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Az elm últ évek során a Szlovák-Karszton 
olyan új rétegtani adatokat nyertünk, amelyek 
alapján a terü let földtani felépítéséről egy tel
jesen új nézet fejlődött ki. A Szlovák-Karszt 
földtani-szerkezeti értelmezéséből messzemenő 
tektonikai és paleogeográfiai következtetéseket 
kell levonni az egész N yugati-K árpátokra. Bát
ran  m ondhatjuk, hogy a N yugati-K árpátok déli 
zónáinak felépítéséről és kifejlődéséről a közel
m últban érvényben lévő nézeteket alapvetően 
meg kell változtatnunk. Magától értetődik, hogy 
ezen új ism ereteknek nagy jelentősége van 
Észak-Magyarország földtani felépítésére vonat
kozóan is.

Az alapvető új felismerés — amelyből az ösz- 
szes többi következik — az, hogy az eddig a 
Szlovák-Karszt normális feküjének tarto tt 
anchim etam orf M e l l é t é  i-sorozat (meliatská 
séria), a valóságban a Bükk-hegység dinári ki- 
fejlődésű triászának északi folytatását képezi; 
a Szlovák Karszt teljesen eltérő, nem átalakult, 
ausztroalpi kifejlődésű triásza pedig ezen egy 
nagy távolságra áttolódott takaró t alkot, amely 
a S z i 1 i c e i-takaró (silicky príkrov) elnevezést 
kapta (Kozur, H.—Mock. R., 1973a, b). Jóllehet 
ez a nyugati-kárpáti viszonyokra rendkívülinek, 
sőt valószínűtlennek látszott, m ár 1973-ban az 
volt a következtetésünk, hogy a Szilicei-takaró 
eredeti leülepedési terü lete  a M ellétei-sorozaté- 
tól északra feküdt. Ez azt jelenti, hogy a Szili
cei-takaró északról délre tolódott át a mai he
lyére. Hangsúlyoznom kell, hogy a „déli vergen- 
ciájú takaró” term inus ebben az esetben nem 
éppen a legalkalmasabb kifejezés, ti. a szuper- 
ficiális takarók nem kialakítói és nem hordozói 
az aktív mozgásnak. A takarórendszerek kelet
kezésénél döntő szerepet játszanak a terü let 
rövidülése, ill. a földkéreg mélyebb részeiben 
végbemenő mozgások — te h á t ' valószínűbb az 
aljzat, az „autochton” aktív mozgása (azaz alá- 
tolódása) és a takaró passzív reagálása. Ilyen 
esetben a Szilicei-takaró, am elynek az eredeti 
leülepedési terü lete a M ellétei-sorozatétól észak
ra feküdt, nem kell, hogy szembetűnő déli ver- 
genciájú szerkezetet képviseljen. Ma azonban 
m ár ismeretes, hogy a Szilicei-takaró — külö
nösen délen, m agyar terü leten  — nagyon kife
jezett déli vergenciájú szerkezeti form ákat m u
tat. Ezeket a jelenségeket a Szlovák-Karszt 
csehszlovák részén m ár régebben ismerték, 
azonban túlnyom óan fiatal „reverziós feltolódá- 
sok”-ként értelm ezték őket. Bystricky, J. (1964. 
p. 18.) ezt írja : „A hosszanti tektonikai felüle
tek feltolódási jellegűek, többnyire a mozgások
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dél felé irányuló tendenciájával. A dél felé irá
nyuló feltolódások a legészakibb szerkezetekben 
is m egtalálhatók.”

A földtani kifejlődés és a nagyszerkezet ilyen 
jellegű elképzelése term észetesen ellentétben áll 
a nyugati-kárpáti rendszer még nemrégiben ál
talánosan elfogadott modelljével, amelyben 
„m inden délről északra tolódott á t” . A szokás 
— a megrögzött elképzelések — jelentős befo
lyással rendelkeznek, ez a geológiában is érvé
nyes. Nem kell tehát csodálkoznunk, hogy egyes 
geológusaink az új modellt kételkedve és bizal
m atlanul fogadták. A földtani szerkezet objektív 
valóság, amely tőlünk független. Az a felada
tunk, hogy a lehető legpontosabban megismer
jük. Nem lehet egyszerűen bizonyos földtani 
adottságokat ignorálni, illetve azokkal úgy ma
nipulálni, hogy azokat m indenáron valamilyen 
megszokott vagy kitalált modellre ráhúzhassuk.

Ezután a bevezetés u tán  engedjék meg, hogy 
néhány új felism erést ism ertessek röviden er
ről a területről. Közben rám utatok majd szá
mos még megoldatlan problémára.

A gömöri sebhelyet („Narbe”), azaz a Marge- 
cany—Lubeník vonalat az alpi-dinári sebhely 
(periadriatikus lineamens) folytatásának tekint
hetjük  a N yugati-K árpátok területén. A Bala- 
ton-vonal is ennek a lineam entum nak a része. 
Ez a legkifej ezettebb paleogeográfiai határvonal 
az északalpi és a délalpi kifejlődések között. 
Kétségkívül a legjelentősebb lineamens a Nyu
gati-K árpátokban, amely a Gömöridákat a Ve- 
poridáktól elválasztja, azaz mező- és katam eta- 
morf krisztallinikum ot (paleozoikumot?), inten
zív hercyni átalakulással és granitizációval, a 
délebbi zónák eltérő kifejlődésű, csak gyengén 
átalakult paleozoikumától, egészen eltérő mezo
zoikummal. A gömöri sebhely a té r óriási m ér
tékű rövidülésének tanúbizonysága. Feltételez
zük, hogy a gömöri sebhely a legnagyobb nyu
gati-kárpáti takaróknak — a Hronikumnak és 
a Szilicikumnak — a gyökérzónája; azaz a 
Choci-, Strázovi-, S tratenai-+  és Szilicei-takaró 
eredeti leülepedési terü lete a Veporidák mai 
déli szegélye és a Gömöridák északi szegélye 
között helyezkedett el. Nem ism erjük ezeknek a 
takaró-egységeknek a paleozoós aljzatát, egyes 
újpaleozoós képződmények kivételével; ez azt 
jelenti, hogy aljzatuk elnyelődött, tehát az ere
deti té r itt m inimálisan 150 kilom éterrel lett 
rövidebb. A gömöri sebhely a Nyugati-Kárpá
tok két alapvető tektonikai egységének a határ
vonala: a Központi- és a Belső-N yugati-K árpá
toké (Mock, R. 1978). Mind a két elsőrangú egy-
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ség különleges, sok vonatkozásban eltérő föld
tani kifejlődésű úgy a paleozoikumban, m int a 
mezozoikumban. Az így értelm ezett Belső-Nyu- 
gati-Kárpátokhoz szám ítjuk a Gömöridákat és 
a Bükkidákat, azaz Szepes-Gömöri-Érchegysé- 
get, a Rudabányai-hegységet, a Szendrői-, Up- 
ponyi- és Bükk-hegységet, valam int az „átm e
neti” (telekesvölgyi) egységet (Mock, R. 1978.), 
de az ausztroalpi kifejlődésű Szilicikum nélkül. 
A Szilicikumot központi-nyugatkárpáti egység
nek tekintjük, pontosabban a Központi-Nyugati- 
Kárpátok legdélibb egységének.

A Szilicikum (ezt a term inust Mello, J. in 
Mello et al. 1976., vezette be), am elyet az 
ausztroalpi (miogeoszinklinális) triász kifejlődés 
jellemez (főleg w ettersteini típusú mészkő a kö
zépső- és a felső-triászban), a következő részek
re tagolható: Strázovi-takaró (strázovsky prík- 
rov), S tratenai-takaró (stratensky príkrov) és a 
Szilicei-takaró (silicky príkrov).

Ezekről az egységekről nem beszélhetünk, 
m int ,,Gömöridák”-ról, például „délgömöri tr i
ászról” vagy „gömöri takarókról” . Paleozoós alj
zatuk csak részben ism eretes (Mock, R. 1978.). 
A mai napig a S tratenai- és a Szilicei-takaró 
legidősebb ism ert tagja a perm. Föltételezzük, 
hogy a Szilicikum paleozoós aljzata epim eta- 
morf jellegű volt, akárcsak a Hronikum é 
(Choc, Sturec, stb. takarók) és legvalószí
nűbben a Keleti-Alpok „Nördliche G rauwacken- 
Zone” kifejlődésére hasonlított.

A Belső-Nyugati-Kárpátok paleozoikuma és 
triásza ezzel szemben délalpi-dinári jellegeket 
m utat (Balogh, K. 1964; Kozur, H.—Mock, R. 
1973 a, b, 1979; Kozur, H.—Mock, R.—Mostler, 
H. 1976; Mock, R. 1978).

A Szilicei-takaró földrajzilag a Szlovák- 
Karsztot építi fel. A m agyar oldalon Aggteleki- 
karszt néven ismeretes. A régebbi irodalomban 
a „Dél-gömöri-Karszt” kifejezést használták. A 
Szilicei-takaró mai déli határa bizonytalan. Ügy 
látszik, hogy a déli frontális részek lepusztultak. 
Nincs azonban kizárva, hogy a takaró homloka 
egészen a Bükk-hegységig hatolt.

Nagy vonalakban a Szlovák-Karszt a Rozs- 
nyó-vonalnál végződik és a Szilicei-takaró ettől 
északra lepusztult. Ezt a terü lete t a Gömörikum, 
vagyis a Szepes-Gömöri-Érchegység boltozata 
(Volovec-antiklinórium) építi fel. A Szilicikum 
itt csupán kis, izolált, denudációs m aradványok
ban őrződött meg, amelyek klasszikus takaró
rögöket képeznek, például a Radzim és a Spi
tzenhügel hegyek Dobsinától délre. Ezen rögök 
triászának a Szilicei- vagy a S tratenai-takaró- 
hoz való kapcsolása a triász fiatalabb tagjainak 
hiányában nem lehetséges. Azt javaslom, hogy 
a Szilicei-takaró fogalmát csak a Szlovák-Karszt 
és a m agyar oldal Szilicikumára alkalmazzuk.

A Szilicei-takarót a gömöri sebhelyből gyö- 
kereztetjük. De vajon a Szilicikum a Szepes- 
Gömöri-Érchegység északi részén, amely m int 
„északgömöri szinklinórium ”, illetve „Besníki- 
egység” (Mahel’, M. 1953; Mahel’, M. in Maliéi’ 
et al. 1967), „északgömöri mezozoikum” (pl. 
Andrusov, D. 1968; Mock, R. 1978) vagy az 
utóbbi időben m int „Szilicei-takaró” (pl. Mello, 
J .—Mock, R. in Mello, J. et al. 1975) ismert,

tektonikai szempontból egyetlen egységet, egy 
takarót alkot-e a Szlovák-Karszt Szilicei-taka- 
rójával? Ha a „lubeníki legyező” létezését fel
tételezzük (Andrusov, D. 1975- „éventail du 
Lubeník” ; Mock, R. 1978), valószínűbbnek lát
szik, hogy két tektonikai egységről van szó. 
Azok a jelentős különbségek, amelyek a föld
tani kifejlődés terén  fennállnak, arra indítanak 
bennünket, hogy a két kifejlődést — azaz a szi- 
liceit (s. s.) és a stratenait — élesen megkülön
böztessük; habár ezen a helyen is hangoztatni 
kívánom, hogy nem lehet kétség afelől, hogy a 
két kifejlődés eredeti leülepedési területe egy
más m ellett helyezkedett el. A S tratenai-takaró 
fogalmával azt a Szilicikumot jelölöm, amelyik 
a Szepes-Gömöri-Érchegység Gömöridáitól 
északra fekvő terü lete t építi fel, a gömöri seb
hely szomszédságában (főleg tőle délre). A Mu
rányi-fennsík Szilicikumát is a S tratenai-taka- 
róhoz számítom. Nem fedi egészen a régebben 
használt „északgömöri mezozoikum”, illetve 
„Besník-egység” fogalmát, mivel m egállapítot
tam, hogy a Stratenská-hegységben (Stratenské 
hornatina) és a Galmusban a Szilicikumon kívül 
— amely nagyrészt kifejezett takaróhelyzetben 
van — egy mélyebb egység is kibontakozik, 
amely a M ellétei-sorozat analógiája, azaz az 
északgömöri paleozoikum mezozoós burka. Ezt 
az egységet „Jaklovcei-sorozat” néven jelölöm 
(jaklovská séria). A Stratená-hegység és a Gal- 
mus problem atikájához önálló m unkákban térek 
majd vissza.' I tt csak annyit em lítek meg, hogy 
a Jaklovcei-sorozat más kifejlődésű, m int a 
S tratenai-takaró; fő jellem vonásai:

1. A gömöri paleozoikumon — a rakoveci so
rozaton vagy a karbonon (?) — települ, a perm 
transzgresszív kifejlődésével és a triászba való 
fokozatos átm enetével;

2. a triászra jellemző a vulkánitok és u ltra- 
bázitok jelenléte;

3. a Jaklovcei-sorozat szembeötlően anchi- 
m etamorf, ellentétben a Stratenai-takaróval.

A Jaklovcei-sorozat sztratigráfiai tartalm áról, 
litológiai kifejlődéséről és elterjedéséről ezidő- 
szerint nincsen pontos áttekintésünk. Legjobb 
feltárásait Margecany, Jaklovce, Kosické Hámry 
és Opátka környékén találtam . Ebbe az egység
be sorolom be a Dobsiná és Danková közelében 
előforduló, szerpentinit-testeket magábazáró 
anchim etam orf „kam pilit” is. Az ebből a soro
zatból nyert Conodonták ugyanolyan gyönge 
átalakulást m utatnak, m int a Mellétei-sorozat- 
ból, vagy a Bükk-hegységi triászból.

A Stratenai-hegység takaró jellege legszembe
tűnőbb a Stratenai-hegység déli és nyugati ré
szében, ill. a M urányi-fennsíkon. Ez m ár egy 
régóta ism ert, tény. M ahel’ M. akadémikus, a 
hegység kiváló kutatója, m unkáiban sokszor 
m egem lítette, hogy az „északgömöri-besniki- 
egység” takaró jellegű (lásd pl. M ahel’ et al. 
1967, p. 411). M inden kétséget kizáró a S trate
nai-hegység legyező-szerkezetének leírása (Ma- 
hel’, M. 1957. p. 179): „A szinklinális északi ré
szében a mezozoikum kis távolságra észak felé,
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a déli részben dél felé tolódott fel. A S tratenai- 
hegységben végzett tanulm ányok bebizonyítot
ták, hogy nem helyi jelenségről, hanem  az 
észak-gömöri mezozoikum tektonikai stílusának 
jellegzetes m egnyilvánulásáról van szó. Az 
egész Stratenai-hegységben a mezozoikum le
gyezőszerű szerkezetet m u ta t”.

Ma még megoldatlan, különösen érdekes 
probléma a Stratenai-hegységben, a Dobsinától 
nyugatra fellépő ún. Föderata-sorozat. Uhlig 
Viktor óta a vepori krisztallinikum  param eta- 
m orf képződményei burkolatának tekintették. 
M ahel’, M. (in M ahel’ et al. 1967) alkalmazta 
először a Struzenik-egység elnevezést a Kohút 
és Králova Hola veporid zónák m etam orf mezo
zoikumának megjelölésére, a dobsinai Föderata- 
sorozatot pedig annak egyik kifejlődéseként te
kintette. Nézetét, m iszerint a Struzenik-egység 
eredeti leülepedési helye a Choc-egységétől 
északabbra feküdt és a Föderata-sorozat geotek- 
tonikailag „küszöbkifejlődés” volt, általánosan 
elfogadták. Palinszpasztikus elképzelésemben 
(Mock, R. 1978) a Föderata-sorozatot szintén 
egy a Choc-takaró eredeti leülepedési helyétől 
északra fekvő zónának tekintettem .

Mello, J. és Polák, M. (1978) annak a nézet
nek adtak kifejezést, hogy fácies szempontból 
elfogadhatóbb annak a feltételezése, hogy a Fö
derata-sorozat eredetileg a „Choc—Szilice” és a 
„Volovec—M eliata—Bükk” zónák között terü lt 
el. Á brájukon e sorozatot mégis a Hronikum  és 
Velky Bök közötti zónaként rajzolták be.

Tekintsük meg ezt a problém át közelebbről.
A Föderata-sorozat tanulm ányozása a Dobsi

nától nyugatra fekvő klasszikus terü leten  arra 
m utat, hogy e sorozat nem alkot egy tektonikai 
egységet a Struzenik-egységgel; kifejlődése is 
más, m int a Struzeník-sorozaté. Nagyon való
színű, hogy nem a veporid krisztallinikum  auto- 
tochton vagy parautochton burka. Megtévesztő 
az egyes sorozatok hasonló alpi dinam ometa- 
morfózisa és a veporid krisztallinikum  fedőjé
ben levő helyzetük. Már Biely, A. (1957) rám u
tato tt a Föderata-sorozat és a veporid aljzat 
rendkívül bonyolult tektonikai kapcsolatára. To
vábbá hangsúlyozni kell, hogv ezúttal nem kü
szöb-kifejlődéssel állunk szemben, hanem  ellen
kezőleg, egy tipikus medence-kifejlődésssel, 
mélyvízi fáciesekkel. K am i Conodonta-leletek 
sötétszürke, márgás, tűzköves mészkövekből 
(Straka, P. 1978; a Conodonták asszociációja 
„dinári” jellegű), bázisos vulkánitok jelenléte 
(ezt az információt Rozlozník L. professzornak 
köszönhetem), világos w etterstein i-típusú m eta
morf mészkövek jelenléte, valam int az egész 
kifejlődés és a földrajzi fekvés alapján feltéte
lezhető, hogy a Föderata-sorozat gömöri egysé
get képvisel, azaz a mellétéi sorozat analógiáját, 
amely feltolódott helyzetben a veporid krisztal- 
linikumon fekszik. A Gömöridáknak a Vepori- 
dákra való feltolódásánál azzal kell számolnunk, 
hogy a Veporidákon a Gömöridák legkülönbö
zőbb sztratigráfiai tagjai helyezkednek el. Ér
dekesség kedvéért megemlítem, hogy a dobsinai 
Föderata-sorozatban m ár Pantó, G. (1956, p. 
360) észlelte a ladini úgynevezett rudabányai 
kifejlődését.

Egészen napjainkig nem fordítottak nálunk 
figyelmet a gyenge dinamometamorfózis szere
pére és nem vontak le ebből a jelenségből meg
felelő geológiai következtetéseket, jóllehet elmé
letileg ismert, hogy a dinamometamorfózisnak 
m egvannak a m élyreható földtani-tektonikai 
okai. Például a Mellétei-sorozat m indenütt 
anchimetamorf, egyes helyeken kevésbé, m ásutt 
nagyon szembeötlően — az eredeti litológiától 
függően —, de a M ellétei-sorozattal foglalkozó 
számos régebbi m unkában a metamorfózis meg 
sincs említve. Ennek a jelenségnek figyelmen 
kívül hagyása, a fáciesanalízis helytelen in ter
pretációja mellett, arra vezetett, hogy a Mellé- 
tei-sozatot hosszú időn át felső-permnek és/vagy 
alsótriásznak, és így a Szlovák-Karszt normális 
fekvőjének tekintették. Mindezt azért említem 
meg, mivel ez csak úgy volt magyarázható, hogy 
a Jaklovcei-sorozat kifejezetten dinamometa- 
morf és átkristályosodott mészköveit, paláit és 
vulkanitjait mind a mai napig „lokális jelen
ségnek” tek in tettük  és ezeket az összleteket az 
„észak-gömöri mezozoikum” keretén belüli tek
tonikai egységként értelm eztük. Ezzel ellentét
ben egy másik végletet észlelhetünk, olyan ér
telemben, hogy gyengén m etam orfnak tekintik 
azokat az összleteket is, amelyek a valóságban 
nem is átalakultak, csupán erősen préseltek, 
gyűrtek vagy zúzottak. A gyenge regionális á t
alakulás kiváló m utatói a kalciumfoszfátból, ke
vés organikus vegyületet tartalmazó, apatithoz 
hasonló anyagból álló Conodonták: ez az anyag 
nagyon érzékenyen reagál úgy a term ikus, mint 
a dinamometamorfózisra. Az anchimetamorf 
összletek modern petrológiai tanulmányozása 
mindezideig nem történ t meg.

A továbbiakban röviden foglalkozom a Ruda- 
bányai-hegység felépítésének problémájával, a 
Szlovák-Karszt evaporitjainak problémájával, 
ill. a Gömörikum és a Bükkium határvonalával.

A Rudabányai-hegység és az Alsóhegy ma
gyarországi része, am int azt Balogh Kálmán 
professzor és Kovács Sándor kutatásai m utat
ják, rendkívül bonyolult felépítésű. A hiányos 
feltártság megnehezíti a földtani kutatást. A 
modern biosztratigráfia (főleg Conodonták) 
alapján, annak a nézetnek adhatunk kifejezést, 
hogy ez a terü let három  tektonikai egységből 
épül fel: az alsó anchimetamorf, a magasabb 
„telekesvölgyi” egységből és a Szilicei-takaró- 
ból. Mindezek az egységek csupán triászt ta r
talmaznak. Az alsó egység a M ellétei-sorozattal 
azonosítható — ez vonatkozik az átalakultság 
fokára is. Paleozóos fekvőjét nem ismerjük. A 
középső egység úgyszólván nem metamorf (a 
belőle származó Conodonták nem deformáltak, 
csupán valamivel sötétebb színűek, m int a Szi- 
licei-takaróból származók) és medence-fáciesű 
képződmények alkotják a középső- és a felső
triászát. Paleogeográfiai szempontból rendkívül 
jelentős a karniban jelenlévő klasztikumok (pa
lák) és annak felismerése, hogy ennek az egy
ségnek a Conodontái a dinári faunaprovinciába 
tartoznak (Kovács, S. 1980). A rra a kérdésre, 
vajon a „telekesvölgyi egység” önálló takarót 
képez-e, vagy csupán egy részegység („Teildec
ke”), vagy csupán a Szilicei-takaró déli szegélye,
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nem tudunk egyelőre egyértelm űen válaszolni. 
Az Alsóhegy déli oldalán látható, hogy a Szili- 
cei-takaró efölött az egység felett fekszik tek
tonikai szuperpozícióban (Kovács, S. 1979). Ez a 
tény, valam int a klasszikus szilicei kifejlődés és 
a „telekesvölgyi” kifejlődés közötti aránylag 
nagy fácieskülönbségek arra a nézetre késztet
nek, hogy itt két takaróról van szó (illetve, hogy 
a „telekesvölgyi egység” a Szilicei-takaró egy 
résztakarója). A „telekesvölgyi egység” átalaku- 
latlansága arra mutat, hogy ez az egység hosszú 
tektonikai transzporton m ent keresztül a Szili- 
cei-takaróval együtt (együtt „úsztak”). Ez az 
egység, nézetem szerint az eredeti leülepedési 
térben a M ellétei-sorozat és a Szilicikum között 
foglalt helyet (fácies szempontból közelebb áll 
a mellétéi kifejlődéshez), ami területünkön tek- 
tonikailag nem ékelődik be a Mellétei-sorozat és 
a Szilicei-takaró közé. Legalábbis egyelőre ilyet 
nem észleltünk. Nem zárható ki ellenben, hogy 
ehhez az alsóbb egységhez tartozik egy Silická 
Brezová (Szádvárborsa) közelében fekvő blokk, 
tufitok és sötét palák ism ert fellépésével (Byst
ricky, J. 1964; Mokrá lúka).

Az evaporitok, jóllehet a felszínről sehol sem 
ismeretesek, a Szlovák-Karszt igen jelentős fá- 
cieseit képviselik. A tektonikai egységekhez való 
tartozásuk sem világos, nem egyértelmű, hogy 
ezek csak a Szilicei-takaróban találhatók-e, vagy 
a Mellétei-sorozatban is jelen vannak. Nemrég 
„sötétszürke palákat evaporitokkal” a M ellétei- 
sorozatba, annak legmagasabb részébe sorolták 
és annak típusos kőzeteinek tarto tták  (pl. Byst
ricky, J. 1964; Bistricky, J. és Borza, K. in 
Bystricky et al. 1973, p. 21 és 34). A sorozat 
legmagasabb részének vélt evaporitok okozták 
főleg a Mellétei-sorozat helytelen sztratigráfiai 
besorolását. Amikor Ilavská, Z. (1965) evaporitot 
tartalmazó fekete palában perm i palinoflórát 
fedezett fel, az a nézet alakult ki, hogy a Mellé
tei-sorozat permi kora paleontológiailag bizo
nyítást nyert.

Amint m ár em lítettem  (Mock, R. 1978), az 
evaporitokat tartalm azó sötét palákat a Szilicei- 
takaró bázisának kell tekinteni. Több helyen 
észlelték a Szilicei-takaró paleontológiailag bizo
nyított alsó-triászába való fokozatos átm enetü
ket (Bystricky, J. 1959).

Valószínű azonban, hogy nem az összes eva
poritok tartoznak a Szilicei-takaróhoz, és fel
lépnek a M ellétei-sorozat perm jében is, esetleg 
annak legalsó triászában is. Az evaporitok jelen
létét — mindaddig, amíg ez a kérdés nem tisz
tázódott — nem tek in thetjük  a tektonikai 
hovatartozás kritérium ának.

Befejezésül néhány megjegyzés a Gömörikum 
és Bükkium* közti határvonalra vonatkozóan. 
A probléma abban rejlik, hogy a triász kifejlő
dése alapján ezt a ha tá rt nem állapíthatjuk 
meg: a Bükk-hegység triásza észak felé egészen 
fokozatosan megy át a Mellétei-sorozatba. A 
paleozoikumról, amelynek ism erete ebben a kér
désben döntő jelentőségű lenne, a Rudabányai-

*A B ük k id ák  B ükkium  te rm in u s  egyérte lm űbb  és gondolom , 
a lkalm asabb , m in t „B u kov ikum ” (Szepesházy, K. 1975; M ahel’ 
M. 1975)

hegység és a Szlovák-Karszt széles zónájában 
gyakorlatilag semmit sem tudunk. A bükki 
paleozoikum a Bükk-, Szendrői- és Upponyi- 
hegységekben lép a felszínre. Ez idő szerint 
nem tudjuk, m ilyen és hol van a gömöri paleo
zoikumnak a bükki paleozoikumba való á t
menete.

A Szepes—Gömöri-érchegység és az Upponyi 
—Szendrői-szigethegység paleozoikuma között 
ma m ár nem látunk olyan nagy különbséget, 
m int ahogyan ezt a közelmúltban feltételeztük 
(Mock, R. 1978). Ezek a különbségek csak látszó
lag nagyok. Ugyanis olyan összleteket akarunk 
egymáshoz hasonlítani, amelyeket korrelálni 
nem lehet, mivel különböző korúak. A m últban 
az Upponyi- és a Szendrői-hegységben az ordo- 
viciumnak és a szilurnak nagy m értékben való 
fellépését tételezték fel. Ilyen alapon töreked
tek azt a Gölnici-sorozattal (gelnická séria) ösz- 
szehasonlítani. Az eredm ény: eltérő kifejlődés, 
jelentős különbség. Mivel ma már tudjuk, hogy 
úgy az Upponyi-, m int a Szendrői-hegységben 
valószínűleg devon a legidősebb képződmény, 
világos, hogy a korreláció nem lehetséges. A 
devon jelenléte a Gömöridákban nincs őslény
ta n i ig  bizonyítva. Á ltalában a Rakoveci-soro- 
zatot tekintik  devonnak. A Szendrői- és Uppo- 
nyi-hegységben fellépő hatalmas, főleg mészkő 
kifejlődésű devonnak nincs nálunk analógiája. 
Nincs talán azért, m ert a Gömöridákban a devon 
hiányzik? Hiányozhat prim éren vagy lepusztult 
a karbon előtt? Milyen korú a Rakoveci-soro- 
zat? Karbon? Kérdések, problémák . . .

Azon a nézeten vagyok, hogy a Gömöridák és 
a Bükkidák paleozoikuma közti különbségek 
ilyenfajta értelmezése m ellett feltételezhetjük, 
hogy a határvonal ezen egységek között foko
zatos.
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R. Mock

Nevel knowledge and some problem s as regards the 
geology of the inner W est C arpathians (Abstract)

In  the  Slovak K arst there have recently been 
gained some novel stratig raphic data from  which 
follow far-reach ing  tectonic and paleogeographic 
conclusions not only for this region but also for the 
w hole inner p a rt of the West Carpathians. The anchi- 
m etam orphosed M eliata Group, which — until finding 
M iddle and Upper Triassic conodonts — had been 
taken to be of U pper Perm ian and/or basal Triassic 
age, thus for a norm al stratigraphic substratum  of the 
non-m etam orphosed Triassic of the developed Triassic, 
w hich sedim ented in a highly mobile zone. Characte
ristic are volcanites and abyssal facies. The austro- 
alpine developed m ighty Triassic of the Slovak K arst 
is for a  great distance overthrust nappe, known as 
Silica nappe. P rim ordial sedim entation area of the 
Silica nappe was situated north of the area of the 
M eliata Group and the Bükk Mts. When its present 
structu re  had developed, an essential role w as played 
by the  underthrusting  of the Gem erides including the 
M eliata Group and, in fact, of the  whole of the inner 
West C arpathians under the Silicicum, which we un
derstand to be the southerm ost zone of the central 
W est Carpathians. The Silica nappe as a typical super
ficial nappe passively „floated” to the south. Mainly 
on the H ungarian side of the K arst there are in it 
well-developed southvergent structures. The Silica 
nappe is rooted in  the Gemeric cicatrice (Margecany 
— Lubenik line). I t  is the most significant cicatrice in 
the W est C arpathians, which separates the central 
W est Carpathians from  the inner West Carpathians. 
I t  is the continuation of the Periaddiatic lineam ent 
and the  Balaton line. On th a t cicatrice, from  which 
are  also derived the greatest northvergent nappe sys
tem s in the W est Carpathians, there occurred an 
enorm ous shortening of the area.

The Föderata Group in the surroundings of Dob- 
sina, hitherto  considered to be the Mesozoic cover of 
the veporide crystallinicum , is likely to by a gemeric 
unit, i.e. the northern  continuation of the Meliata 
Group. A sim ilar position is occupied by the anchi- 
m etam orph Jaklovce Group w ith  diabases and ultra- 
basites, w hich is m ainly  known in the eastern part of 
the Galm us Mts. The austroalpine developed, non- 
m etam orphosed Mesozoic of the  S tratená and the 
G alm us Mts. (the so-called N orth gem eride synclino- 
rium  or Mesozoicum as hitherto  understood) form s the 
newly term ed S tra tená nappe.

A nother p art discusses the structu re  of the Ruda- 
bánya Mts. and the southern p a r t of the Alsóhegy 
plateau, as w el as the question as to the correlation 
betw een the Paleozoic in the Szendrő and Uppony 
Mts. and the Gemerides.
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