönösen sok ilyen sajátsággal rendelkezik, kü
lönleges pozíciója van az Északi-Alpok—K ár
pátok és a Dinaridák határán.

Az alapvető jegyek és sajátságok közti vi
szony a kutatás m inden szakaszában más fény
ben jelentkezik. Érthető, hogy a geológia fej
lődésének olyan mozgalmas időszakában, m int 
amilyenbe a m agyar és a szlovák geológia az 
utóbbi években ért, egész sor új tény válik is
m ertté, melyek az érvényben lévő felfogásokkal 
ellentétesek is lehetnek. Űj szintézis kidolgozása 
pedig a tények alaposabb értékelését és szoro
sabb együttm űködést követel.

Ezért kell m agasra értékelnünk ezt a talál
kozót, kiemelni a Fülöp akadémikus által veze
te tt m agyar geológia érdekeltségét és tám oga
tását. Számomra nagy örömet jelentene, ha az 
ehhez hasonló rendezvények rendszeressé vál
nának, m ert ahol a szintézis hiányzik, ott a 
tények bárm ilyen m ennyisége elveszti jelentősé
gét. A szintézis azonban tényekre kell, hogy 
támaszkodjon.
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RELATIONS OF CARPATHIAN UNITS TO THE 
HUNGARIAN MASSIF 

M ichal M ahel’

The last decade has brought some m ore serious 
changes of views of some principal units in  the Al
pides.

1. The L ittle C arpathian  crystalline forms several 
nappes and slices and m ainly w ith  its lower units 
is linked to the U nterostalpin, including the Wechsel 
group. It is th ru st over the continuation of the 
Southern Penninic (including the Rechnitz group) to 
the West Carpathians.

We consider the Klippen Belt as a  dissected island 
arc separating  the m arginal M agúra sea-continuation 
of the Rhenodanubic from  the Penninic oceanic trough. 
The envelope groups of F a tra  type (Fatric) a re  the 
southern  m argin of the downsucked Penninic. To the 
east the Penninic branches and its stouthern. branch 
continues in the Szolnok trough.

2. The Silica nappe has its roots in the ridge zone, 
w hich dissects the Triassic m arine M eliata — Bükk 
basin. This basin is a prom ontory of the dissected 
South A lpine Triassic basin,. In the structu ra l sense 
the units lying south of the Roznava fau lt line, the 
M eliata unit, Silica nappe, Bükk unit, are, however, 
an  inseparable p art of the West Carpathians.

3. N either the Villanyi nor the Mecsek display fea
tures characteristic of tectonic units of the Inner 
Carpathians. They cannot be considered as North 
C arpathian units wedged in  to SW by an  extensive 
w rench-faulting. They have m ainly a  different deve
lopm ent of the Jurassic and m ainly Cretaceous, The 
Mecsek and Villanyi mts. represent a  prom ontory of 
the m icroplate of the  Pelagonian massif.
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