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A PERLITKÉPZŐDÉS VULKANOLÓGIAI MODELLJE 
/TÖRÖKORSZÁGI NYUGAT-ANATÓLIAI- 

PÉLDÁK ALAPJÁN/

Vecsernyés György

Mots-clés BRGM - CNRS tárgyszavak: Roche-volcanique, 
lave, rhyolite, perlite, ignimbiTe ,pyroclastique, 
analyse-chimique, neogene; Turquie. -- 8 ill.

BEVEZETÉS

Törökország nyugati részén, az Egei-tenger közelében az 
utóbbi néhány év során számos mürevaló perlittelepet ismer
tek fel. /l.sz. ábra/ További, de alig ismert perlitlelőhe- 
lyek vannak Ankarától északra Kizilcahamamnál, Közép-Anató- 
liában, Nevsehirtől K-re /Acigöl és Derinkuyu/, valamint az 
ország K-i részén, Erzurum, Kars és a Van tó környékén. 
/Erzerum-Pasinler, Kars-Sarikamig, Van-Ercis-Adilcevaz/.

A Nyugat-Anatólia-i perlittelepek több önálló, túlnyomórészt 
riolitos vulkáni területhez kapcsolódnak, A legismertebb az 
u.n. "Izmir-Lebedos sorozat”, amely Izmirtől D-re Cumaovasi- 
nál kezdődik, majd innen DNy-felé mintegy 21,5 km hosszan 
követhető. E terület részletes kőzettani és vulkanológiai 
feldolgozását INNOCENTI F. és MAZZUOLI R. végezték el /7/.

^Előadta a Magyarhoni Földtani Társulat Ált.Földtani 
Szakosztályának 1977. febr. 27-i szakülésén.

A kézirat beérkezett: 1978. jún. 21.
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Manisá-tól É-ra a Kilî ; Dag környékének bonyolult felépítésű 
vulkáni összletát, Bergama savanyú vulkánitjait, valamint a 
Fopa-i terület ignimbrittakaréit még nem tanulmányozták ha
sonló részletességgel. Adatokat főleg a régebbi, nagy terü
letek általános földtani képét ismertető munkákban találunk.

Nagyon kevéssé ismertek az Eski^ehir-i terület jelentős 
perlittelepei, amelyek a várostól DK-re kiemelkedő Türkmen 
Da^ tömegét veszik körül. A Türkmen Dag "üveges riolitjaira" 
vonatkozóan WESTERVELD-nek Anatólia harmadidőszaki vulkaniz- 
musát összefoglaló tanulmányában /ll/ találunk adatokat.

A Nev^ehir környéki perlittelepeken a MTA - török Áll&rtli 
Földtani Intézet - geológusai dolgoznak.

A Kelet-Anatólia-i perlittelepek kőzettani és vulkanológiai 
feldolgozása még a jövő feladata.

REGIONÁLIS RÉSZ

I. AZ IZMIR-LEBEDOS SOROZAT PERLITTELEPEI

1. A földtani keret

Izmirtől D-re, a Menderes-masszivum Ny-i peremén ÉÉK-DDNy 
csapással húzódnak ennek az önálló magmakamrát képviselő 
vulkáni tömegnek törésvonalak mentén feldarabolt ignimbrit- 
takarói. /2.sz. ábra./

A riolitos vulkanizmus területének keretét DK-en gneisz, 
kristályos paba, kvarcit és márvány ópaleozoós sorozata,
354
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Ny-on kréta flis alkotja* Az utóbbiban bázisos - ofiolitos 
— magmatevékenység nyomai is fellelhetők*

A vulkáni összlet közvetlen környezetét és feküjét miocén 
és pliocén üledékek alkotják /csökkent sósvizi, majd tisztán 
édesvizi “ tavi kifejlődés/. A perlit és a tufák közvetlen 
feküje É-on túlnyomórészt agyagmárga, D-en vastagpados kong
lomerátum, az előbbiből homokkő átmenettel*

A riolitos magmatevékenység a miocén üledékeket áttörő kő- 
zet-telérek és a közéjük települő tufaszintek alapján a 
miocén középső szakaszában zajlott le. Abszolútkor megha
tározások szerint az "Izmir-Lebedos sorozat" kőzeteinek ko
ra 12,5 millió év /BE18EHECKER-PICHLER, 1974/.

2* A vulkánt képződménysor

A perlit^flepek közvetlenül a miocén édesvíz i üledékekre 
települnek. Határfelületük dőlése a felszíni kibúvások vo
nalát követő keskeiiv sávban 45-50° /3 ,sz, ábra/.

A dőlés DK-i, Ebben az irányban a dőlésszög rohamosan csök
ken - az előbbi vonaltól 7o-loo m távolságban a perlit- - - 
tfslöp talpszintjének mélysége alig nagyobb a szélső fúrá
sokban mérhetőnél*

A terület ÉK I részén három nagy és több kisebb perlitte- 
lep különíthető el* /2*sz„ ábra/. Ezek a Yongali-nyeregtől 
ÉK-felé a Mezerkaya Tepe - Aktas Tepe - Murtat Tepe vonu
latának Éily-’i szegélyén több kilométer hosszan követhetők.
Az egyes telepszakaszok oldalirányú kiékelődései között a 
meddő "hézagokban" a perlitet a telepek közvetlen fedőjét is 
alkotó ártufa''agglomerátum helyettesíti.
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A perlittelepeknek ez a sora, amely egy kitörési szakasz
ban képződött, "fő perlitszint" néven foglalható össze. A 
felsőbb szintekben a vulkáni üveg-képződés többször megis
métlődött. E perlittelepecskék kiterjedése és vastagsága 
azonban jelentéktelen,

A Yongali nyeregtől DNy-felé a perlit feltűnően egyenle
tes vastagságú, összefüggő kifejlődésben a 3o-5o m vas
tagságú ignimbrit-takaró legalsó szintjét alkotja. E szür
ke, perlites szövetű és erősen fluidális szerkezetű vulká
ni üveg-szint vastagsága 6-8 m.

Nem világos még ennek a kifejlődésnek és a fő perlitszint 
telepeinek kapcsolata, Valószinü hogy egyidőben képződtek, 
mivel ez is közvetlenül a középső miocén üledékekre települ.

3. A perlittelepek szerkezete

A fő perlitszint telepeinél a fő kőzetkifejlődések egy
máshoz viszonyított helyzete állandó.

Az oldalirányú kiékelődések között 15o-2oo m hosszan kö
vethetők a különböző vulkáni üveg-kifejlődések szintjei.
Az összlet alsó , szakaszán, amelynek vastagsága 2-25 m. 
között van, a jellegzetes perlites szövet uralko
dó .

Erre pszeudo-fluidális szövetű és szerkezetű, többé-kevésbé 
horzsás üveg települ, A perlites szövet itt gyakran fel 
sem ismerhető, E kőzetkifejlődés leggyakoribb vastagsága 
l-2o m.

A perlittestek bázisán helyenként litofizás szerkezet is 
van. Mivel a perlites szövet ebben a kifejlődésben is jel- 
354
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lemző, elkülönítése nem indokolt.

A vulkáni üveg kifejlődéseket mindenütt rétegzetten, "kao
tikus” ártufa-agglomerátum fedi be, illetve váltja fel ol
dalirányban.

4. A vulkáni üvegfáciesek kőzettani jellegei

A kőzetüveg-tartalom általában 88-98??. /A leggyakoribb 
érték: 89-93 % J

a/ A_í.®ii®!M2_§£övettÍEUsok

A vitrofiros - perlites szövetű kőzetfédeseket mindig a 
jellegzetes körkörös-koncentrikus mikrorepedásrendszer 
/az u.n. "hagymahéj szerkezet"/ és az ezt metsző - és rend
szerező - egyenes repedések hálózata jellemzi. Elmosódó sá- 
vozottság: az üveg sávosan eltérő fénytörése, a mikroszer- 
kezeti változások irányítottsága, mikrolit sorok, sávosan 
váltakozó mértékű üvegtelenedés, stb.; itt is gyakran meg
figyelhetők. Ezeket az emlitett hagymahéj szerkezet •- amely 
nyilvánvalóran fiatalabb - legtöbbször többé-kevésbé elfe
di.

A vitrofiros-perlites fáciesre települő hyalinos eutaxi- 
tos-pszeudofluidális szövetű vulkáni üveg jellemzője a 
perlites szövet teljes hiánya. Itt a változatos üvegkifej
lődések; igy a teljesen összeolvadt homogén üveg, slires- 
horzsás "lángnyelves" szerkezetű üveg, stb. lamináris ren- 
dezettségü együttesei alkotják a kőzetet. Nagyon gyakoriak 
az általános laminációnak megfelelően orientált, sorokba 
hengerelt uvegöseppök és foszlányok sávjai, valamint a 
vezikuláris jellegek. Néha tipusos hyalinos vakuoláris szö
vet is látható.
354
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A fenokristályok és kristályaggregátumok körzetében a szer
kezet jellegzetesen turbulensé válik.

Ebben a fáciesben jelenik meg a porózus-szerkezetes vulkáni 
üveg, a horzsakő. A környezetükbe határfelület nélkül bele
olvadó horzsakő "foltok” keresztezett nikolok között telje
sen izotrópnak bizonyulnak.

b/ A fenokristályos fázis összetétele és megjelenési mód^a

A fenokristályok a két fő perlitfácies 3-5 %-át alkotják.

Az összes perlittipus mikroszkópi képére jellemző a töre
dezett /kataklasztos/ és erősen korrodált hipidiomorf 
kvarckristály. Az ezeket átjáró hajlott, ives törések 
gyakran az üveg mikrorepedéseihez hasonló "perlites" raj
zolatú hálózatot alkotnak. Jellemzőek a kristály "testébe” 
cseppszerüen, félkörösen benyúló, izotróp kőzetüveggel ki
töltött üregek. A jelenség legvalószinübb magyarázatául a 
kvarc szemcséknek a felemelkedő magmában végbemenő kémiai re- 
zorpciója kínálkozik /JOTG, D. - KELLER, J» 1972; KELLER, J, 
1 9 7o/. Néha a mechanikai hatásra bekövetkező széttöredezés 
is nyilvánvaló: a kitört darab ugyanis még a helyén képző
dött üreg közelében látható. A két folyamat tehát kölcsönö
sen erősítette egymás hatását.

A fenokristály-fázis nagyobb részét savanyú plagioklászok 
és idiomorf vagy hipidiomorf káliföldpát - nagyobbrészt 
szanidin - alkotják,

Az összenőtt fcldpát-kristályok, továbbá kvarcszemcsék és 
biotitlécecskék halmazai szinte minden csiszolatban megta
lálhatók, legtöbbször kisebb-nagyobb mértékben szétlazulva, 
Méretük 400-800 mikron, E "fenokristályszövedék” kialakulá
sa csak olyan feltételekkel, mindenekelőtt a kristály-
354
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egyedek egymásbanövekedését kikényszerítő térhiánnyal magya- 
rázható, melyek a felfelé törekvő magmában már nem érvénye
sülhettek. Az "Izmir-Lebedos sorozat” perlitjeinek fenő- 
kristályhalmazái tehát éppúgy gránitos kőzetek maradványai 
lehetnek, mint a KELLER által Kos sziget piroklasztikumai- 
bél ismertetett /9/ gránitmaradványok.

A mélyből felhozott kőzetroncsok között - ritkábban - ba— 
zaltos kőzetek maradványai is felismerhetők.

A mikrolitok mennyisége az "Izmir-Lebedos sorozat” fő per
litszint jében az átlagosnál sokkal kisebb. Ezzel szemben 
az ártufa-agglomerátum felett települő perlit "rétegecs- 
kékben” számuk ugrásszerűen megnő. Itt a kőzet tömegének 
gyakran már 2o-45 %=át alkotják, vagyis a szövet mikrolitos- 
sá /mikrolitos-porfbrossá/ válik. Ezek a perlit "rétegek” 
már újabb kitörési szakaszt jeleznek.

A "fő perlitszint” vulkáni üvegeiben marekanitosodás, vagy 
más obszidián nyom nem figyelhető meg.

c/ A_vulkáni-üvegtömegek szerkezete

A "fő perlitszint” összes telepeinek közös jellemzője a 
vulkáni üveg-tömegek oszlopos elválása. A kőzetelválás sík
jai mai helyzetükben általában a vulkáni terület tengelye 
és középpontja felé dőlnek - szemben a "fő , perlitszintet" 
fedő ignimbrittakarók függőleges, vagy ahhoz közelálló ősz- 
loposságával»

Az ártufa-agglomerátummal, illetve az ignimbrittakarókkal 
fedett téleprészek dőlésirányú fáciesváltozásait még nem 
ismerjük.
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5. A nfő perlitszintn vulkáni üvegeinek kémiai összetétele 
/Lásd I. és IltrSZ, táblázat./

A vulkáni üvegkifejlődések kémiai összetétele egységes; 
a két fő kőzetfácies kémiai alapon nem választható el. Ti- 
pusosan riolit összetételüek, általában 7o-74 % közötti SiOg 
és 1 1 ,3-1 2 ,6 % közötti AlgO^ tartalommal.

Jellemző a kálium-túlsúly. A K^O mennyisége általában meg
haladja a 4>6 %-ot; gyakoriak az 5 »o % feletti értékek is 
/5,3 %-ig/, A NagO tartalom leggyakoribb értékei 1,7-2,3 %•
A KgO/Ua 0 hányados az 56 minta átlagában 2,39; szélső ér
tékei: 1 ,74-3 ,2 1 .

A perlittelepekben felfelé a kálium túlsúly kissé fokozó
dik. Hasonló tendencia oldalirányban, a telepek sorában 
ÉK-felé haladva is megfigyelhető. /4,sz. ábra/.

A fő perlitszintben a Mezarkaya és a Murtat Tepe közötti 
szakaszon, az Akta^ területén válik az ártufa agglomerá
tum túlnyomóvá, vagyis ott, ahol a KgO/UagO arány értéke a 
legnagyobb, D-en a Dikmen Dag és a Gülyaka Tepe körzetében 
és É-on a Delipinar Tepe perlittelepének fedőjében ez a 
kifejlődés hiányzik,

A két vulkáni üvegfáeies kötött víztartalmában sem tapasz
talható eltérés. Általában 4 ,2-5 ,3 % közötti értékek talál
hatók - vagyis ezek a tömör, perlites vagy fluidális szö
vetű üvegek a horzsakőre jellemző mennyiségű kötött vizet 
tartalmaznak.

/A minták víztartalmának meghatározását és a duzzasztható- 
ság vizsgálatát a Szilikátipari Központi Kutató és Tervező 
Intézet Durvakerámia és Szigetelőanyag Osztálya végezte, 
dr.TÓTH Kálmán irányításával,/
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6* A fő perlitszintet fedő képződmények

A perlittelepek környezetében, azokkal szoros kapcsolatban 
explóziós eredetű, rétegzetten, "kaotikus” agglomerátum ta
lálható, melynek alapanyagát többá-kevésbá összesült piro- 
klasztikus anyag alkotja. Az osztályozat-lan törmelékanyagot 
kizárólag az előbbi két perliIkiffplődes szolgáltatta. Szem
betűnő azonban, hogy a per^ites szövetű vulkáni üveg törme
lékének mennyisége elenyészőbe lamináris sávozottságű kőzet
típushoz mérten.

Az ártufa-agglomerátum nemcsak rátelepül a vulkáni üveg te
lepeire, hanem át is töri azokat. A , ap^ó perlittörmelékkel 
kitöltött, néhány cm vastagságú csatornácskák és a pár dm 
több m vastagságú "agglomeráti: .1 telérek" valósággal áthá
lózzák a telepeket. utóbbiadban néha a határfelületek
kel párhuzamos lamináció is megjelenik.

A perlittestek mélyebb részeit harántoló vékony erecskék- 
ben az agglomerátum kötőanyaga is perlites üvegként konszo
lidálódott, mig az összlet felső részén fokozatos átmenet 
figyelhető meg a hullott - rétegzett tufák felé.

A kőzet szövete jellegzetesen vitroklasztos. A néhány szá
zaléknyi fenokristálytól eltekintve, teljes egészében vál
tozatos méretű horzsakő és perlittörmelék alkotja. Össze
sülés a finomabb frakcióban általános, egyes szakaszokon 
teljes összeolvadás is megjelenik.

Az ártufa-agglomerátum és a tömör kőzetüvegek kémiai össze
tételében lényeges eltérés nincs. Feltűnő azonban a kálium
tartalom túlsúlya, amely nagyobb a tömör kőzetüvegekben meg- 
figyelhetőnél - legalábbis a rendelkezésre álló 27 minta át
lagában.
354
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A III.sz. táblázat adatai a Mesrkaya Tepe I perlittelepet 
fedő ártufa agglomerátumnak az S-l jelű fúrásban harántolt 
szelvényét jellemzik.

Az agglomerátum árak eredetileg jelentősen túlterjedhettek 
a perlittelepeken. A lepusztulástól eddig megkimélt roncsa
ik ugyanis a vulkáni terület É-i és Ny-i szegélyén közvet
lenül az első miocén üledékekre települve is megtalálhatók.

b/ A fő .perlitszinthez kapcsolódó hullott-rétegzett_tufa 
e a—aggl omeráhU;m_ ö ssz 1

Az összesülést nem mutató tufakifejlődések elterjedése meg
egyezik az agglomerátumokéval. Vékony tufaösszletek a per- 
littelepek felett, az azokat elboritó ártufa-agglomerátum- 
ra települve is megtalálhatók. A terület D-i részén - vagyis 
a Yongali nyeregtől D-re - mind az agglomerátum, mind a tu
fa hiányzik.

Közös jellemzőjük a rétegzettség, amely az egyes rétege
ken belüli finomabb gradációban is megnyilvánul. A szövet 
mindig jellegzetesen vitroklasztos. Anyaguk túlnyomó része 
- általában 9o %~ot is meghaladó mennyiségben - szögletes, 
vagy gyengén kerekített horzsakő és perlittörmelék.

Jellemző a kőzetek szövetét néhol teljesen átitató klaci- 
tosodás, és egyes rétegekben az erős agyagásványosodás»

A kémiai összetétel rétegenkénti változását szemléltetik 
a III. sz, táblázatban összefoglalt elemzési adatok.

A perlittelepek közvetlen környezetének ártufa-agglomerá- 
tum kifejlődésétől jól elkülönül az az agglomerátum-összlet, 
amelynek alapanyagában saját hőtartalék hatására történő 
szilárdulás-összesülés már nincs.
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?./ i. "takaró” ignimbritek sorozata

Egyik legszembetűnőbb sajátossága a ritmusosság. Vastagsága 
ÉHy-ról DK-felé 60 m-ről 3oo-35o tn-re növekszik* Az egyes 
takarók vastagsága mintegy 4o-6o m. A tagolás lehetőségét a 
kihűlési egységek bázisán általában o,3~6,o m vastagságban, 
legtöbbször rétegszerü szabályossággal megjelenő, erősen 
fluidális, laminárisán sávozott, perlites szövetű vulkáni 
üveg szint adja meg.

Az egyes ignimbrittakardk jellegzetesen oszlopos elválásn
ak. Az oszloposság általában egy-egy takaró teljes vastag
ságában fejlődött ki. A kőzet szerkezete legtöbbször olva- 
dékmozgásos, lamináris-sávos, gyakran erősen litofizás. Ez 
utóbbi kifejlődés teljesen megegyezik a litofizás perlit- 
tel, különbség csupán a kőzetüveg mennyiségében van*

A perlitviztartalom és a SiOg aránya fordított: piromagma 
”szárazabbá1’ válásával az összetétel fokozatosan savanyúb
bá válik. Ugyanígy csökken a KgO/UagO viszonyszám is. Ezt a 
la^O-tartalom növekedése okozza. Az összes Pe mennyisége a 
száraz magmák megjelenésével csökken; az oxidációs fok pe
dig növekszik. /Az FeO-tartalom csökkenése gyorsabb mint 
az Fe^Oj tartalomé./

II. A FOgA-i SZUROKKŐTELEPÉK

Izmirtől É=ra 45 km távolságban, Foga környékén a vulkáni 
képződménysort vastag, jellegzetesen fluidális szerkezetű 
és szövetű riolitos ignimbrittakarók alkotják. D-en és K-en 
ehhez az összlethez ártufatakarók és rétegzett—hullott tufa
sorozatok csatlakoznak,
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Az egyes ígnimbritterítések - hülési egységek - vastagsága 
3o-7o m.

Ezek között a lo—15 m vastagságú vulkáni üveg "szintek” több
száz méter hosszan követhetők; jellegzetes tereplépcsőket al
kotnak. A kőzetkifejlődések éles határral különülnek el egy
mástól .

A vulkáni üveg másik - szintén tipusos - megjelenési módját 
az eddig emlitettektől D-felé, a vörösbarna riolitos reoig- 
nimbrit összletben és annak tufoignimbrites szakaszain ta
lálható kicsiny telepecskék képviselik. Ezek mindössze né
hány méter kitérjedésüek, alakjuk szabálytalan, a határok a 
mellékkőzetek felé elmosódottak. Az átmenetek gyakoriak.

Az összes fáciesre jellemző az igen nagy, 92,4-93,7 % közöt
ti üvegtartalom.

A kőzetüveg víztartalma nagy, általában meghaladja a 7,5 %- 
ot. A minták szélső értékei: 5,73-8,56 %• Ezek a vulkáni üve
gek tehát mind szurokkőnek minősülnek.

A fenokristályos rész összetétele, a kristályaggregátumok 
jelenléte és sajátosságai az Izmir-Lebedos sorozat perlit- 
jeiben megfigyelhetővel azonosak.

III. A MATTI SA-DEMIRCI-i TERÜLET PERLITTELEPEI

Manisától É-ra és ÉK—re valószinüleg több kitörési ciklus
ban és több önálló másodlagos magmakamrából törtek felszín
re riolitos összetételű magmatömegek* A változatos felépí
tésű vulkáni összletek kiterjedése igen nagy - általában 
több száz négyzetkilométeren át követhetők megszakítás nél
kül. A sorozatok vastagsága viszont alig néhányszáz méter*
354
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A kitörési ciklusok végén a kőzet /-magma/ összetétel álta
lában az intermedier jelleg felé tolódott el* Az ezt jelző 
savanyú biotit-amfibol andezit azonban alárendelt.

A legnagyobb kőzetüveg-tömegeket képviselő telepek itt a 
Tatlipinar-Tepe-Ayitligöl Tepe és a Karagöl Tepe háromszö
gében és ettől É-ra Gökbel falu közelében találhatók. Az 
utóbbi az Incirlitas~i perlittelep, mely egy patakvölgyben 
teljes függőleges szelvényében feltárva a felszínre bukkan. 
/5.sz. ábra/.

A terület viszonylag rossz feltártsága nem teszi lehetővé, 
hogy a kitörések egymásrakövetkezését - a Cumaovasí-i terü
leten leírthoz hasonló részletességgel megállapíthassuk.

A neogén, valószínűleg miocén korú vulkáni összlet feküje 
a terület D-i szegélyén /és a mélyebb völgyekben a belse
jében is/ felszínre bukkanó szerppntinit és sz erpentin3?te- 
sedett diabáz.

Ennek felszínén a vulkáni összlettől K-re eső területen 
neogén édesvízi üledékek települnek.

A vulkáni képződménysor vastagsága viszonylag kicsiny, a 
patakvölgyek szerpentinitkibúvásaitól a legmagasabb kiemel
kedéseket alkotó maradék riolittakarók felszínéig mindösz- 
sze 15o-25o m. A csekély vastagság és az összlet jelentős 
felszini kiterjedése közötti "aránytalanság" a nagyon sava
nyú magmák exploziv kitöréseinek piroklasztikuía terítéseire 
j ellemző.

10 A perlittelepek szerkezete és települési sajátságaik

A telepek fő tömegét alkotó tömör kőzetüvegtestek kiterje
dése tiz- és százezer- négyzetméter. Vastagságuk 5-2o mé
ter, ritkábban a 35 m-t is eléri. A szegélyösszletek vas
tagsága 5-25 m.
354
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Az eddig ismert nagyobb perlittelepek részint vízszintesen, 
vagy csak nagyon csekély dőléssel települnek, - mint például 
a Karagöl I-II telep /6,sz, ábra/ - részint jelentősen ki
billent helyzetben találhatók, mint az Incirlitas-i telep.

a/ periittelepek^feküképződményei

A fekükŐzet általában fehér, szürkésfehér vagy zöldessárga 
szinü, vitroklasztos szövetű horzsaköves ártufa és ártufa- 
agglomerátum,

A perlittelepek fekü^agglomerátuma és az azt oldalirányban 
felváltó agglomerátum képződésük módját tekintve nem külön
böznek egymástól. Eltérések csupán az összesültség mértéké
ben és a perlittörmelék mennyiségében találhatók. Szinte 
lehetetlen megvonni a határt az agglomerátum és a perlit
telepek horzsakővel átszőtt, fellazult-feltöredezett szaka
szai között.

A minták mikroszkóp! képében a horzsakő változatos mértékű 
összesülése, a szerkezetes és szerkezetnélküli üvegfáciesek 
átmenetei nagyon gyakoriak. A kötött víztartalom a horzsa
kőre jellemző %*

b/ A ̂ erlit^kőzettani_^ellemzői

A nagyobb perlittelepek belső, mennyiségileg túlnyomó részét 
perlites szövetű kőzetüveg alkotja, gyakran típusos "gyöngy- 
kő” kifejlődésben,

A nagyobb feltárásokban /Incirlitas, Tatlipinar Tepe/ fel
tűnő a vulkáni üveg több cm vastagságú réteges sávozottsága, 
gyakoriak a "glires" lángnyelvszerkezetek,
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Ezeknek a vulkáni üvegeknek a mikroszkópi képében a holohyali 
nos perlites szövet "hagymahéjszerkezete” uralkodó, jóllehet 
több = kevesebb irányítottság, pl. a mikrolitok sorokba ren
dezettsége, mindenütt szembetűnő,

A kőzetüvegtestek szegélyén a szerkezetes-horzsás szakaszok 
és sávok mennyisége ugrásszerűen megnő,

A kristályos fázis nagyobb részét hipidiomorf, töredezett,', 
zónás és ikerléces plagioklász alkotja. Feltűnő a sok, erősen 
pleokroós, gyakran opacitos biotit-lemez. A kvarc mennyisége 
alárendelt. Mindig jellemző a nagyszámú plagioklász mikrolit 
és biotit szilánkocska /2o-loo mikron/, továbbá a nagyon fi
nom / u2 5 mikron1/ opak ásványszemcsék egymással párhuzamos, 
nyílegyenes sorai, /Valószinüleg magnetit./

A perlites szövetű és szerkezetű kőzetüvegek SiOg tartalma 
leggyakrabban 71,0-72,5 %, az AlgO^ tartalom 13,5“14,5 %»
A CaO mennyisége viszonylag jelentős, általában 1 %-nál na
gyobb.

A Karagöl Tepe—i perlittelep vitrofiros~perlites vulkáni 
üvegfáciesében a KgO-tartalom átlaga 4,73 a NagO tarta
lomé 2,77 %• A KgO/NagO arány átlaga 1,62 /IS mintából szá
mítva/. Szélső értékek: E^Os 5,16-4,35, NagO; 3 3o6-2,34 %•

Az Incirlitas-i telep hasonló vulkáni üvegkifejlődésének 
adatai: KgO átlag 4,71 átlag 2,92 %, a KgO /Ha^O
arány átlaga 1,62, Szélső értékek: KgOi 5,o7-4*2o, NagO: 
3,o 6-2,67 %• /Az átlagok 16 mintát képviselnek./

A kőzetüvegben kötött víztartalom általában 3,o~4,o %, vagy 
csak kevéssel haladja meg a 4,0 %-ot. Az Incirlitas—i per
littelep közetüvegeiben kötött víztartalom - beleértve a sze- 
gélyfácieseket is - átlagosan 2,43y3,93*
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c/ A_perj.ittelelek fedőképződményei

A perlit közvetlen fedőjében, néhány méter vastagságú átme
neti szakasz után - amelyben riolitsávos perlit és horzsakő
sávos, "salakos” szerkezetű riolitrétegek váltakoznak - min
denütt riolit települ.

Ennek a kőzetnévnek a használatát itt elsősorban a kőzet
kémiai jelleg indokolja.

A Tatlipinar Tepe - Aytligöl Tepe dombhátait alkotó "riolit- 
takarókból" származó néhány minta vékonycsiszolatai arra en
gednek következtetni, hogy ezek a kőzetek mind piroklaszti- 
kumok, melyek éppúgy a kitörések későbbi, szárazabb magma 
felszinre jutásával jellemzett szakaszában robbantak ki, 
mint az "Izmir-Lebedos sorozat" ignimbrittakarói - tömegük 
és kiterjedésük azonban azokénál sokkal kisebb.

IV. AZ ESKISEHIR-i TÜRKMEN DA"6 PERLITTELEPEI *

Az Eskisehirtől D-re 38 km távolságban emelkedő Türkmen Dag 
túlnyomórészt riolitos kőzetekből álló vulkáni összlete min’ 
den irányban jól elhatárolt, önálló magmakamrát képviselő 
egységet alkot. Az 1826 m magasságú központi tömeg - a 
Türkmen Dag vulkáni kúpja - az alsó miocénban egyetlen 
kitörési csatornán épült fel. Az oldalkitörések szerepe 
igen nagy lehetett - a legtöbb perlittelep ezekhez kapcso
lódik - de ma még nem ismerjük sem a másodlagos vulkáni 
csatornák helyzetét, sem az ott lezajlott kitörési folya
matokat .

A kitöréseket itt is, éppúgy mint az előbbi területen, na
gyon heves explozivitás jellemezte, A piroklasztikumok 
uralkodó szerepüek. A Türkmen Dag tömegét - vagyis a kitö
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rési centrumot - kb. 26 km sugarú körben övezik a hatalmas ig- 
nimbrittakarók és a rétegzett - hullott tufa sorozatok. /7«sz. 
ábra./

Lávakőzeteket csak a központi tömeg legmagasabb részén és 
attól É-ra mintegy 35 km távolságban találunk. Ezek mindkét 
helyen intermedier - bazaltos karakterűek és a vulkáni cik
lus befejező szakaszát képviselik.

A vulkáni összlet a Középanatóliai Masszivum ópaleozoós me
tamorf összletének és a paleozoós-mezozoós ofiolitsorozat 
változatos mértékben szerpentinesedett szubmarin lávaömlé
seinek terszinén halmozódott fel. A fiatal harmadkori üle
dékek, melyeknek ma már csak vékony maradványai találhatók, 
szárazföldi-édesvizi kifejlődésüek.

A Türkmen Dag riolitmagmájának kitörései tehát itt is száraz
földi környezetben indultak meg. Az édesvizü tavacskák állan
dó jelenlétét a vulkáni működés folyamán, a hullott tufa so
rozatok kitűnő rétegzettsége jelzi.

A perlittelepek a Türkmen Dag lejtőin, a mélyen bevágódó 
völgyekben elég jól feltárva, 12oo—135o m tengerszint fe
letti magasságban találhatók. Itt a nagyobb, millió tonná
nyi kőzetüveget képviselő telepek között gyakoriak a néha csak 
néhány dm vastagságú és néhány m hosszan követhető perlites 
kőzetüveg szakaszok. Ezt a területsávot, amely a központi 
tömeget gyűrűszerűén veszi körül, ezért ”perlites övezetnek" 
célszerű nevezni. Itt csak különböző mértékben összesült pi- 
roklasztikumok; tufoignimbrit, eutaxitos ignimbrit és reoig- 
nimbrit fáciesek találhatók, A hullott tufák itt hiányzanak.

V-J /Az eddig ismert nagyobb perlittelepek a Türkmen Dag E-i sze
gélyén Kalabak falu közelében, DK-en Ücsaray falunál és DNy- 
on a Tesvikiye és Avdan faluk feletti lejtőkön bukkannak a 
felszínre, A telepek környezetében nagyon sok apróbb-nagyobb
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kőzetüveg rétegecske található, A perlitképződés övezetének 
folytonosságét ezek között a telepcsoportok között számos ki- 
búváscsoport jelzi,

A vulkáni üveg általában rétegszerüen, a mellékkőzetekkel 
konkordéns egységben alakult ki, A konformitás mind a néhány 
cm vastagságú erecskék, mind a 2o-25 m vastagságú perlitte- 
lepek helyzetét jellemzi, Ez a települési mód legjobban a 
Kalabak-tól D-re eső két nagyobb perlittelep; a HisarderesL~i 
és az Arapcafer-i telepek, továbbá a Besikderesi perlitré- 
tegeinek esetében figyelhető meg. Ezek erősen összeötvöző
dött, kemény rideg, lemezes szerkezetű reoignimbritek között 
helyezkednek el, Peküjükben az összesülés mértéke a teleptől 
távolodva csökken, Az egész együttes meredeken kibillent hely
zetű; a különböző keménységű ignimbrit-egységek a felszinen 
lapos térszíni hullámokban jelentkeznek.

Ezekben a sorozatokban az üveg kialakulásának lehetősége 
sokszor, változó mértékben ismétlődött meg. Ezt a Kalabak- 
Hisarderesi-i telep alatt kb, 7o,o m mélységben található 
perlites szövetű, morzsalékosan széteső vékony vulkáni üveg 
szintecskék bizonyítják,

űémileg eltérő az Üpsaray-i telepek körzete. Ezek az előbb 
amlitetteknél sokkal lazább, gyengén összesült ártufa és 
ártufa-agglomerátum összletek között találhatók. A vulkáni 
üveg-telepek környezetében itt - azoktól néhány m vastagsá
gú tufa és agglomerátum-szintekkel elválasztva - több vékony, 
változatos kőzettani felépítésű perlites szint is megjelenik 
/pl. Ücsaray-Ambardérési/, A perlittelepek helyzetét, csak 
Ücsaray-tól Hy-ra, kisebb területen jellemzi egységes dőlés
irány.

A falu környékén, Ny-on és DHy-on nagy perlittömböket tar
talmazó, horzsaköves ártufaagglomerátum óriási tömegei ta
lálhatók a felszinen. Ezt sok helyen törik át 7o~9o fok dő
lésű fluidális-lamináris szerkezetű riolittelérek. Határ- 
fal’jpleteik szabálytalanok,
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Nagyon változatos, többnyire nagyon kemény-rideg lemezes 
”riolitok” környezetében található a Tesvikiye-Avdan-i telep
csoport. Itt a telep jellemző, perlites szövetű üvege nagy 
területen közvetlenül a felszínen van. Dőlése 2-5 fok lehet. 
Peremén fehér, porózus-horzsaköves üvegfácies látható. Szer
kezete lamináris-lemezes, jellegzetesen torlódó gyüredeze'tt- 
ségü és ugyanilyen szerkezetű riolitcsoportokkal váltakozik. 
Ez valószinüleg az előbbi ”szegélykifejlődése”, mennyisége 
ahhoz képest nagyon alárendelt.

GENETIKAI RÉSZ

A perlitképződés ”kőzetgenetikai modelljét” legcélszerűbb 
az "Izmir-Lebedos sorozat” zárt vulkanológiai egységének 
területén összegyűjtött adatokra alapozni. A Manisa-Demirci-i 
terület vulkáni összletét ugyanis még nem ismerjük eléggé ah
hoz, hogy a kitörések eseménysorát az előbbihez hasonló 
részletességgel lehessen elemezni - Poca, vagy a Türkmen 
Dag területéről nem is beszélve.

1« Szerkezeti helyzet

Az ”Izmir-Lebedos sorozat” abban a mozgékony kéregszerkezeti 
sávban alakult ki, mely ÉNy-on és É-on szegélyezi a Menderesz 
masszívumot. Ez az un. ”Izmir-Ankara övezet” /BRINKMANN,
1966/, mely előbb DNy-ÉK, majd nagyjából K-Ny-i csapással 
húzódik át Kisázsia Ny-i felén /l. ábra/

A kitörések helyét a Karaburun félsziget K-i részének ÉÉK-DDNy 
csapású nagyszerkezeti irányai határozták meg: itt ugyanis 
mélyrehatóié törések irányították a vulkáni csatornák kiala
kulását /AKARTUNA, 1962; INNOCENTI-MAZZUOLI, 1972/.
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2. A magma eredete

A riolit, vagy ahhoz közelálló kémiai összetételű magmák ana- 
tektikus eredetének legfontosabb bizonyitékául tekintett 
/KELLER I., 197o/ korrodált-rezorbeált kvarckristály töre
dékek és a plagioklász kvarc-biotit kristályszövedékek 
kisebb-nagyobb halmazai az "Izmir-Lebedos sorozat” vulká
ni üvegeiben mindenütt megtalálhatók, így minden okunk meg
van arra, hogy ezek eredeti magmáját is a gránitkéreg egyes 
darabjainak újraolvadásából származtassuk. Ezt alátámasztja 
még a sorozat területének a Menderesz masszívum peremén el
foglalt helyzete is.

Az asszimiláció, a környező magmás és üledékes kőzetek be
olvasztása csak a felszin közelében juthatott jelentősebb 
szerephez. Ezt azok az apró, többnyire szabálytalanul fel
emészt ett-beolvasztott szegélyű olivines bazalt és diabáz ron
csok bizonyítják, melyek gyakoriak a sorozat vulkáni üvegki
fejlődéseiben - mig szálban álló tömegeik területünktől Ny- 
ra és DNy-ra a kréta flisben találhatók meg.

A kitöréseket kis mélységű másodlagos magmakamra táplálta.
A kitörések tisztán exploziv karakterűek voltak. A soroza
tot kizárólag piroklasztikumok: túlnyomórészt ignimbritek, 
alárendélt ebben ártufaagglomerátumok és rétegzett hullott 
tufák alkotják. Az utóbbiak a működés első szakaszának befe
jeződését jelzik és az ign imbritsorozatot két, kissé eltérő 
genetikájú részre osztják.

Az ignimbritfáciesek kőzetkémiai jellege meglehetősen egy
séges; a sorozatnak szinte minden kőzete - néhány kissé el
bontott hullott tufarétegtől eltekintve - egységesen K-túl- 
súllyal jellemzett riolitos összetételű ,
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3 ® A vulkáni működés fejlődéstörténete, A fő perlitszint 
kialakulása; kapcsolat a magmakamra fejlődése és a kő-

zetfáciesek között
/A perlitképződés vulkanolőgiai feltételei/

A kitörést megelőző hosszabb nyugalmi időszakban a magma
kamra legmagasabb részén a könnyen illóknak - elsősorban 
a magma eredetileg viszonylag csekély víztartalmának fel- 
dúsulása rendkívül energiagazdag, aktiv olvadekszintet ho
zott létre. A piromagma a felemelkedés során expandálva már 
a vulkáni csatornában horzsakővé alakult ás ez a felszínen 
izzófelhőkben elporlasztva robbant ki. /8,sz. ábra/

Az izzófelhők a három nagy telepcsoport mai helyzetéből és 
méreteiből következtetve, az ÉÉK-DDNy csapású törésvonalon 
kialakuló három nagyobb vulkáni csatornából törtek fel. In
nen a szilárd és gáz fázisok szétkülönüléséig - vagyis a 
horzsakőtörmelék kihullásáig és felhalmozódásáig mindössze 
néhány száz méter utat tehettek meg. Ennek folyamán az el- 
porlasztott horzsakő lehűlését a törmelékszemcsáket körül
vevő izzó gáz akadályozta meg. A mozgó rendszernek jelen
tős belső nyomása is volt.

A felhalmozódó horzsakőtömegek gyors összeroppanását, majd 
ezt követően teljes összeolvadását a víztartalomnak a szi
likátolvadékok olvadáspontját nagymértékben csökkentő hatá
sa váltotta ki. A feltűnően gyors, az üveg stabilizálódását 
eredményező kihűlést is ez magyarázza: hiszen a "nedves” 
rendszer hőmérséklete már eleve közelebb lehetett a derme- 
dési ponthoz, mint az esetleg több száz fokkal magasabb hő
mérsékletű "száraz" magmáé.

Ez a működési szakasz - mely pillanatok alatt óriási hőtar
talékot használt fel - eredményezte annak a hatalmas vulká
ni üvegszintnek a kialakulását, amelynek roncsai ma a "fő 
perlitszint" telepeinek sorában vannak előttünk.
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A -vulkáni üvegtestek konszolidálódását követően /esetleg még 
az eddig vázolt folyamatnak a zárószakaszában/ megkezdődött a 
részben kiürült, sekély magmakamra beszakadása. Ezt a berogyás 
is ahhoz az ÉÉK-DDNy irányú törésvonalrendszerhez idomult, 
amely már a másodlagos magmakamra kialakításában is szerepet 
ját szott.

Ez az "asszimetrikus kaidéra képződés" a már kialakult perlit- 
telepek jelentős részének pusztulásával járt. A bezökkenés, 
és a magmakamra mélyebb részéből kipréselődő horzsaköves ár- 
tufa elsősorban a perlittelepek felső részén, a szegélyein 
kialakult fluidális szövetű kőzetkifejlődés anyagát törte fel. 
Jóllehet ennek az óriási mennyiségű perlittörmeléket magával 
ragadó ártufának általános jellemzője a változó mértékű össze
sülés, a teljes összeolvadás - perlitesedés már csak a fel
tört perlittestek mélyebb szintjein rekedt vékony erecskék- 
ben tapasztalható.

Annak okát, hogy a mélyből kipréselődő ártufa tömeg már nem 
jutott el az összeolvadásnak arra a fokára, mint a megelőző
leg kirobbant horzsakő, valószinüleg a magma fokozódó viszko
zitásában kereshetjük.

Ez a működési fázis és vele együtt az első kitörési szakasz 
a tufaagglomerátumokat és a meglehetősen változatos kőzetta
ni minőségű hullott tufákat létrehozó száraz törmelékszórás
sal zárult.

Feltűnő az Izmir-Lebedos sorozat É-i és a Yongali nyeregtől 
D-re eső részének vulkáni képződménysora közti különbség-.
Az első szakasz kitéréseinek hevessége D-en úgylátszik kisebb 
volt. A kitörést követően a magmakamrának ez a szakasza nem 
rogyott be; lehet, hogy az nem is terjedt már ki e terület 
alá. /Ennek eldöntésére sajnos még nincs elég adatunk./

A tufaszórást követően - valószinüleg rövid nyugalmi időszak 
után - újabb kitörés sorzat indult meg. Ennek első képződmé- 
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nyei azok a vékony, esetleg helyenként kissé nagyobb vastag
ságot is elérő perlittestecskék, melyek pszeudofluidális szö
vete felfelé többnyire folyamatosan fejlődik át fluidális-li- 
tof.izás riolitba, azaz riolitos reoignimbritbe. Itt is az elő
nek a felszínre kerülő magma az, amelyből viszonylagosan na-__ 
gyobb víztartalma miatt vulkáni üveg képződött - a fő perlii- 
szinthez viszonyítva azonban már csak jelentéktelen méretek— 
ben. Ekkor már sem a rendelkezésre álló víztartalom, sem a 
felhalmozódó anyag mennyisége nem tette lehetővé tömör vulká
ni üvegek - vitrofirok - kialakulását, sőt a felemelkedő mag
mában már megindult a kristályosodás is.

A második és az ezt követő kitörési szakaszokat az egyre na
gyobb kovasav tartalmú ingimbrittakarók kialakulása jellem
zi .

Ezek viszonylag nagy tömegű "száraz" és nagy hőmérsékletű tu
faárakból kialakult fluidális szövetű és szerkezetű litofi- 
zás reoignimbritek.

A sekély magmakamra beomlása ezekben a szakaszokban i$ foly
tatódott - kialakítva a mai, a fiatalabb törésekkel lénye
gesen már nem módosított szerkezetet.

A "takaró-ignimbrit" fá^iest létrehozó kitörések ritmusossá
gát az ebben a sorozatban szakaszosan ismétlődő, néhány mé
ter vastagságú perlitrétegecskék jelzik. További részletvizs
gálatok során ezek valószinüleg a "takaró-ignimbrit" összlet 
tagolására is felhasználhatók lesznek.

A Manisa-Demirci-i terület riolitvulkanizmusa az előbbiek
től eltérően nem zárt egység. Itt a vékony, tipusos piro- 
klasztikum terítésekből álló vulkáni sorozat csak a számos 
kitörési központ egyike által szolgáltatott anyagot képvi
seli. Valószínű, hogy ez az Incirlitas-i perlittelep közelé
ben, attól kevéssel É-ra lehetett. /Helyének pontos meghatá
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rozása még további térképező munkát igényel./ Ezt a feltevést 
elsősorban az támasztja alá, hogy főleg itt találhatók olyan 
kibillent helyzetű, meredek dőlésű képződmények és hatalmas 
tömegű ártufa-agglomerátumok, melyek a felszinközeli magma
fészek beomlására utalnak. Délebbre a vékony, nagy kiterje
désű perlittelepek nagyjából vízszintes helyzetűek.

A perlitképződés itt is az "Izmir-Lebedos sorozat" területén 
leirt módon zajlott le. Az izzófelhő kitörések anyag és ener
giakészlete azonban kisebb, gyakoriságuk viszont sokkal na
gyobb lehetett, mint ott. Valószínű, hogy ez és a beszaka- 
dásos szerkezet hiánya magyarázza azt, hogy itt számos olyan 
kőzetüveg kifejlődés és szerkezeti jelleg található - az un. 
szegélyövezetekben - amelyek az "Izmir-Lebedos sorozat" te
rületén jórészt hiányoznak.

Feltűnő sajátossága ennek a képződménysornak a krisztalloklasz- 
tos tufolávák-reoignimbritek jelenléte. Ez a sajátosság ismét 
a magmakamra helyzetével függhet össze.

A viszonylag kis mennyiségű magma feltörését követő bérügyéi 
sok méreteiből arra kell következtetnünk, hogy a kiürülő mag
mafészek a felszin közvetlen közelében, de legfeljebb 1-2 km 
mélységben lehetett. Ezt itt annak a lehetőségét is felveti, 
hogy a hatalmas energiamennyiséget hordozó izzófelhők kirob
banásának - vagyis a nagy kőzetüvegtömegek képződésének fel
tétele lehet ezeknek a felszinközeli, még a tulajdonképpeni 
másodlagos magmakamránál is magasabb helyzetű magmafészkeknek 
a jelenléte.

Az ártufák, a takaróignimritek és a krisztalloklasztos reo- 
ignimbritek anyaga mélyebbről, a tulajdonképpeni másodlagos 
magmakamrából is származhat.
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4„ A perlitképződés folyamata - ahogy az a vulkáni üvegek 
szöveti jellegeiből kiolvasható

A perlittelepek tömör vulkáni üvege a benne gyakran és na
gyon változatos kifejlődésben található horzsás szerkezetek 
tanúsága szerint horzsakőből, vagyis szilárd fázisú, "szer
kezetes” üvegtörmelékből alakult ki. Az ebben kötött víz
tartalom nagyságát a horzsakőképződés környezetében - tehát 
a vulkáni csatornában - a hőmérséklet és nyomásviszonyok 
pillanatnyi egyensúlya határozta meg. A felszinen vízvesz
teségre már csak az üveg /viz rendszer megszilárdult volta 
miatt sem volt mód. /BRIGGS, N.1976/

Szinte minden perlitkifejlődés szövetének közös jellemzője 
a többé-kevésbé határozott fiuidális-sávos jelleg: az 
"Izmir-Lebedos sorozatban" éppúgy, mint a Demirci-i terü
leten vagy a Türkmen Dag perlittelepeiben. Ez a többé-kevés
bé szabályosan párhuzamos finomrétegzettség már az izzófelhő
ből kihulló horzsakő felhalmozódása során kialakulhatott. A 
teljes egybeolvadás, a képződő másodlagos olvadék mozgása - 
amelynek során az egyes részecskék legtöbbször csak néhány 
mm utat tettek meg - ezt a szövetet módosította és tovább
fejlesztette, Ezt a nagyon finom, szabályos lamináció és az 
akadályok, pl. a fenokristályok körül kialakuló turbulencia 
bizonyltja.

A fokozódó összeolvadást előbb üvegcseppek képződése - 
ezek a még képlékeny, mozgó tömegben azonnal ki is "henger- 
lödnek" - majd a horzsakő szerkezetének a homogén üvegbe 
való egyre fokozódó beolvadása jelzi,

A kőzetüvegtömegek belsejében az egyre fokozódó összeolvadás 
miatt ezek a szöveti jellegek csak nyomokban ismerhetők fel, 
sőt teljesen el is tűnhetnek.

A Ny-anatóliai perlitek vékonycsiszolataiban ezek a folyamatok 
szinte lépésről-lépésre nyomon követhetők.
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A perlitea szövet mikrorepedésrendszere ezt a laminációt min
dig harántolja, tehát fiatalabb, a vulkáni üveg homogenizáló
dását követően kialakult másodlagos jelleg. Sokszor látható kezde
ti fokon megrekedt ”fálbenmaradt" perlites szövet is.

A nagyobb vastagságú, egy hülési egyseget alkotó vulkáni 
üveg-összletek szerkezete is a belső nyomás és hőtartalék ha
tására kialakuló homogenizációt tükrözi. Ez mind az "Izmir-Le- 
bedos sorozat”, mind a Demirci-i terület nagyobb perlittelepei- 
nek függőleges szelvényében jól látható.

A különböző vulkáni üvegkifejlődések réteges-lemezes váltako
zása különösen az utóbbi területen gyakori. Ez részint az iz
zófelhők méreteinek - vagyis az egy-egy kilövetés által szál
lított anyagmennyiségnek állandó változására - ritmusosságára 
vezethető vissza. Oka lehet továbbá a hülési egységet alkotó 
horzsakőtömeg szélén, a hőmérséklet és a nyomás-egyensúlyok 
változása a másodlagos olvadék mozgása során. Jellemző, hogy 
a sokszor látható torlódó olvadékmozgásos szerkezeteket szin
te mindig másodlagosan .expandált üveg és szivacsosan porózus 
litoidos riolit fáciesek együttese alkotja.

Ezek a ”horzsakő-perlitek” a perlitképződésnek valószinüleg 
csak az egyik, mindenesetre a leggyakoribb - lehetőségét kép
viselik. Kisebb kötött víztartalmú üvegek keletkezésekor a 
szilárd fázis mellett jelentősebb mennyiségű cseppfolyós anyag, 
azaz kőzetolvadék is jelen lehetett az izzófelhőkben - mivel a 
kisebb víztartalmú piromagmák ”kiduzzadási hajlama” is gyen
gébb .

5. Sajátos jellemvonások

Az összes területek perlitkifejlődáseit jellemző, közös jel
legek mellett természetesen vannak a magmakamrák önállóságá
ból, "egyéni fejlődéséből” következő különbségek is.
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lig az "Izmir-Lebedos sorozat” és Foga környékének kőzetüve- 
geiben a fenokristályok mennyisége és a kristályos rész össze
tétele azonos, az északabbra, a Menderesz masszívum szegélyé
től nagyobb távolságra kialakult Demirci-i terület kőzetüveg 
kifejlődései ettől határozottan elkülönülő; kisebb fenokris- 
tály tartalmú "biotitos fáciest” alkotnak.

Jellemző eltérések mutatkoznak az egyes területek perlitjei- 
nek alkália tartalmában, pontosabban a KgO/NagO viszonyszám 
nagyságában. Ezt a Demirci-i területen sokkal kisebb értékek 
jellemzik, mint az "Izmir-Lebedos sorozat”-ban.

Mindez még nem elég megbízható következtetések levonására, in
kább a további vizsgálódások irányait jelöli ki. Az azonban 
megállapítható, hogy a Menderesz-masszivum és az Izmir-Ankara 
övezet mozgékony területsávjának határán - a neogén szubduk- 
ció övében - a K migráció feltételei sokkal kedvezőbbek le
hettek, mint az utóbbi öveíet belsejében. Nem valószinütlen 
tehát itt egy K-gazdag öv jelenléte.

6. A perlit helye az ignimbritek között

A perlit a gyakorlatban jól használható, egyszerű megfogalma
zás szerint: olyan természetes vulkáni üveg, amely kötött vi
zet tartalmaz és hevitve nagymértékben duzzad.

A vázolt vulkanológiai-kőzetgenetikai folyamatok alapján a 
perlitek hyaloignimbriteknek minősülnek. A szorosabb értelem
ben vett perlit /azaz a perlites szövetű vulkáni üveg kb.
3,o - 3,5 % kötött víztartalommal/ riolitos összetételű vit- 
rofiros-perlites hyaloignimbritnek, azaz pszeudovitrofÍrnek 
is nevezhető. A fluidálisan laminált, horzsás szövetű válto- 
zetok pedig riolitos összetételű pszeudofluidális-eutaxitos 
hyaloignimbritnek minősülnek /SPERANSKAYA, I.M., 1967/. Ezek 
a kategóriák beilleszthetők a Pantó G. által javasolt ignis- 
pumit fogalmába is.
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A "gyöngyk5"--szerkezet és a perlites szövet - amelyek alap
ján ezt a riolitos összetételű vulkáni üvegfáciest elnevez
ték - másodlagos, az üveg konszolidációja során kialakuló 
j ellegek.

7. A kőzettani jellemzők és az ipari felhasználhatóság
kapcsolata

A kőzetüvegek ipari nyersanyagként történő felhasználását, a 
gyakorlati értéket az üveg szöveti sajátságai csak kevéssé 
befolyásolják - természetesen holohyalinos, nem devitrifi- 
kált és nem bontott üvegkifejlődések esetében. A perlites 
szövet kedvezőbb szemcseszerkezetü duzzasztott terméket ad, 
mint a fluidális-eutaxitos szövetű változatok. A horzsás- 
ság csak akkor befolyásolja a termék minőségét, ha túlnyo
móvá válik. Az ilyen kőzetek többnyire jelentős mennyiségű 
litoidos, vagyis nem duzzadó részt tartalmaznak.

Feltűnő az a kapcsolat, amely a perlitek kőzetüvegében kö
tött víztartalom mennyisége és a K^O/'Ea^O viszonyszám kö
zött van. Az 1,5 - 1*8 közötti K^O/lagO arányának általában 
4 % alatti kötött víztartalom, a kettőnél nagyobb viszony
számoknak 4,o - 5,5 közötti víztartalom felel meg.

Az előbbi eset Demirci-i területére, az utóbbi az Izmir- 
Lebedos sorozat perlitjelre jellemző.

Szurokkő kifejlődésekben - igy Focában - ezek az összefüggé
sek már nem érvényesülnek.

Vagyis a K és la mennyisége, továbbá a két egymáshoz viszo
nyított arány szoros kapcsolatban van tehát a perlit ipari 
nyersanyag-értékével. Minél jobban megközelíti a nátrium 
mennyisége a káliumét /vagyis minél kisebb ezek hányadosa/, 
annál kedvezőbb a perlit viselkedése a technológiai vizsgá
latok során.
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8 « A neogén riolitivulkanizmus kéregszerkezetileg meghatáro
zott helyzete Anatóliában és a környező területeken

Az Izmir-Lebedos sorozattól Manisa, Bergama és Eskisehir kör
nyékén át az Ankarától É-ra levő Kizilcahamamig követhetők 
a neogén ignimbrites vulkanizmus üvegfácieseinek kiterjedt 
összletei. Itt találhatók az ipari nyersanyagértékü perlit- 
telepek is.

Ez a tektonikai szempontból nagyon mozgékony területsáv 
- BRIMMAOT megfogalmazásában az Izmir-Ankara öv - a Mende- 
resz masszivum ÉNy-i és É-i peremét követi.

DNy-on Kos, Yiali, és Nisyros szigetének /Görögorság/ perlit- 
telepei, továbbá Bodrum környékének az előbbiekkel egykorú, 
nagyon heves explozivitású riolit vulkanizmusa jelez egy, az 
előbbihez hasonlóan a Menderesz-masszivumhoz simuló, kéreg
szerkezeti mélytörésekkel jellemzett mozgékony övezetet.

Anatólia belsejében, a Toros gyűrt vonulata és a köztes tö
meg között - amelyet itt már a Menderesz masszivum K-i foly
tatásaként is tekinthető Kirsehir masszivum képvisel - Konya 
és Nev̂ jgthir riolitos ignimbritsorozatai és az Ürgüp-Kayeari^-i 
óriási ártufa takarók képviselik az Izmir-Ankara öv ellenpó
lusát. Tovább K-felé a Bitlis masszivum játszik hasonló sze
repet .

A nagy explozivitású, szinte kizárólag ignimbritfáciesek vál
tozatos sorát szolgáltató riolitvulkanizmus tehát azokhoz a 
kéregszerkezeti mélytörésekhez - vagyis a lokális szubdukció 
sikjaihoz kapcsolódik, melyek a mediterrán öv "kontinenstö
redékeinek" peremén az eocéhtól kezdve fokozatosan alakultak 
ki, egymásra következő övékben.

Szinte a részletekig azonos helyzetű vulkáni fejlődéstörté
net ~ és képződménysorok - találhatók Anatólia földjétől Ky-ra,
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a Kiklád masszívum előterében kialakult vulkáni övben /Milos, 
Kimolos és Polyaigos perlitjei/, vagy K-en Örményországban,
A bolgár és makedéniai vulkáni üvegtelepek kialakulásában a 
Rhodope masszívumnak van hasonló meghatározó szerepe.

A földközi tengeri öv riolitvulkanizmusát méreteiben sokszo
rosan meghaladja - de nagyszerkezeti helyzetében azzal ana
lóg - a Szovjet Középázsia paleozoós és a Csendes-óceán szov
jet partvidékének harmadkori ignimbrites vulkanizmusa - pl. az 
un. "Ochotszk-i ignimbrit provincia” /SPERAHSZKAYA, 1967/.

Az analógiák felsorolását még hosszan lehetne folytatni.

Rendkívül érdekes az a kép, amely hazánkban, a K-i Alföldön 
újabban lemélyitett mélyfúrások adataiból rajzolódik ki.
Itt ugyanis a Tiszántúl alatt elhelyezkedő kéregszerkezeti 
egység - amelyet a felszínen az Erdélyi Középhegység egy része 
képvisel - É-i peremén az eddig leírtakhoz nagyon hasonló mó
don húzódik egy riolitos magmakémiai jellegű és explozív, ig
nimbrites fáciesü vulkáni öv. Ennek apró felszini kibukkaná- 
sait képviselik csak a Tokajhegyalja és a Kárpátalja rioli
tos sorozatai /BOCCALETTI, M. - HORVÁTH, E. - STEGEUA, L. et. al. 
1976/.

Szerkezetileg meghatározott helyzetét tekintve a Kárpátmeden
cének ez a neogén korú riolitos vulkanizmusa analóg Kisázsia, 
az Égei-társég és a Balkán - részben idősebb - savanyú vulká
ni öveivel.. Azokhoz hasonlóan ez is a környezetüknél kevésbé 
mozgékony kéregrészek szegélyét követi, sajátossága azonban, 
hogy két, számos egyéb adat alapján is kirajzolódó "masszívum” 
között húzódik.

354
34



I . a z .  t á b l á z a t

1—1

H V£> LA t - CO •H* cn i—1 cn ■H* cn
H rH CO rH O cn LA v£) LA o >> o
H CO

1 H CA o rH rH o C\J H* o
>H t - rH
i-q
&

i—1 • •
H co cn CO (Ti fH CA CM cn CO
H CO o rH cn CM cn H* CO o s  t—

AJ 1 LA
JH rH cn O I—1 1---1 o CM •«+ o

-P rH t -
fi 0 o ~

•H >>
e i—r

0)
*0 s i
N
E •H rH
0) CO _  i

rH vcj H CO LA O H - cn
CD

CM
rH
0

esi
cd A

H" H* (Ti fH o CM
i <T* O

ex
r”S
fi

• r í E cn CM o rH o cd z r o
fi >H c - rH

•P
'a? CSJ
• r í tű co
-P 0
c > AJ

•H :fi vcd
0 -p EÍ

co rH a rH O
a) fi •H 1 •

*H -P '© E ■VJ CO
rH '© A ! •'in LA LA r - CO CO O CO CVJ t—
fi -P rH < í H  1 CA o m o CM cn o CO o í>> o
© 0) p I in e» •» 0k 0* ex fi r. ex 0> ö
a N £> N « o rH o rH rH CM H* o c -

© © cm r - «--1
m :fi Es in

:o -P
0

-P •H >
cd cd :o
íSJ •H td
o E ül

rH £fi s0
o AJ ü l 1 rH
ro 0 n  - H* LA c— CP\ LA LA LA cA CM CO

~ -P c - r - co H" CO o CM cn o rH in
ül •H >  co CM
o rH - H -  1 CM rH o rH o o rH CM o O  rH

fi 1 CD C— H rH
© © rt; .

,Q PH fi> H -
© a  co
rH

1 s
fi

•H
E
tS3
H CM

1 ~ CM cr> cn o t—1 fH cn CVJ LA
M rH LA o CA t— H* rH o !>, in

i rH e* •» •» •N e» i e» e» ex fi -
Ph cn CM o o o H LA o LA
rH 1—1
fH

s *4*
0 esi
Ph •H

U J t
>

'O
-P m •P
O cn CA -P

A itR CM O CM O o LA :o
O CM o CM O o o CM o o m + j

<! •H •H © fi cd tű cű CM CM O  :o
co < EH ph a o ifi Ph co AJ

3 5 4
35

M
AP

I 
El

em
ző

k
: 

P
et

rá
s 

G
yö

rg
yn

é 
és

 
G

uz
y 

K
ár

o
ly

n
é 

/l
, 

4,
 

5,
 

6
/ 

+ 
A 

SZ
IK

K
T

I 
ad

a
ta

i
D

ér
 

Is
tv

án
n

á 
és

 
So

h
a 

Is
tv

án
n

á 
/2

, 
3/

A 
G

L
Y

-I
II

-1
 

sz
. 

m
in

ta
 a

 f
ő

 
p

e
rl

it
sz

in
te

t 
fe

d
ő

 
in

gn
im

b
ri

tt
ak

ar
ó

 
fe

le
tt

, 
a 

k
ö

ve
tk

ez
ő

 h
ü

lé
si

 
eg

ys
ég

 
b

áz
is

án
 

k
ia

la
k

u
lt

 
vu

lk
án

i 
ü

ve
g

sz
in

te
t 

k
é

p
v

is
e

li
.



II.sz. táblázat

Az Izmir-Iebedos sorozat fő perlitszintjét jellemző 
minták kémiai összetétele

B/ Pszeudofluidális eutaxitos szövetű 
vulkáni üveg

A minták származási helye
Alkotó
% Mur-IV,S-l

1 6 ,0-2 1 ,5m
Mur-IV,S-1 
2 1 ,5-3 7 ,2m

MEZ-I,S-l 
8 2 20 2m

MEZ-I,S-1 
88 ]-46 Om

1 2 3 4

s í o2 7 1 , 28 70,32 70,67 69,39
a i2o3 11,71 12,08 12,05 1 2 , 5 8

Tí02 0,07 0,06 0,07 0,07
PegO^/yBe/ 1,24 1 , 4 0 1,44 1 , 4 8

MnO
MgO 0 , 1 1 0,36 ny 0,80
CaO 1,37 1,35 1 , 1 2 1,05

oCMcö 1 , 5 6 1,37 1 , 86 1,34
oCM 5 ,0 1 4,26 5,18 3,57

P2° 5 0,02 0,03 0,02 0,02

S03 ny ny ny ny
Kötött v í z 1 0 ,2+ 7,1 1 ++

MAPI Elemzők; Dér Istvánná
Soha Istvánná

A kötött v í z  adatokat a SZIKKTI -ben határozták meg
+A 32,0-37 ,2 m mélységközből meghatározott adat
++A 38,1-40,0 mélységközből meghatározott adat
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III. sz. táblázat

Az Izmir-Lebedos sorozat fő perlitszint.jét fedő piro- 
klasztikumok jellemző mintáinak kémiai összetétele

C. / Ártufa agglomerátum - 1. és 2. sz. elemzés
D. / Rétegzett-hullott tufasorozat - 3., 4., 5. és 6,sz.

elemzés

MAPI Elemzők: Bakó Györgyné és Soha I.-né

Alko- A minták származási helye
tó , j ff - i\/r ,̂4- m ̂ ̂ , r # /
%

viezarKaya iepe TŰI CU. J  bU CL 1VIUÍ. CLÜ 1 CJJv3 üj—x poX cllidl

1 2 3 4 5 6

Si02 70,67 70,62 59,16 55,32 69,75 6l ,0b
Ti02 0,07 0,09 0,25 0,24 ny 0,55
A1?0? 12,05 12 ,4 8 12,31 11,49 13,40 13,17
Pe20^ 1,44 1,44 2,34 2,31 0,79 4,25
PeO 0,25 0,25 0 , 1 2 0,06

MnO 0,07 0,06 0,06 0,02

CaO 1 , 1 2 0,75 6,93 10 , 5 6 0,76 3,84
MgO ny 0,30 1,03 0,98 0,67 1 , 7 6

lía20 1,86 1,74 0,98 0,87 1,56 0,77
k 2 o 5,18 4,65 3,87 3,21 5,34 1,89
c o 2 4,39 7,31 ny 1,89

P2°5 0,02 0,03 0,10 0,05 0,01 0,07
S ny ny

+H2° 5,89 5,31 5,46 5,38
- h 2 o 2,48 2,38 1,75 5,21

Összesen: 100,05 100,34 99,67 99,92

l.sz. minta: Mez-I, S-l sz. fúrás: 8,2 - 20,2 m
2.sz. minta: Mez-I, S-l sz. fúrás: 0,0 - 6,0 m
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IV, sz » táblázat

Mezarkaya Tepe - a fő perlitszintet fedő képződménysor 
jellemző mintáinak kémiai összetétele.

1 2 3 4 5 6 7 8

Si02 70,51 73,67 74,01 76,38 76,27 75,90 75,33 71,16
Ti02 0,07 0,05 0,05 0,06 0,05 0,03 0,05 0,17

A1253 13,06 13,17 13,85 14,18 13,85 13,73 14,79
C\ Q R

13,85
PépOo
PeO

1,21 0,85 0 ,89 0,27 0,39 0,39 U ,op 1,08
0,39 0,20 0,20 0,02 0,16 0,07 0,02

'MnO 0,04 0,06 0,05 0,01 ny 0,03 0,03 na
CaO 0,76 0,15 0,63 0,63 0,48 0,30 0,60 1,84
MgO 0,26 0,13 0,08 0,08 0,13 0,05 ny 0,53
l\fa20 1,69 2,52 2,70 3,33 3,00 3,18 3,30 2,61
k 2 o 4,53 5,16 4,68 4,32 3,92 4,53 4,35 4,59
c o 2 ny ny 0,05 0,03 ny ny ny na

■P2°5 0,02 0,04 0,03 0,01 0,02 0,02 0,02 0,01
S ny - ny na na na na ny

+ h 2 o 6,34 3,27 2 , 4 2 0,62 1,13 0,49 0,52
~ h 2 o 0,72 0,20 0,20 i—

1 «s

o 0,58 0,16 0,24

Az elemzések a Magyar Állami Földtani Intézetben készültek

Elemzők: Soha Istvánná és Bakó Györgyné
1/ Perlit - tufaösszletben o.8-l.5 m,vastag telep 
2/ Perlit - a Mezarkaya Tepe riolittakarójának_bázisán ^
3/ Perlit - a 2.minta fedőjéből, a perlit/riolit határról 
4/ Ignimbrit-fluidália riolit — a 3. minta fedője 
5/ 6/ és 7/ Riolit - a fő perlitszint kitörési szakaszat le

járó ignimbrittakaró függőleges szelvényéből. Mezarkaya
Tepe

8/ Perlit vulkáni üveg szint két riolittakaró között 
Gülyaka Tepe
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VI.sz. táblázat

A KALABAK-i terület főbb perlitkifejlődéseit 
.jellemző minták kémiai összetétele

MAPI Elemzők: Bakó Györgyné ás Soha Istvánná

Mintajel és sorszám
Alkotok
%

10-KB 11-KB 12-KB 13-KB 310-AV
1 2 3 4 5

s í o2 71,40 69,44 71,46 70,00 70,58
AlgO^ 13,44 10,39 13,45 13,00 12,96
Ti02 0,08 0,08 0,06 0,07 0,08
>Pe20^ 0,72 0,53 0,73 0,80 1,21
MnO 0,08 0,05 0,10 0,10 0,07
CaO 0,97 1,65 0,76 1,14 0,81
MgO 0,12 0,29 0,46 0,23 0,21
Pa20 2,70 0,32 2,76 2,31 1,62
k 2o 4,92 4,83 4,08 4,17 5,25
P2°5 0,03 0,02 0,03 0,02 0,03
izz.veszt. 5,47 10,28 6,30 8,01 6,77

Összesen: 99,93 97,88 loo,19 99,85 99,59
Az izzitási veszteségből az üvegben kötött v í z  /SZIKKTI/

4,61 11,20 5,48 7,16 6,58

A mintavételi helyek:
1. Kalabak-Hisarderesi; a perlittelep jellemző kőzete
2. Kalabak-Arapcafer; finomszemcsés tufaj a perlit közvet

3.
4.
5.

354

len fedője
Kalabak-Arapcafer; a perlittelep jellemző kőzete 
Kalabak-Mestanpinar; perlit
Te^vikiye-Avdan; "horzsás-perlit" - a perlittelep

szegélykifejlődése
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A VOLCANOLOGICAL MODEL OP PERLITE FORMÁTION 
/BASED ON EXAMPLES OF TURKISH - WESTERN ANATOLIAN -

PERLITE DEPOSITS/

By
György Vecsernyés

ABSTRACT

The author attempts to outline the particular volcanologi- 
cal conditions which result in the formation of perlite, 
or, in case of a slight shift in their parameters, of other 
volcanic glass types such as obsidian, pitchstone, pumice 
and tuffs composed of pumice. In this way a new concept of 
perlite genesis is set up, an answer to a heavily argued 
question, taking intő account the peculiar dynamics of 
erupting rhyölite magma, Other forms of appearance of volca
nic glass fit well intő this model and in view of the 
subsequent and intervowen character of the processes of 
their formation, even the unity in this diversity is pro- 
perly emphasized,

The author’s concept is based on field observations gathe- 
red in course of an exploration work done on a number of 
Western Anatolian perlite occurences. These show remarkable 
analogies with those of the Circum-mediterranean rhyolite 
beit and alsó with those known at many places in the 
Carpatho-Balkan mountain system. The petrographic similarities, 
the analogies of structural position and age are obvious.
This facts testify to the régiónál validity of the model, 
which, however, by no means should be considered the only 
possible way of perlite formation.
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RÉGIÓNÁL PART

The perlites of Western Anatolia occur in a number of rhy.i>litic 
complexes displaying a variety of individual features. The 
so-called Izmir Lebedos complex is one of the best-known of 
them. Situated North of Manisa, the volcanic complex 
occurring in the Kilic Dag area and the ignimbrite sheets 
at Eoca have nőt been studied in detail. The important 
perlite deposits in the Üski^ehir area form a continuous 
beit around the cone of the Türkmen Dag, Southeast of the 
town of Eskisehir. /Eig,1,/

The immediate area around and the underlayer of the perlite 
deposits developed in the Izmir-Lebedos complex consist of 
freshwater deposits of Miocéné and Pliocene age. The 
eruptions took piacé during the Middle Miocéné /radiometric 
age: 12,5 m.y./

At the base of the Neogene complex Lower Paleozoic sediments 
and Cretaceous flysch can be found. Ophiolite type basic 
volcanics play a significant role in the latter. /Eig.2,/

In' this volcanic complex a "main perlite horizon" comprises 
several important perlite deposits. The relative position of 
the main types of volcanic glass in the sequence is constant, 
The characteristically perlitic and the overlying fluidal 
eutaxitic textured glass are covered and eryeloped everywhere 
by flood-tuff agglomerates. /Eig.3»/

In this rhyolite complex several thin horizons of volcanic 
glass occur at the base of each cooling unit, Usually the 
X-ray amorphcus glass phase in the deposits of the main 
perlite horlzon ranges from 89 to 93 %, while the phenocrysts 
make up about 3 to 5% of the totál rock volume, Aggregates 
of intergrown phenocrysts and ,,MicroM~xenolithe of ophiolitic 
magmatites are characteristic. Varying amounts of clay
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minerals and zeolites are alsó present. The Chemical compo- 
sition of the characteristical rock types can be seen on 
Tables I. and II. The explosivity of the eruptions is directly 
proportional to the KgO /NagO ratio /Fig.4./ The iron is more 
oxidized in the younger member than in the older ones 
/Tables III and IV/.

The volcanic complex of the Foga area consists of typically 
fluidal textured rhyolite sheets of an average thickness 
ranging from 3o to 7o metres, Among these glassy horizons 
can be traced along several hundreds of metres. A different 
type of volcanic glass is represented by small bodies or 
pockets often displaying a gradual transition intő the 
rhyolite or even intő tuffs. All these types are characterized 
by a very high proportion of the glassy phase /92-99%/ and by 
the considerable amount of water bound in them /sometimes even 
more than 7 >5 %/. Accordingly, these rocks have to be classed 
as pitchstones. The composition of the phenocrystalline phase 
and its appearance is the same as it is in the Izmir-Lebedos 
complex.

North and North-east of Manisa the rhyolite magmas erupted 
from several secondary, separate magma chambers. This way 
a lót of eruption centres came intő being. The decline of 
this volcanism is marked here by the gradual change of the 
primarily acidic magma intő an andesitic one+

In generál, the lateral extension of these volcanic comp- 
lexes comprises several hundreds of square kilometres.
Their thickness, however, does nőt surpass somé hundred 
meters. The underlying complex is composed of ophiolitic 
rocks, serpentinites and diabases. The eruptions took 
piacé in the Neogene /presumably during the Miocéné/,
/Fig.5./

The interior part of these numerous bút small-size perlite 
deposits consists of typically periltic-textured, sometimes 
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fibrous volcanic glass. This type /the búik of the deposits/ 
is succeeded by fluidally textured., pumiceous glasses, 
which are often striped with lithoidic matériái or have a 
scoriaceous appearance,

The glassy rock bodies are of relatively reduced thickness. 
Deposits with an extension of several hectares are only 
25 m thick as a maximum, the average ranging from lo to 
15 metres /Fig.6,/ These bodies of volcanic glass are lying 
everywhere on strongly pumiceous tufo-agglomerates and are 
covered by rhyolites of markedly fluidal texture. These 
latter reoccur in the higher horizons of the sequence,

The Chemical composition of samples representing the per- 
lites of the Demirci deposits are given in Table V.

The mountainous complex of lürkmen Pag, pituated South- 
east of Eski^ehir represents products of a welldefined 
separate magma chamber. It is built up mainly of rhyolites 
and their pyroclastica. In the last stage of the volcanism . 
somé basalts poured onto the surface. The eruptions were of 
a violent explosiAje character as shown by the overall 
preponderance of pyroclastica.

The perlite deposits form a continuous beit encircling 
the central mass of the volcano. In this "perlite beit" 
more or less intensively welded pyroclastica, various 
facies of tufo-ignimbrites, eutaxitic ignimbrites and 
rheoignimbrites can be found. The volcanic glass deposits 
of varying dimensions are generally stratiform, forming 
together with their country rocks a concordant unity. The 
most important ones occur in the surroundings of the 
villages Kalabak, Ücsaray and Tesvikiye /Figa 7./

Although the Chemical composition of these volcanic glasses 
are remarkably uniform /Tables VI <, and VII,/ , their petro- 
logical features are greatly diversified. Markedly flu- 
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idal textures, varied-size lamination are typical fór the 
most part, while the búik of the greater deposits is almost 
completely homogenized. Perlite sand, a crumbling of the 
compact glass controlled by microscopic fissures and by 
the perlitic texture itself can be found at places. Mare- 
kanitic features, obsidian drops or pearls occur at 
Tesvikiye viliágé.

GÉNÉTICAI PART 
/Fig.8,/

The Izrrilr-Lebedos complex, the products of rhyolitic 
volcanism around Poca and North of Manisa, and the Türkmen 
Dag volcano of Eskigehir, all are situated in the mobile 
Izmir-Ankara Beit /BRINKMANN, 1966/ along the NW and N 
edge of the Menderes massif. The acidic magmas originated 
here by anatectic melting of deeper portions of the gra- 
nitic crust /KELLER, 197o/. Pragmented and resorbed. quartz 
crystals, aggregates of interlaced plagioclase, quartz and 
biotite phenocrysts /proof of the remelting process/ are 
characteristic of the Anatolian perlites, too.

Abundant remnants of ophiolites refer to the fact that in 
minor depths even a considerable assimilation of the ad- 
jacent rocks may have occurred.

The eruptions of an extremely explosive natúré were fed from 
secondary magma chambers. The complexes built up by this 
activity consist exclusively of pyroclastica, the ignimbrites 
being predominant, A minor part of them is composed of flood 
tuff agglomerates and stratified ash fali tuffs and tuffites. 
The latter indicate the gradual decay of the first phase.

The Chemical character of these series is rather monotonous. 
Almost every member of them is of well defined rhyolitic 
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composition, characterized by a significant preponderance 
of potassium over sodium.

During the long and calm period preceeding the first eruption 
by an enrichment of volatiles /first of all of water/ an 
exceptionally energy-rich and. active layer developed at the 
top of the magma chamber. Expanded while aseending in the vol- 
canic chimney, the pyromagma was transformed ent.irely intő 
pumice and erupted in form of glowing clouds onto the surface, 
These clouds moved downslope somé few hundred metres, until 
the fall-out point of the pumice. The cooling of finely 
fragmented pumice was hindered by hot gas-films. A rapid 
collapse and subsequent homogenization by re-melting of the 
accumulated pumice masses resulted from the lowering of the 
melting temperature caused by the water contained in the 
"wet" silicate melt.

This stage which produced the glassy rock masses was followed 
by the collapse of the partly emptied magma chamber. Consi- 
derable masses of the barely Consolidated perlite deposits 
were broken up and destroyed. The tephra flow pressed 
up from the deeper parts of the magma chamber destroyed first 
of all the fluidal textured glass of the upper and marginal 
parts of the deposits, sweeping away enormous quantities of 
fragmented perlite. The resulting chaotic flood tuff agglo- 
merate is of a lower grade of weléing than the pumice erupted 
earlier. This is due to the less water content of the pyrO“ 
magma.

This phase ended with such "dry'’ eruptive products as non- 
welded agglomerates and ash-fall tuffs. The following 
eruptive phases yielded thick ignimbrite sheets of rhyolitic 
composition having usually at their base a horzon of volcanic
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glaas - perlite somé metres thick. This fact testifies to 
a minor water enrichment in the pyromagma at the start of 
each eruptive phase. By using these horizons as indicators 
the individual eruptions in the thick complex of ignimbrites 
can be separated from each other.

The perlite deposits developed essentially in the same way 
in the area of Manisa-Demirci with the difference that the 
glowing clouds were smaller bút occured more frequently.

The considerable dimensions of subsidences caused be explo- 
sions of these relatively small masses of pyromagma allow 
thé conclusion to be drawn that their feeding foci must ha- 
ve been situated nőt deeper than somé hundred metres. The 
development of these little magma "pockets" ascending from a 
common secondary magma chamber and fiiled with extremeley 
active pyromagma is regarded as a very important prerequisite 
fór highly explosive "glowing cloud" eruptions i.e. fór 
volcanic glass formation. According to the concept those 
primary melts which yield. on the surface chaotic flood tuffs, 
ignimbrite sheets and crystalloclastic ignimbrites originate 
from considerably greater depths, from the secondary magma 
chamber itself.

The Process of Perlite Genesis

According to the proof furnished by the "pumiceous" textu- 
re /remnants of which found often even in the most compact 
glasses/ the glasses developed from pumice i.e. from frag- 
ments of solid "textured" volcanic glass. The amount of 
water structurally bound in them is determined by the 
equilibrum of temperature and pressure controlling the pro™ 
cess of expansion - i.e. by conditions prevailing in the vol
canic channel. Welding begins with the formation of glassy 
drops followed by a gradual melting of the pumice texture
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intő a compact glassy mass. The fluidal, laminated. textures 
which are common features of the volcanic glasses being 
caused by the primary sedimentation of pumice fragments give 
proof of the very limited flow of the extremely viscous 
secondary melt equalizing local pressure differences.

In the core of the volcanic glasa deposits theae features are 
completely masked by homogenöization. Their hardly detectable 
rests are crossed by the younger "onion skin structure" of 
the perlitic texture.

These ^pumice perlites" represent very likely only one 
possible way of perlite formation, bút probably the most 
common one. The genesis of glasses with a considerably smaller 
amount of bound water, P'.g. obsidian, can be explained by 
assuming that a considerable part of the dispersed matéria! 
transported by the glowing clouds was molten - drops in 
liquid state - as a consequence of the reduced expandability 
of drier magmas. Moreover, these can be hotter than the "wet" 
ones.

em_of _Ignimbrit es

According to the above-described processes the perlite - an 
expandable volcanic glass with an average water content of 
2,5 to 3,5 and characterized in most cases bút nőt obli- 
gatorily by the perlitic, onion-skin structure - can be 
classified as a hyaloignimbrite. Perlitic textured volcanic 
glass can be denominated as a vitrophyric-perlitic hyaloig- 
nimbrite of rhyolitic composition, while the fluidally lami
nated and pumiceous glasses are pseudofluidaleutaxitic hyaloig
nimbrit es.
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In each perlite area a number of petrological features of 
local importance exist having their origin in the indivi- 
dual development of separated magma chambers. Characteristic 
differences can be föund in the qualitative composition of 
the phenocrystalline phase and in the K^O/NagO rations. The 
averages of the latter are significantly lower in the Manisa- 
-Demirci area than in the glasses of the Izmir-Lebedos 
complex.

The close connexion existing between the amount of water 
bound in the glassy phase of perlite and the values of the 
KgO/E^O ratio is of great importance, the latter being in 
a certain rangé inversely proportional with the expansion 
characteristics of the perlite.

Local, Features

The^Regional Occurgence ofRhyolitic Volcanism in Anatolia 
and_i.n_t.he Egst ern_Med.it erranean_- a Structurally Pont roll ed
Phenomenon

To the rhyolitic volcanism of Neogene age developed in the 
Izmir-Ankara beit corresponds that of Bodrum in Turkey and 
of Kos, Yiali and lysiros islands in Greece. The former 
beit follows the 1W and K margin of the Menderes Massif, 
while the latter one marks out its SW foreland. A considerable 
number of important perlite deposits occur in these areas..

An analógon of the Izmir-Ankara beit can be traced. in Inner 
Anatolia between the földed, structure of the Toros MQuntains 
and the Consolidated médián mass represented here by the 
Kirsehir massiv, the eastern prolongation of the Menderes 
block. This beit is marked by the rhyolitic ignimbrite 
complexes of Konya and levsehir as well as by the immense 
flood tuff sheets of Ürgüp and Kayseri - an acidic volcanic
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complex mostly of Neogene age stretching along more than 15o 
kms.

Volcanic processes, their development and the complexes 
resulting from them, similar almost to every detail, even in 
age, to the above described occur West of Anatolia in the 
SW foreland of the Cyclades massiv, in form of thick complexes 
of rhyolite pyroclastica and perlite deposits of the Greek 
Aegean islands of Milos, Kimolos and Polyaigoa., or East 
of it in the Lesser Caucasus. On the Balkan Peninsula the 
Rhodope Massif plays a similar role in the formation of the 
Macedónián and Bulgárián volcanic glass deposits.

In the Carpathian mountain system, deep under the surface 
of the Great Hungárián Piain, at the NW and N margin of a 
relatively Consolidated structural unit outcropping in 
Transylvania as the Apu^eni Mountains, a mighty acidic ignim- 
brite complex can be traced in a continous beit, as revealed. 
by deep drilling. Its structural setting is very similar to 
that of the above described complexes. The Tokaj Mountains 
in Northeast Hungary and the rhyolites of the Inner 
Carpathian volcanic beit are small outcrops of this largely 
extended volcanism.
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Explanation of Tables

Table I. Chemical_com_gosition__of_sam2les_re_gresenting
t he_main_pex;l e_h.oriz on_of _ zm±r*—Lebedos
comjDles

A/ Volcanic glass of perlitic texture. Sample 
GLY-III-1 represents a volcanic glass hori- 
zon overlying the ignimbrite sheet that 
covers the main perlite horizon. /The basis 
of the next cooling unit./

Table II, 2ll2l42§l_62!2£2§i1li22_2ÍL§§!2PÍ2§_?2PP2§22Íi2§
the_Main_Perlite_Horizon_2f_the_Izmir-Lebedos
C2mplex_1

B/ Volcanic glass of pseudofluidal-eutaxitic 
texture

The amounts of bound water were determined in the 
Laboratory of the Research and Projecting Insti- 
tute of the Silicate Industry, Budapest.

+ figure relating to the interval of 3 2 .0-37 ,2 m 
++ figure relating to the interval of 38.1-4o,o m

Table III. Chemical Composition of Samples Representing
Í.̂ 2„?2í!02i§2’*;i22_22Y22i2S_Í^2_M§i2_?2í!iiÍ2
S2~i222_2£_!k^2_í2Sií!i;Lebed2s_C2niplex

C/ Plood tuff-agglomerates - analyses 1 and 2
D/ Stratified ash-fall tuffs - analyses 3,4,5

and 6
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Sample N°l: borehole Mez-I, S-l, interval 8,2-2o,2 m 
Sample N°2: borehole Mez-I, S-l, interval o,0-6,0 m

Table IV. Chemical_Compositiqn_cf_§amqles_Reqresenting
the Rocks_overl2ing the Main Perlite Horizon 
of_Mezarka^a-Tepe

Petrographic description of the samples.

1-3 Volcanic glasses which developed in coursa of 
the "recurrent" glass formation after the main 
perlite Horizon had been formed.

1/ Perlite, grey-green, laminated. A deposit of 
o,8-l,5 ni thickness interstratified between 
banks of ash-fall tuffs. The sample has been 
taken at a distance of loo m from borehole Mez-I, 
S-2

2/ Perlite, grey. Pseudofluidal, with lithoidic 
stripes and nodules. The sample represents the 
basal part of the rhyolite complex of Mezar- 
kaya Tepe.

3/ Perlite, grey, Pseudofluidal-laminated and 
perlitic textured, Taken from the overlyer of 
Sample H°2, it represents the perlite-rhyolite 
boundary.

0/ Perlite horizon of 2,5 m thickness. Situated at 
7o m over the main perlite horizon between 
rhyolitic ignimbrite sheets. Gülyaka Tepe, Sample 
N° GLY III-l

4-7/ Samples representing the first /lowermost/ rhyolitic 
ignimbrite sheet of Mezarkaya Tepe.
4/ Rhyolitic ignimbrite, brownish white. fluidal 

---------—  textured
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Table
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5/ Rhyolite, browilish i-white, fluidal, of lythophysic 
texture, often scoriaceous. Sample characteristic 
of the lowermost rhyolitic ignimbrite sheet.

6/ Rhyolite, violet brown, of fluidal texture,
scoriaceous. Upper portion of the rhyolite comp- 
lex that makes up the D©ve Düzü heights*

7/ Rhyolite, violet brown, of fluidal and lythophysic 
texture. Margin of the rhyolite complex over the 
bore-site Mez-I, S-2.

V. Chemical Composition of Samples Representing
the perlite iüeposits^of the Demirci Área 

Sampling points - description of rocks
1 - Tatlipinar Tepe - grey perlite
2 - Tatlipinar Tepe - grey, slightly fluidal

banded perlite, desintegrating intő perlite 
beads

3 - Karagöl Tepe II deposit sector, borehole
Ro 1, depth interval o,8-2o,6 m: grey perlite

4 - Incirlitas - silvery-grey perlite
5 - Incirlita^ - silvery grey perlite
6 - Kocaköy - silvery grey, fibrous perlite

VI, Chemical Composition of the Main Perlite

Area
Sampling points
1 - Kalabak Hisarderesi, characteristic sample

of the perlite deposit
2 - Kalabak-Arapcafer, fine grained tuff

overlying the perlite deposit
3 - Kalabak-Arapcafer: characteristic sample of

the perlite deposit
4 - Kalabak-Mestanpinar: perlite
5 - Tesvikiye-Avdan: "pumiceous perlite" -

marginal facies of the perlite deposit
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'Table VII • Chemical Composition of Samples Representing 
the Main Perlite Facies of the Üpsaray Area

Figures expressing the amount of water bound 
in the glass given above in the "loss on igni 
tion” values /Data of the Research and Pro
jecting Institute of the Silicate Industry, 
Budapest/
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Fig. 1 sz. ábra

Az Izmirtől délre eső terület 
vázlatos földtani térképe.

Geological map of the area soath of 
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Fig. 2 az. ábra
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A Cumaovasi-i terület perlittelepem lemely/tett 
fúrások képzödménysora

Lithological logs drilled on the pertite 
deposits of Cumaovasi

M -  V ̂  D í) Mezarkaya lep*

”  Mez I  S-2
A magmakamra berogy m a  á lta l 
Comptexes dislocored by volconic

kimozdított sorozatok 
substdtnct

M artat - ' epe

Mur IV. S-1

SAV?

Mez I. S-1

I Hullott riohttufa 
Rhyohte tu ffi ash fa li ta t rét

I Explóziós agglomerátum
Agg loméra te, foc ié t o f explotion

Artufa-agglomerátum
3  Agglomerate, tlood tu ff fociét

romrrn ^gyagasvanyos kitöltésű erek 
A E ittüres fü led  witt) o rg illizedL 1 i mattrigl

Psze>jdoflwdáiis szöveti/ vulkán üveg 
Volconic glass wüh pseudoflutdal tezture

*  [<-'') '"','1 té r id és szővelu vulkán üveg 
0- I,1- ̂ i-jl Volconic glass wüh p e rlitic  tezture

S  Elbontott vulkán: üveg
Decomposed volcamc glass

H -morén édesvízi üledékek
0 kc~-Sq Fresh water sediments ot Middle Miocéné age

Pig. 3 az* ábra

A Kfi/NaJD arány, az elméleti és tényleges duzzaszt hatóság oldalirányú változása 
az Izmir - Lebedos sorozat fó perhtszmtjében

Laté ra I changes ot K p jN a O  ratio  in the main pe rtite  horizon ol the Izm ir-Leberfos vokank campiex 

and its retation to the theoretical and practical expandib ility

1 K p !N a p  arány a perhtes szövetű vulkáni üvegekben - K p f  Na 0  ra tio  ot p e rlitic  volcamc glass fa a ts

2 KO N ap  arány a perlües szövetű vu lká n  üvegekben -  K p f  N a p  ra t'O  ol p e r lit ic  volcamc glass faoes 
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DEMIRCI KÖRNYÉKÉNEK FÖLDTANI TÉRKEPE
Geological map of the Demirci arca

<i ! i____

Fig. 5 sz. ábra
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Fig. 7 sz. ábra
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J 5.\l 2 * 4 5 6 7 8ábra. A Kárpátók szerkezeti egységei 
•>' Prof. Pr. VOITESTI,I.P. szerint

1 fiatal kitörési kőzetek elterjedése /harmadidőszak/
2 varisztikus redők északi Dobrudzsában, újjáéledés 
a Kimmériai-láncokban

5 Dinaridák / kréta-harmadidőszak/
4 a Kárpátok központi tömegének maradványai, Erdélyi

láncok / kréta-harmadidőszak/
5 kárpáti flis redők /miocén/
6 a Szubkárpátok redői /posztpliocén/
7 szerkezeti vonalak
8 szerkezeti vonalak áttolódásokkal



Általános Földtani Szemle N°12 81
Budapest, 1979

A NYUGATI KÁRPÁTOK ÉS A LEMEZTEKTONIKA

Rozlozník, Ladislav
/'Katedra geológie a minepalógi^, Yysoká skola 

technická, Kosice, ÖSSR/

Mota-clés BRGM-CNRS tárgyszavak:
Tectonique, point-de-vue-tectonique, tectogénése, 
t eót onique~d e-plaque, éntrainement-en-prof ondeur ,nappe , 
epoque-metallogenique,secondaire,tértiaire,Slovaquie, 
Carpat es-du-Ouest.

A lemeztektonika alapvető tételéből kiindulva, elsősorban ar
ra a kérdésre kell választ keresnünk: létezik-_e a_ Nyugati 
Kárpátokban valamiféle óceáni káregfőszlány?

Az Alpokban DIETRICH V. és mások /1974, 1976/ szerint az 
alsójurában Paleoeurópa egy euráziai és egy adriatikumi le
mezre vált szét. Ezek egymástól való távolodásával erőteljes 
báhisosodás kíséretében mind szélesebb óceáni kéreg jött lét
re, amelyet a Penninikum piemonti összlete képvisel® Szélessé
ge az alsókrétában volt a legnagyobb. Ettől kezdve közeledik 
a két kontinentális lemez ás megindul a Penninikum elnyelődé
se, metamorfizálódása és felgyürődése. A kolliziós folyamat 
lényegében az oligocénben fejeződik be.

A Nyugati Kárpátokbaneddig nem ismeretes a Penninikumnak
megfelelő ofiolitos_összlet» A svájci és osztrák /pl. TOLLMANN A./,

\  . . .

+ Előadta a Magyarhoni Földtani Társulat Általános Földtani 
Szakosztályának 1977. május 25-i ülésén.
Kézirat beérkezett: 1978. február 28-án.

354
67



valamint a csehszlovák geológusok is /pl. ANDRUSOV D./ hang
súlyozzák, hogy a Penninikum a Nyugati Kárpátok felé kiékül, 
nem folytatódik. Azonban a Gömöridákban jól ismertek a bázi- 
sos magmatevékenység nyomai /diabáz,gabbró, diorit, szerpen- 
tinit, glaukofanit stb. kőzetek/. Ezek egyrészt triász-, más
részt ismeretlen, talán jura-felsőkréta korúak. Az ofiolitok 
másik előfordulási helye a szirtöv, ahol változatos, jura-fel
sőkréta korú bázisos és ultrabázisos kőzetek találhatók /lim- 
burgit, piroxenit, glaukofanit stb/. Közülük egyesek csak exo- 
tikus rögök formájában, az upohlavi szenon konglomerátumból 
ismertek.

A két emlitett, ofiolitos kőzetekben aránylag gazdag öv je
lezhetne esetleg óceánivá válást, kéregvékonyoáást, a mélyárok 
közelségét, "mélange"-ot. Azonban nagyon távol vannak a Penni
nikum széles, kifejezett övétől.

Nagy nehézséget okoz az ofiolitok szerkezeti értelmezése is.
A Gömöridákban nagy területen találhatók, a Bükk déli részé
től egészen a Hnilec völgyéig. Sok helyen nagyarányú vonszo- 
lódás jeleit viselik magukon, ezért nem igen lehetnek autoch- 
tonoko így szerintem^illuzórikus minden próbálkozás ezeket a 
bázisos-ultrabázisos^kőzettesteket_yalamilyen_vonalhozi_ pl. a 
Lubenik-margecani, Rozsnyói stb. vonalhoz kötni.

Persze föl lehet vetni, hogy volt ilyen Pennini tipusú pászta, 
de eltűnt a szubdukció következtében; az ároköv behegedt és 
takarók, vagy fiatalabb üledékek boritják. Az már más kérdés, 
hogy ez.: egyáltalán érvnek tekinthető-e .Ilyen övét szerintem 
csak talán a Balaton-vonal környékén lehet feltételezni, amely 
esetleg a Periadriatikus lineamentum folytatása lehet.

Felmerülhet, hogy a SZEPESHÁZY K. által jelzett, a Mecsek- 
-hegység és Beregszász /Beregovo/ közötti jura-alsókréta korú 
bázitos öv nem ennek a nagy Msebhely"-nek a jele-e? Ha el is 
fogadnánk ezt a feltevést, akkor is felvetődik egy másik kérdés. 
Hová tartozik a szirtövi ofiolit-zóna? Ez már a következő kér- 
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déscsoporthoz tartozik, a redukciós és szubdukciós övék prob
lémáját érinti,

A^lyugati Kárpátok_szerkezetére_nincs_eg^séges_nézeti Különö
sen nagy vita folyik a takarók gyökérterületei körül,Egyben 
azonban van egyetértés, hogy ti, a Nyugati Kárpátok szerke
zete hatalmas kompresszió eredménye. A kristályos alaphegységben 
nincs olyan feltárás, ahol a nagy térszükülés megnyilvánulásait 
ne lehetne észlelni. A kristályos alaphegységet mind a Gömöri- 
dákban, a Veporidákban, mind pedig a Tatridákban számtalan, 
sokszor mm-sürüségi nyirási-császási lap hatja át /harántpa- 
lásság, diaftoritos milonitosodás/. Már ezek a mikrotektonikai 
elemek önmagukban az eredeti tér legalább egyharmadTa való szű
külését eredményezték, nem beszélve a rengeteg áttolódási sík
ról, a takarókról, amelyek az eredeti térséget az előbbiekkel 
együtt legalább egyötödére, helyenként egytizedére szűkítet
ték .

A problémák a nagy redukciós vonalak, térszükitő övék körül 
merülnek fel. Ezekben az övékben szokás a takarók gyökereitn/
keresni. Ilyen pl. a Szirtöv, a Certovicai vonal, a Murányi, 
a Lubenik-margecani vonal és legújabban az úgynevezett Rozs- 
nyói-vonal. Ezeket lehet kisebb elnyelési övéknek /ARGAND 
szellemében/ tekinteni, de nemDlehet_itt_szó_szorosabb_ér-= 
tele mben^ y e 11_szubdukc i. ós_övekro1^
Miért nem?
Eltekintve attól a ténytől, hogy hiányzik valamiféle meggyőző 
maradványa az óceáni kéregnek, ezek a vonulatok geofizikailag 
nem jelentenek valami figyelemreméltót. Mi több, a Szirtövet 
andezit-testek kisérik /?!/, a többi említett vonalat pedig 
neovulkanitok keresztezik. Az úgynevezett Rozsnyói-vonal 
mindössze 70 km hosszú; hogyan hatolhatna hát a kéreg alá?
A többiek is aránylag rövidek. Ezek nem lehetnek szubdukciós 
övék. A takarók nagyrésze egyébként a Nyugati Kárpátok terü
letén gyökérnélkülinek látszik.
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Nagyon érdekes kérdéseket vet föl az alpi metamorfózis_vizs- 
gálata a lemeztektonika szempontjából*

A szubdukciós folyamatokat MIYASHIRO A., ERNST W.G. és mások 
szerint nagynyomású metamorfózis-övek követik /un* "high 
pressure metamorphic belts11/. Ezek kisérői a kékpalák /"blúe 
schists”/, pl. a glaukofánpalák. Yan olyan eset is, hogy a 
kékpalaöv után, távolabb a mélyásóktól, egy kisebb nyomású, 
de magas hőmérsékletű metamorf öv keletkezik. Ebben az eset
ben MIYASHIRO A. szerint un. páros metamorf-övékről van szó 
/"_gaired metamorphic belts"/.

A Nyugati Kárpátokban az alpi példa szerint /FREY M. és tár
sai, 1974/ szerint mindkét metamorf övvel lehetne számolni.
A nagynyomású övét a Meliata-sorozat és a Szirtöv képvisel
hetné. A Meliata-sorozat glaukofanitjait már ROZLOZSNIK P. 
részletesen tárgyalta, 1935. évi monográfiájában. A szirtövi

Ne?

glaukofanitokat MISIK M* /1976/ irta le, mégpedig a Szirtövet 
kisérő konglomerátumok anyagából /albai-cenománu:dgóii/.

Ha a szirtövi előfordulásoktól eltekintünk, akkor azt lehet 
megállapítani , hogy a. nagynyomású_ alpi__metamorf ózis_|szak-_
-‘ól dél felé erősödik^ legnagyobb intenzitását a Gömöridák- 
ban éri el. Hasonló a helyzet az Alpokban is, ahol a nagy
nyomású metamorfózis a Periadriatikus lineamentumnál éri el 
a csúcspontját eklogitok formájában. Ezt az É-D-i irányt tart
ja ERNST W.G* a szubdukció irányának az Alpokban. Eszerint te
hát a Gömöridák a Nyugati Kárpátokban az árokhoz legközelebbi 
részt képviselnék /a Balaton-vonal felé/.

Sajnos azonban, a kérdés mégsem ilyen egyszerű. A nagynyomá
sú metamorfózis mellett a_Nyugati_Kárpétokban_van__egy_kis-_ 
nyomásúmagashőmérsékletü metamorfózis is, zöldkő-fácies 
formájában* Ennek a kulminációját a gömöri gránit képviselné.
Ez a két metamorf^öv_nem_egymás mellett_található, mint_másutt, 
hanem egymás fölött. Nem kell különösen hangsúlyozni, hogy ez 
a két öv nem keletkezhetett egy 'időben közös helyen* Kelet- 
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kezhettek ugyan egyidőben /mondjuk a felsőkrétában/, de akkor 
egymástól távol, és csak később kerültek közel egymáshoz9 Pél
dául keletkezhettek a mélyárok környékén, onnan kivonszolva 
mint mélange, takaró alakjában kerültek a mai helyükre, ma
gas hőmérsékletű alapra. Vagy ha közös helyen keletkeztek-, 
akkor a nagynyomású metamorfózis egy kb. 15 km vastag takaró 
áttolódási nyomásának a terméke és a takarómozgások után az 
autochton aljzat fokozatosan felemelkedett /itt hőintruzió 
is szerepet játszhatott/. Az emlitett esetben legalább 25-30 
millió év korkülönbségnek kell lennie a két metamorfózis ti- 
pusu öv között. OXBURGH E-R. - RURCOTTE L.D. /1974/ szerint 
ui. ennyi idő szükséges az autochton aljzat felmelegedéséhez 
a vastag takaró alatt. Ezen egymást eltakaró páros metamorf 
övék keletkezése az Alpokban is vita tárgya, és akárcsak a 
Nyugati Kárpátokban, eddig nincs egyértelműen értelmezve* A 
nagynyomású és magashőmérsékl etü_páros_metamorf __övek_tér-ido— 
ben való keletkezési módjának a tisztázása alapvető kérdés,
Folyamatban van egy széleskörű kőzettani kutatás az alpi me
tamorfózis megnyilvánulásának vizsgálatára mind az alaphegységek
ben, mind a takarókban. E vizsgálatok sokatigárőek, mert új 
fényt vethetnek a nagyszerkezetek fejlődési módjára is. Ezzel 
kapcsolatosan nagyon fontos a Meliata-sorozat tisztázása, idő- 
és térbeli meghatározása. A Nyugati Kárpátok sok hasonlóságot 
mutatnak az Alpokhoz, de eddig nem sikerült bizonyítani a 26- 
42 millió év közötti intenziv metamorfózist, amely az Alpok
ban ismeretes.

A lemeztektonika Nyugati Kárpátokra való alkalmazásának egyik 
alapvető kérdése, és gyakorlati szempontból is igen fontos 
oldala a magmatizmus és_a_metallogenezisi

Ha végigtekintünk az Alpidák magmatizmusán és megallogene- 
zisén, egyetlen más területen sem találkozunk négyesetleget 
jellegzetes, magmatektonikailag különálló srcképződésselA 
csakis a Nyugati Kárpátokban.
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Az első, az un, paleoalpi ÉtífépzŐaé,3.t: szakasz az iniciális 
ofiolitokhoz kapcsolódik /triász-felsőkréta/.

A második a mezoalpi ércesedés, amely csaknem szinorogén 
jellegű, és savanyú szialikus magmához van kötve.

A harmadik szintén mezoalpi, de már későorogén jellegű és 
intermedier magmával kapcsolatos.

A negyedik a jólismert neoalpi, szubszekvens jellegű, inter
medier és savanyú magmához kapcsolódó ércesedés.

Az első, a paleoalpi szakasz tehát az ún. iniciális-ofioli- 
tos összetétellel kapcsolatos. Ilyen pl. a Bükki titanomag- 
netites ércesedés, vagy a Tiba-i krómitérc-előfordulások. A 
Meliata-sorozatban előforduló több ismert hematit telepet ta
lán, az ottani diabáz- és diorit-előfordulásokkal lehetne ge
netikai kapcsolatba hozni, akárcsak egyes Pb-Zn-érctelepeket 
/pl. Ardovo/. Az utóbbi tipus különösen nagyon hasonlit a Ke
leti Mészkőaljok érctelepeihez.

A Szirtövben a jura mangánérc-telepek kivételével nincs olyan 
ércelőfordulás, amit genetikai kapcsolatba lehetne hozni a 
bázisos magmatit-előfordulásokkal.

A Gömöridák Cr-Ti-Fe-ércesedése, azbesztelőfordulásai a Nyu
gati Kárpátok és az Alpok összefüggése, az óceanizáció, a 
mélyárok esetleges közelsége mellett szól.

A második magmás ércesedési szakasz az a mezoalpi, csaknem 
szinorogén jellegű ércesedés, amelyet szid érit-formációnak 
szoktunk nevezni. Ez nagyon elterjedt és intenziv főleg a 
Szepes-gömöri Erchegységben, de megvan a Veporban és az Ala- 
csony-Tátra vidékén is. Tágabb értelemben a sziderit-formá- 
ciőhoz tartozik a kálidus-turmalinos gömöri gránit és a hozzá 
kötött greizenes Sn-W-Mo-/U/ ércesedés, aztán az un. alpi telér- 
típusú ércesedés, a magnezit-talk paragenezis telepei, a szi- 
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derit-barit paragenezis, az un. rejuvenációs kvarc-szulfidős 
paragenezis és végül a kvarc-antimon-arany paragenezis. A tur- 
malinos gömöri gránit és a hozzá közvetlenül kapcsolódó Sn-W-Mo- 
-ércesedés lemeztektonikai szempontból a szubdukciós övtől való 
nagy távolságra és egy vastag kontinentális kéreg részleges meg
olvadására utal. A sziderit-formáció többi paragenezise gazdag 
magnéziumban, vasban, rézben ás aránylag Cr, Co, Hi-ben is.
Ezek leginkább egy hibrid-magma termékei lehetnek, amelyet bá- 
zisos magmás hatás ért. Ezért PETRASCHEK W.E. /1974/ az oszt
rák Alpok sziderit-magnezit telepeinek forrását esetleg a Pen- 
ninikum elnyelt, megolvadt bázisos anyagában keresi. A gömöri 
gránit 98 millió éves, tehát közvetlenül a fő orogán fázis után 
nyomult fel. Mivel a gömöei gránitot már sziderit-, kvarc-sz-. ,lf i- 
dós és kvarc~antimonit telérek hatják át, tehát a sziderit-for- 
máció lényegében a gömöri gránitnál fiatalabb. Az ércesedés 
felső korhatárát pontosan nem ismerjük, de az eocénnél idősebb, 
mivel a szepesi eocén alapkonglomerátumában már találhatók érc
rögök ,

A gömöri gránitnak eddig nincs ismert megfelelője az Alpidák 
más területein. A sziderit-formáció megvan erőteljes kifejlő
désben az Osztrák Alpokban. Ezért PETRASCHEK W.E. ezt a két 
területet meiál 1 o-géniai szempontból egynek tekinti és Eyugat- 
kárpáti-Algi Ércgroyinciának nevezte el.

Véleményem szerint a nyugatkárpáti-alpi ércprovinciához, tehát 
a mi sziderit-formációnkhoz tartoznak Rudabánya és a hozzá ha
sonló, magyar területeken levő sziderites ércelőfordulások is. 
PANTÓ G. - KOCH S. /1970/ Rudabányát kremikovci tipusú, vagyis 
larámi-pireneusi ércesedés termékének tekintették. Ezzel egy 
nagyon fontos közös problémához jutottunk, amely lemeztektoni
kai szempontból is érdekes. Mi a sziderit-formációt felsőkréta .y. 
korú, leginkább a mediterrán! fázis utáni ércképződés terméké
nek tartjuk. Itt nem a kormeghatározás problémájáról van szó. 
Szerintem az ércesedés kora sem a Gömör-Szepesi Érchegységben, 
sem Rudabányán, sem Kremikovcin nincs egészen pontosan megha
tározva. Lehet, hogy felsőkréta, lehet,, hogy pale-océn korú.
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Inkább arról van szó, hogy a kremikovci telep a banatit-övbe 
esik, annak szerves része, A banatit-öv /PETRASCHEK W.E, sze- 
rint a keletmediterrán ércöv — "Ostmediterranische Erzgürtel" 
--=• az Alpidák legnagyobb, 5000 km hosszú öve, Nincs még egy 
„lyen éles, kifejezett,sajátos és jelentékeny magmás-érces 
egysége az Alpidáknak. Ez a nyugatpácifikus rézmolibdénes 
Kordillera-övvel vetélkedik. Erdélyben a Körösnél kezdődik, 
áthalad az Erdélyi Középhegységen /Munti. Apuseni/, a Bánáton, 
a Timok-zónán, a Srednogora-zónán, Anatolia és a'Kiskaukázus 
zónján, és onnan Iránon keresztül Pakisztánig követhető. Az 
Alpidák legfontosabb, leggazdagabb érctelepei ehhez az övhöz 
tartoznak. Főleg porfiros és szkarnos réz-molibdén telepek 
jellemzik. Az ércesedés vegyes vulkáni-plutoni formációhoz 
kapcsolódik amelyek "graben" kifejlődésüek és az Alpidák 
érettebb kéregfejlődési korszakában keletkeztek. SAWKINS 
/1972/ szerint ezek, akárcsak az Andokban, tipikus szubduk- 
ciós folyamat termékei.

Sem a gömöri gránit, sem a sziderit-formáció nem jellegzetes 
ebben az övben /habár a szid érit, mint azt Kremikovci példá
ja mutatja, imitt-amott megvan benne/. A sziderit-formáció 
kevésbé érett kéregfejlődási folyamathoz kapcsolódik és szer
kezetileg a Kárpátok, valamint az Alpok fő szerkezeti irányát 
követi. Ezzel szemben a .bánátit-formáció nem követi a Kárpátok 
fő szerkezeti csapásirányát, hanem fölveszi a_Vardar-öv_csa
pását^ keresztezve az idősebb alpi szerkezet irányát az Er
délyi Középhegységben.

A gömöri gránit kőzettanilag sem egyezik meg a bánátitok na
gyon tarka asszociációjával. Viszont ha a gömöri gránit és a 
sziderit-formáció nem banatit-jellegü^ lehet-e a Nyugati Kár
pátok területén bánátitokról szó?

Eocén daj.it -vulkánosság nyomai Banská Stiavnica /Selmecbánya/ 
környékén igazoltak /ROZLOZNIK L. - SAF 'li 0. - JACKO S., 
1973/® A hodrusi intruziv összleteket már régebben banatit- 
-tipusúnak tekintettük /ROZLOZNIK L. - SALÁT J, 1963/. A
354

74



hodrusi összletet kőzettanilag, kőzetkémiailag és érctelepta- 
nllag is /szkarnos porfiros rézércesedás/ a bánátitokkal ha
sonlítottuk össze, azok közé tartozónak tartottuk. A hodrusi 
intruziv összlet főleg granodioritbői, dioritból, aplitos 
gránitból és aplitbél áll; erős kontakt-öv kisári. A hodrusi 
granodiorit izotópos kora /BAGDASARJAN és tsai 1970/ szerint 
ugyan neogén /20-10 millió év/, azonban ezt a kort könnyen 
torzíthatja a fiatalabb, kétségkívül neogén korú, számos dacit 
és más szubvulkáni telér, amelyek ezt az összletet tömegesen 
harántolj ák.

A bánátitok másik megnyilvánulását a Nyugati Kárpátokban Recsk 
nél lehetne keresni. A recski érctelep kora és jellege bánátit 
vonatkozást mutat. Nagyon fontos az a kérdés, hogy Recsk va
lóban a banatit-formáció megjelenése-e, vagy pedig ezt a te
lepet a neogén vulkánosság előfutárjának kell tekinteni.

Szerintem, ha a recski érctelep a banatit-formációhoz tartozik 
akkor nem lehet szó szigetszerü előfordulásról. Ebben az eset
ben Recsknek, mint egy elsőrangú szerkezet tagjának, kapcso
latban kell lennie az erdélyi banatit-lineamentummal is,

A banatit-vonal nagyjelentőségű a neogén vulkáni iv lemeztek
tonikai értelmezése szempontjából is.

A neogén vulkáni ivet és a vele járó polimetallikus Au-Ag- 
Pb-Zn-Cu-Sb-Hg stb. ércesedást már STÍLLÉ H. /1953/ a Kárpá
tok alá az előtérből dél felé alácsúszó, benyelt tömegek beol
vadási termékének tarotta. Hasonló elképzelést találunk 
SLÁVIK J. /1973/, SANDULESCU M. - RADULESCU D.P. /1973/ stb. 
modeljeiben is. Ezeknek a modeleknek gyenge oldalaira többen 
rámutattak, igy LEXA J. és KONEGNY' Y. /1974/ is. A STÍLLÉ H. 
féle model helyére a magyar szerzők nagymédence-modelje lépett 
Az "ensiaÜD interars. spreading" modelje sokkal elfogadhatóbb, 
különösen, ha ezt csak a Kárpátmedence tükrében vizsgáljuk és 
a földtörténet neogén előtti fejlődését nem vesszük tekintet
be, Azonban a Kárpátmedencét nem lehet a szomszédos területek- 
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tol elkülöníteni, hiszen itt sok közös pont van, A Kárpát
medencét a Balkánnal egy nagyon jelentős kapocs köti össze, 
az említett banatitvonulat. Ez az 5000 km hosszá elsőrangú 
vonulat, amely a Kárpát-medencében kezdődik, eleve kizárja 
azt- a lehetőséget ̂ hogy a nagymedence modelljét neogén előtti 
időkre is lehessen alkalmazni,

A Kárpátok szerkezetében nagyjelentőségűnek látszanak az ivek 
A fő Kárpát-iv kis sugara miatt nem tekinthető elsődleges 
ívnek, csak másodlagos, a kontinentális kérgen kialakult Ív
nek /WILSON szerint/, A fő iv kompressziós jellegű. A báná
titok ive viszont ellentétes irányú ás tágulási Ívnek te
kinthető. Ugyanez a helyzet a neovulkáni ívvel. Ez is "re- 
verz% tágulási iv a fő Ívvel szemben és nem tartja tiszte
letben a "blokkok” határait, hanem a Nyugati Kárpátok fel- 
gyürt-konszolidált "szivébe” hatol, akárcsak a banatit-iv 
az Erdélyi Középhegységben.

Összefoglalásul talán a következőt lehetne leszögezni,

1/ A Nyugati K árpát okban __eddig_ngmigmerünk__olyan__83sz- 
lete+:} amelye* óceáni kéreg_maradványának_lehetne tekinteni. 
Bizonyos bázisosodás jelei ismeretesek a Gömöridákban és a 
Szirtöv mentén. Ezeket szerkezeti szempontból eddig nem si
került egyértelműen értékelni,

2/ jelenlegi tudásunk szerint nem_tudunk_egyértelműen 
megjelölni olyan övét, amely a szó_szorosabb_ertelmében vett 
szubdukciós_öynek felglne meg.

3/ Közös helyen megjelenő joáros /nagynyomású és nagyhő- 
mérsékletü/ metamorf_öyek keletkezése^ hasonlóan az Alpokhoz, 
meg nem tisztázott, A részletesebb vizsgálatok vethetnek 
fényt nemcsak az alpi metamorfózis keletkezési módjára, hanem 
talán a Kárpátok nagyszerkezeti fejlődésére is.

4/ Magma- és metallo-genetikai szempontból a Nyugati Kár
pátok az Alpidák keretében különleges fejlődést és helyzetet 
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mutatnak. A l2ugati_Kárpátok_a_felsőkrétáig az Alpokhoz ha
sonló fej 1ődesüek; az összekötő kapocs a sziderit-formáció»
A felsőkrétában nagy fordulat észlelhető és a„Kyugati_Kárpátok 
fejlődési módjukkal inkább_a_Keléti- ás Déli Kárpát okhoz, va
lamint a balkániéterületekhez hajlanak. Az összekötő kapocs 
a banatit-vonulat, valamint a neoalpi vulkánosság és ércese- 
dés* Ilyen szempontból a Nyugati Kárpátok átmeneti területe^ 
képeznek az Alpok és a Kelet-Kárpáti - Balkáni egységek kö
zött.

A tapasztalat szerint az olyan fejlődési modelek, amelyek nem 
veszik tekintetbe a Kárpátok különleges sajátságait, amelyek 
nem alapszanak a jellegzetes fejlődési viszonyok mély isme
retén, nem fogják a kérdést megoldani,

A lemeztektonika a Nyugati Kárpátokban sok_úji_kérdést vetett 
föl. A megoldatlan kérdések legtöbbje a Nyugati Kárpátok és 
a Pannon medence közötti határt érinti. Nagyon időszerű a 
Penninikum keleti folytatásának problémája, a Pannon medence 
mélyén a Darnó-vonal szerepének részletesebb tisztázása és 
a Meliata-sorozat téridőbeli meghatározása.

Ezért talán sohasem volt olyan szükséges az együttműködés, 
mint jelenleg.
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WEST CARPATHIAIS AID PLATE TECTOIICS

By
J  /L.Rozloznik

/Koeice, Űzechuslovakia/

ABSTRACT

The paper deals with the problems of the geological develop- 
ment of the West Carpathians in the light of plate tectonics.
The existence of oceanic crust, of zones of intensive structural 
shortening and somé problems of metamorphism, magmatism and 
metallogeny in the light of the new globan tectonics are 
discussed.

The results of the analysis suggest that no unit is known in 
the West Carpathians which could be unambigy.ously said to 
be a relict of the oceanic crust, though somé signs of ba- 
sification could be recognized in the Gemerides and in the 
Klippen Beit. Similarly, no zone equivalént to a subduction 
zone has been found in this region. Though — • as in the Alps — - 
"paired metamorphic belts” are known /a high temperature and 
a high pressure one/, still the origin of the high pressure 
metamorphism and the manner of its superposition upon the 
complexes showing high temperature metamorphism is far from 
being fully known. Though there are many signs of analogy 
between the development of the Alps and that of the West 
Carpathians, the metamorphism which occurred 26-42 millión years 
ago and which dominates in the Alps has nőt been established 
in the West Carpathians. Up to the Laté Cretaceous, the 
magmatic and metallogenic development of the West Carpathians 
show many similarities with the Eastern Alps /e.g.the 
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existence in both regions of the Siderite Formation/. On the 
contrary, during the Tertiary analogous development occurred 
rather in the Eastern and Southern parts of the Carpathians 
and BaHcanid.es /Banatite beit, Keoalpine volcanism and mineral- 
izatioh/„ The "great basin" model is acceptable fór the leo- 
gene period only. Plate tectonics gives rise to many questions 
regarding the development of the West Carpathians. The major- 
ity of them are connected. with the contact between the West 
Carpathians and the so-called ''Pannonian massif". The question 
of the boundary between them and of the prolongation of the 
Penni&icum towards the East is still unsolved. It vfluld be 
alsó important to elucidate the exact role of the Darnó 
Lineament and to define the Meliata Series.
Manuscript received: 28 -ti February 1978
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Prof.Ing. 7 /Ladislav Rozloznik Dr.Sc.
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Általános Földtani Szemle N°12, p,§-i?7$® 
Budapest, 1979

A VARISZTIKUS ÉSZAKI TÖRZS ÉS A BÜKKI TENGERI 
FELSŐKARBON, PERM ÉS TRIÁSZ

Szalai Tibor*

"Minden dolognak oly 
sok szine van" -

/Madách/

\

Mots-clés BRGM-CNRS tárgyszavak: Te,c- cogenuse , 
Tectonique-historique, orogenie-hercynienne, stratigraphie, 
carbonifere, permien, trias; Collines-Nord-Est-Hongrie, 
Slovaquie, Depression-Pannonien, Bosnie-Herzegovine.-— - 5 ill®

BEVEZETÉS

Célom annak kimutatása, hogy a bükki felsSkarbon a Variszci- 
dák külső zónáját képező karbon előmélység tagja. Az eddigi 
irodalom sok esetben a bükki új-paleozoikumnak a Dinaridák- 
kal, a Déli-Alpokkal való kapcsolatára utal. Ez a vélemény 
a triászra állhat, de a paleozoikumra nem. A_triászt_dél_fe- 
151 ható tektonizmus_juttathatta_mai_helyére«_A_felsőkarbon 
a yarisztikus_|szaki_ítörzs_tagj_a1 mely a podoliai hatóerők kör
zetében dél felé mozgott.

Az utóbb mondottakkal szemben áll ROZLOZSNIK,P. BALOGH K.,
KOZUR, H., MOCK, R. et MOSTLER H. felfogása

ROZLOZSNIK, P. /13/ szerint a Bükk harmadidőszak előtti 
rétegsorozata teljesen eltér mind a Vepor, mind a Szepességi-

*E1őadta a Magyarhoni Földtani Társulat Általános Földtani 
Szakosztályának 1977* okt. 26-i ülésén?
A kézirat beérkezett: 1978. február 22-én.
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-takard rétegsorozatától, úgy hogy benne új tektonikai és fá- 
cies-egységet, valószinüleg a dálalpesi fácies folytatását kell 
sej ténünk,

A Bükk hegység újpaleozoikuma —  Írja BALOGH K* -- szorosan 
kapcsolódik a Dfnaridákhoz. Joggal feltételezhetjük e terület
nek a bükki üledékgyüjtővel való közvetlen kapcsolatét, amit
az eddigi adatok a Balaton csapásától 
tenek®

délkeletre valószinüsi-

Toug.V- v felsőkarbon tagokat csak a Gömöridákból, a Bükkből, 
illetve a Balatontól délkeletre mélyített Karád l.sz, fúrás
sal állapítottak meg biztosan. Ez utóbbi elüt —  Írja BALOGH K, 

a Bükk hegység uráli mészkövétől; Eusulinidái szerint an
nál fiatalabb®

KOZUR, H. MOCK et MOSTLER H. tanulmánya szerint a Gömö-
ridák karbonja nem hasonlítható össze az északi grauwacke zó
nával /varisztikus északi törzs/, hanem a Déli-Alpok bizonyos 
kifejlődésével, E szerzők a Gömöridák és a Bükk felsőkarbonja 
közötti hasonlóságra utalnak, ami fontos és lényeges megfi
gyelés®

Tengeri vízéit csak a Dunántúli-középhegységből ismerünk.

Eltekintve a felsőkarbonnak már jelzett és még néhány erdélyi 
előfordulásától, az összes többi Kárpátokon belüli előfordu
lás jellegzetesen szárazulati, folyóvízi, mocsári vagy tavi 
ülepedésü.

A permi képződmények a kárpáti térségben általában szárazföldi 
kifejlődésüek, A bükki és a Bugyi-környéki előfordulás kivétel 
A-tengeri perm megjelenése elszigetelt jelenség, mert az or
szág többi részén ugyanekkor kétségtelenül szárazföld volt, 
illetve szárazulati lagunás képződmény /VADÁSZ E./.

A délnyugati és az északkeleti országreszek^közötti_ lényeg
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bevágó földtani kifejlodési különbség első Ízben a paleozoikum 
végén ütközik ki,

A BÜKKI FELSŐKARBONNAK A VARISZTIKUS ÉSZAKI TÖRZSBEN VALÓ
HELYZETÉRE UTALÓ MEGÁLLAPÍTÁSOK

ARGYRIADIS I. /ru. uú-* ábra/ helyesen állapítja meg, hogy a 
paleozoikum végén az európai oldalon egy tengerbarázda halad 
a herciniai relief déli része felé. Ez a permi herciniai te
rület. Ezt követi nagyjából egy állandó, az alsópaleozoikum 
óta pozitiv tendenciákat mutató terület, amely a herciniai 
időben nem gyürődött, és amelyet ”haut-fond intermédiaire" 
névvel illetnek. E terület másik oldalán újra tenger követ
kezik: nagy, gyakran süllyedő, ez az arab-afrikai szegélyte
rület. E terület átmegy a kontinentális Afrikába, amely a 
Gondwana része.

KRAUSSE H.F., PILGER A. /2-sz. ábra/ felsőkarbon vonulata a 
kárpáti teret nem éri el, jóllehet az utóbbi szerzők felső
karbon vonulatát meghosszabbítva a bükki felsőkarbonhoz ér
kezünk.

ANDRUSOV D. /3.sz„ ábra/ Írja, hogy a Variszcidák külső zóná
ját, tehát a herciniai orogén északi szárnyát a karbon elő- 
mélység alakítja ki* Ez megfelel SITLLE H. szubvarisztikus zó
nájának, Ez nemcsak nyugaton, hanem a felső-sziléziai kőszén
medencében is megjelenik, és a Kárpátok alá süllyed, ahol fú
rások elérték, és megtalálható hasonlóképpen a kárpáti flis- 
ben a karbon tömbökben. A prekambriumi moldanubiai és moravai 
zónák a Moravai-ivet alkotják, és délkeletre a Kárpátok alá 
süllyednek.

KOSSMAT F. /4.sz9 ábra/ grauwacke vonulata /Európa limnikus 
szénvonulata, a szubvarisztikus zóna/ diszkordánsan fekszik
354

85



a legidősebb kőzeteken. Általában csak a vesztfáliai szakasz 
felső részét és a stefáni emelet fő tömegét foglalja magában.
E megállapitás pontosan illik a bükki új-paleozoikumra.

A KOSSMAT P. megjelölte vonulat azonos az ARGYRIADIS I. áb
ráján jelölt herciniai vonulattal. E vonulat tagjai között 
ARGYRIADIS a Bükköt is megemliti. E vonulatot KOSSMAT felső
karbonnak, ARGYRIADIS perm— hercinikumnak nevezi,

E vonulatot RAKUSZ Gy., a fenti szerzőket megelőzve megje
lölte. A különbség fenti szerzők és RAKUSZ között, hogy az 
utóbbi e kapcsolatot a Donyectől nyugatra az Alpokig és a 
Bükktől délre levő terület egészére kiterjesztette,

A dobsinai,_bükki_karbon folytatását a Biharban_lát^uk, 
ROZLOZSUIK P, /1939/ szerint a dobsinai karbon bizonyos te
kintetben hasonlít a biharihoz. Rézbánya, Pojána, Lepu^ köz
ségek környékén, valamint a Moma déli oldalán Zimbró körül 
jelez felsőkarbont. Ugyanitt megvan a perm is. E kapcsolat 
lehetőségére utal KOSSMAT P, is. Ábráján az északi grauwacke 
zóna /szubvarisztikus zóna/ helyzete, mely Erdélyben kissé 
nyugatabbra helyezendő, egybevág ROZLOZSUIK idézett vélemé
nyével. Lehetséges, hogy a dobsina--bükki karbon vonulatot 
dél felé az egykori Krassó-Szörény vármegye néhány kőszén elő
fordulása jelzi /PAPP K,/. E lehetőségre KOSSMAT is utal.

A dobsina— bükki karbon vonulat csapásában halad Erdélyben 
SAVU H. mezozóos ofiolit öve.

A szubvarisztikus zóna vonulatától nyugatra az Alföldön, a 
Dunántúlon, a Kisalföldön felsőkarbont tudomásom szerint csak 
a Karúd 1. szv fúrás tárt fel,

A felsőkarbon vonulat^behajlásax_a kárpáti_/fcér_egészének._beszű
külése az Orosz tábla felől ható podoliai nyomóerő hatágára 
a.lukul! ki.
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A Keleti-Kárpátok Ázsia felől ható podoliai erő hatására ke
rültek mai helyükre. A varisztikus északi tömb is ekkor jutott 
mai területére. A varisztikus törzs másodlagos helyzetére 
ROZLOZSNIK P. nyomán is következtethetünk. Szerinte a Moma 
déli oldalán Zimbrő környékén a karbon a permi sorozatra át
buktatva fordul elő. így a Keleti-Kárpátoktól délnyugatra 
térszükület lép fel, obdukciók és szubdukciók keletkeznek.

"A külső keret keleti szögletében tételezhetjük fel —  Írja 
TELEGDI ROTH K. /p. 163/ —  a legnagyobb méretű összeprése- 
lődést, melynek következtében még a keleti középhegység töme
gében is takaróáttolódások jöttek létre." Az Erdélyi Középhegy
ség bonyolult tektonikája feljogosít a dél felől érkező hatás 
feltételezésére is, amint arra SZÁDECZKY-KARDOSS Gy. is rámutat.

DÉLI HATÓERŐK SZEREPE

A Kárpátok egészére ható dél felől érkező erők szerepére 
VOITESTI I*P. /5«sz,> ábra/ is rámutat. Szerinte a Kárpátok 
centrális depresszióján redővonulatok húzódnak. Ezek kifelé 
süllyednek, hosszanti repedések választják el őket; ennek kö
vetkeztében minden egység a külső egység felé, illetve arra 
tolódott.

Az ország nyugati részén az uralkodó csapás ÉK— DNY, a keleti 
részen ÉNY-DK. E csapásokat VOITESTI T.P. is jelzi. Szerinte 
a redővonulatokát dél felől ható erők hozták létre. Ezek a 
jelzett csapáskülönbözőségek kialakítói. A délről ható erők 
hatására juthattak a dunántúli karbon képződmények mai he
lyükre. Úgy gondolom, hogy a dunántúli vizei leülepedésekor 
a nötschitol._ nem északkeletre, _mint ma^hanem^keletre_hglyez- 
kedett_el^

Véleményem támogatására megemlítem PLÜGEL H.W, tanulmányát. 
ELÜGEL megállapítja, hogy a Gömöridák tengeri namur/vesztfáli 
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A/B képződménye nem mutat összeköttetést dél felé, hanem 
északkelet felé a Donyee-medence felé, illetve északnyugat 
felé Felső-Szilézia felé, mikoris a grazi Dult-csoport, ameny- 
nyiben namur, ennek az északkeletről érkező ingressziónak szél
ső része lehetett.

Megkülönböztetünk Északi- és Déli-Bakonyt. Ezeket a litéri 
szerkezet különíti el, E két egység különbözőségét már id. 
LÓCZY L. megállapította. A déli egység üledékképződése a nori 
emelettel végződik, A bükki új-paleozoikumot fedő mezozoikumi 
üledékek záré tagja is a nori emelet üledéke, E két előfordu
lás kapcsolatát joggal feltételezhetjük, A déli Bakonyban és 
a Bükkben az azonos ladini vulkáni termékek /diabáz és tufái/ 
is a kapcsolatra mutatnak. Délbakonyi vonatkozásban VADÁSZ E. 
szerint a vulkáni anyag nem helyi körzetben történt tenger 
alatti vulkáni működésből ered. Valószínűleg délalpi kitörési 
körzetből származik. Áramlások útján szállított módon került 
ide. VADÁSZ E. áramlásokról beszélt, magam is délről való 
eredetről, de áttolódásról szólok. Mindketten tehát délről 
való eredetről beszélünk.

Az imént és már a karbonnál is áttolódásokra utalok. Lehetsé
ges azonban, hogy a dunántúli karbon és a bükki triász "graben”- 
képződéssel hozható kapcsolatba. A "grabenek" létrejötte által 
keletkezett viziutak lehetővé tették a tengervíznek dél felől 
való behatolását,

VOITESTI I.P, a Bakonytól az Erdélyi Középhegységig húzódó 
redővonulatot jelöl. E redővonulat északabbra helyezve érinti 
a Bükk öt. Amíg tehát a f elaőkarbónban a Dunántúl és a Bükk kló— 
zott nem volt tengeri kapcsolat, addig a kát hegység között a 
mezozoikumban dél_felől glőnyOmüló tömegek vagy a viziutak kap- 
csőlátót létesitettek.

A délnyugatról és északkeletről ható legjelentősebb erőhatá
sokat jelzi az Északnyugati-Kárpátok és Erdély legösszetettebb
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tektonikája. A K a m i — -apuliai masszívum besüllyedt, megjelent 
az Adriai-tenger. A besüllyedt tömeg a szélei felé nyomást 
gyakorolt. Az északnyugat felé ható nyomás, valamint a Cseh- 
tömeg és a Lóczy~hát közé zárt terület helyzete szabta meg a 
dél felől ható erő mozgási irányát, és teremtette meg a Nyu
gati-Kárpátok előnyomulását.

Mindebből az következik, hogy a_deln;£ugati_és_az_északkeleti 
országreszek_felsőkarbon_képződményei_nem_álltak_egymással_ 
kapcsolatban^ E megállapítás keretébe vág TELEGDI ROTH K. vé
leménye is. Ugyanis szerinte a Bükk hegység permokarbon üle
déksora tenger szélén keletkezhetett.
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THE VARISCIAI IORTHERI RÉGIÓI AID THE MARIIÉ UPPER 
CARBOIIFEROUS, PERMIAI AID TRIASSIC OP THE BÜKK MOUITAIIS,

IE- HUIGARY

By
T. Szalai

ABSTRACT

The maríné Carboniferous formátions of the Bükk Mountains 
represent the external zone of the Variscids. They strike 
IW-SE /nőt SW-IE/ and are connected with the Dobsina Carboni- 
ferous in Slovakia on one side and with that of the Bihor 
Mountains /Apuseni/ in Transylvania.

The Upper Carboniferous of the Bükk Mountains was nőt 
connected with that of Karád /disclosed by drilling South of 
Laké Balaton in Transdanubia/. Accopdingly^ the ”Igal-Bükk 
geosyncline" could nőt have existed.

On the contrary, the Triassic sequences of the Southern Ba
kony show certain similarities with those of the Bükk Mountains. 
This may interpreted by assuming either tectonically advancing 
masses from the South /"nappe"/? or, eventually, a simple 
marine communipation due to "graben" formation,

Manuscript received: 22nd Pebruary 1978 
Address of the author:
Dr.Szalai Tibor 
Budapest V.
Reáltanoda u. 9.
H-1053
HUIGARY
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Fig. l.az# ábra# A hercinlai láncok éa mezozáoaí oflolitok
maradványainak mai viszonylagos helyzete 
ARGYRIADIS ezerint, 1975

1. A herciniai lánc ismert kiterjedése}
2# a mezozoikumi és harmadidőszaki orogenezisekhez kötött 

ofiolitokj
3. alpi front}
4# ismert vagy feltételezett szétválások.
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UpperCorbomleions 
loredeeps 
in Middle 
ond Western 
Europo

Fig* 2. az* ábra* Felaókarbon azegélyaüllyedékek Közép
éé Nyugat-Európabán /pontozott/; 
a belao varieztikua válaaztóőr /vonal- kázott/;
a gyüródéai vergenoia iránya /nyilak/. 
10TZE /1945, 19b3/; HEDEMANN et TEICH- 
MÜLLER /1971/ í BARD /1971/j COGNÉ /1973/} 
FRANKÉ /1974/ ezerint, KRAUSSE et PILGER 
munkájából 1975/76
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Fig*3.sz. ábra, Varisztikua egységek és szerkezeti vonalak -Variacan unita and aturctural lines /ÁNDRUSOV,D.*
1976/

I.Orosz tábla; II. Lengyel-tábla/ Ha. Brabanti-tömeg, Ilb.Szent- 
kereszt-hegység/; III.külső varisztikua öv; IY. rajna— herciniai 
öv /iVa. morva— sziléziai öv, IVb. prekambriumi tömeg "visztuli- 
kum", IYc. kulmmal fedett "visztulikum"/; V* közép-nemet öv;VI. szász— thüringiai öv /Via. allochton tömegek?. Ylb. "baran- 
dium”/} VII. Moldanubikum /Vlla. palaezoikum/; VIII. aleman tengely; IX, Montagne Noir; X, ultrapienin varisztikua öv;
XI. Tátra— Vepor öv; XII* a grauwacke Volovec öve; XIII Teyaaeyre 
— Tornquiat-vonal; XIV. a Variazcidák északi határa; XV. az 
Alpok es Kárpátok mai szegélye; XVI. áttolődáaok; XVII uralkodó vergenöia
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Fík.4.sz, ábra, Európa a felsókarbonban. - Europe in the
Lát e ffarb'o'nif erdueV '/mSMAF E flVJW----

A felsókarbon tenger# /vízszintes vonalozás/) 
paralikus öv /vonalkázás/} széntelepek /fékét#/}a Yariszcidák északi grauwacke öve /ferde vonalak/} déli üledékes öv hullámvonalak/} FSK Fennoskandiaj 
Mj Mjösengraben} Wo Voronyezsi-tömb5 As Azovi-horszt}
Po Podoliai-lemez /ó-paleozoikum/; Ki kielcei gyűrt öv
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VOITESTI. I.P* szerint





Általános Földtani Szemle N°12,p.. 
Budapest. 1979

VÁLASZ
SZALAI TIBORNAK "A VARISZTIKUS TÖRZS ÉS A BÜKKI TENGERI 

FELSŐKARBON, PERM ÉS TRIÁSZ" C. CIKKÉRE

Balogh Kálmán

Mots-olés BRGM-CNRS tárgyszavak; Etude-yeitique, 
•cectö5önsSö.,tectonique-historique,orogénie- hercynlenne 
Colllnes-Nord-Est-Hongrie.

Az említett cikk szerint a gömöri és a bükki karbon a Varisz- 
tidák karbon előmélységéhez kapcsolódik, a Bükktol a Déli Al
pok és a Dinaridák összeszögellése irányában feltételezett 
új-paleozóos--triász tengerág /a WEIN Gy.-féle igái-- bükki 
eugeoszinklinális/ nem létezett, s a bükki triászt dél felől 
ható erők juttatták mai helyére,

Ennek igazolására a cikk szerzője először ARGYRIADIS I. egé
szen más célból készült, Itália, a Dinaridák és Kis-Ázsia új- 
paleozóos zónáit fel sem tüntető, igen vázlatos ábrázát idé
zi. Ezután a bükki "felső-karbon"-t a KRAUSSE H,F, és PILGER
A. ábráján feltüntetett felső-karbon szegélysüllyedék vonalá
ba illeszkedőnek jelenti ki. Állítását egy ANDRUSOV D.-től 
származó ősföldrajzi vázlattal véli igazolni, Figyelmen kivül 
hagyja azonban ANDRUSOV-nak e rajzban is kifejezett véleményét, 
miszerint a szlovákiai Kárpátokban több, egymástól eltérő fel
építésű és fejlődéstörténetü öv különböztethető meg, amelyek 
egy részében van "felső-karbon", más részében azonban nincs.

A cikknek KOSSMAT F.-től átvett, 49sz, ábráján már nemcsak az 
Appenninek. hanem a Dinaridák és Kis-Ázsia "felső~karbon"-ja 
is szerepel. Ez az ábra azonban sokkal régibb /1936, évi/
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annál, hogy ismereteink mai állásán a bükki vagy a gömöri 
karbon "csatlakoztatás"-ának kérdésében kiindulásul szolgál
hatna .

Az egykori .ül.edékgyüj tők.ősf.öldrajzi összef üggéseinek nyomo
zása a bennük lerakodott„üledékek kifejlődésének és.korának 
jóval részletesebb ismeretét kivánja meg, mint aminő ebből a 
cikkből kitűnik,

KOZUR,. H.. ás MOCK R.„ /1977/. Conodonta-leletei szerint.ui, 
a Bükk tengeri . kif ej lőd.ésü közápső--f első-rkarbonj át időben 
megelőző alsó-karbon „képződmények az .Uppo.nyi-hegység_ 2. és 
3. sorozatában valóban .j elen .vannak,. A BALOGH „K ..-féle .1964- 
es állásponthoz képest. csupán. annyi a .változás hogy .az „uppo- 
nyi és a bükki karbon . térbeli,elkülönítettségét -- az akkor 
feltételezett szudá.tai . diszkordancia. helyett — ■ ma már inkább 
alpid.mozgásoknak tulajdonítjuk, —  A .vízéi emelet.fölső ré
szét a.gömörida karbon .magnezites vonulatában ugyancsak 
KOZUR, H. , MOCK, R. és MOSTLER, H. /197.6/. mutatta ki,.Hogy 
ez az Ochtinán f elismert ,f/agyagpalás--karbonátos vizei.hogyan 
viszonyul a Dobsina-rkörny.éki^jf parti konglomerátumokkal .kezdő- . 
dő, majd mészköves— agyagpalás,brachiopodás--fusulinidás weszt- 
fálienhez, amire^iölfelé kőszéncsikos stefánien települ, egye
lőre nem tudjuk.

A gömöri karbonnak a sziléziaival vagy a Ívovival való eset
leges kapcsolatára újabban H.W. FLÜGEL /1975/ is utalt ugyan,
ennek bizonyítása azonban -- megfelelő üledékek hijján —  eddig

/még senkinek sem sikerült. Ezzel szemben a Szepes— -Gömöri Erc- 
hegyságnek a Rozsnyói-vonal mentén vagy attól D-re /pl, a Tor
na völgyében/ levő számos "karbon” előfordulását KOZUR, H. és 
MOCK, R. /1973a, 1973b/ Conodonta-leletei kétségtelenül a gö
möri triász mellétéi /Meliata-/ kifejlődésébe utalják,

Más szlovák geológusok /pl. YOZÁR, J. 1968, 1976, 1977* 
VOZÁROVÁ, A. 1973; VOZÁROVÁ, A. és VOZÁR, J. 1975;
VOZÁROVÁ, A. 1977/ lényegében megerősítik azt a képet, amit 
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AHDRUSOV, D, a Hy-i Kárpátok karbonjáról 1964-ben lefektetett, 
Eszerint a kárpáti maghegységek magvai, amelyeket kristályos
pala burkú alsókarbon /?/ granitoidok alkotnak, kétségkívül a 
varisztikus orogén részei lehettek. E maghegységek területén 
—  azok kiemelkedése, majd megrokkanása után — ■ a wesztfálien- 
ben /vagy még inkább a stefánienben/ helyenként kisebb-nagyobb 
kontinentális üledékgyüjtok keletkeztek, többnyire kőszénkép- 
ződés nélkül, a Zempléni-hegységben kőszénképződéssel. Jelleg
zetes hegylábi süllyedékekről van szó, amelyek vékony üledék
sora sok esetben még az alsjó-permben lepusztulhatott, hiszen 
a minden maghegységben általános elterjedásü felso-perm több
nyire durva szemű törmelékes összletei igen gyakran közvetle
nül az alsó-karbon /?/ granitoidokra, vagy azok kristályospa
la burkára települnek. Hogy a kárpáti karbon kivékonyodásában 
vagy kimaradásában a takarómozgás okozta lenyiródásnak nem sok 
szerepe lehetett, azt -- legalább is az autochton buroksoro
zatokra nézve -- az bizonyltja, hogy a transzgredáló perm bázis
rétegei fekvőjük gránit- és kristályospala- kavicsait tartal
mazzák. - Ezeknek a belső medencéknek a varisztida szubgrau- 
vakke-övhöz való kapcsolatáról ez idő szerint semmi közeleb
bit nem tudunk.

A bükki és a dobsinai középső-karbon bizonyos agyagpalái közöt
ti bámulatos egyezést viszont egyáltalán nem indokolatlan egy 
a Bükk felől jött transzgresszióval magyarázni, amely Dobsina-- 
Rudnany vonalában érte el szegélyét. További /ÉNY-i vagy É-i

A bükki karbonnak az Orosz-tábla epikontinentális karbonjá
ban is fellelhető, kozmopolita ősmaradványai a kapcsolatok köz
vetlenségét nem bizonyítják. Tény ellenben, hogy a bükki karbon 
mélyebb helyzetű /kövületmentes/ paláit PLÜGEL, H.W, a Gail- 
völgy Hochwipfeli-rétegeihez véli hasonlóknak. A bükki karbon 
podolszki--mjacskovói részének fáciese viszont a Kami Alpok 
és a Dinaridák Auernigi rétegeiére emlékeztet. A bükki karbon 
ősmaradvány-társasága a Balaeotethys fajaiból áll /BALOGH K, 
1964/.

irányú/ kapcsolatai azonban igen kétségesek. v



A bükki karbonnak —  a mai ismeretek tükrében_— ^aligha lehet- 
tek_bihari kapcsolatai,, A "GEOLÓGIA MUN^ILOR APUSENI" /I976/ 
szerint vannak ugyan a Bihar-csoportnak olyan részei, amelye
ket a Gömöridák Gölnici /porfiroidos/. ill. Rakoveci /fillit —  
diabáz/ sorozataihoz lehet hasonlítania Ezek a sorozatok azon
ban zömükben karbon-előttiek, s elterjedésterületük fejlődés- 
története a karbontól kezdve a bükkitől élénken különböző 
irányt vett. Csupán az Ariegeni-takaró "zöldpala formáció"- 
ja bizonyult —  sporomorphái alapján -- alsó-karbonnak. A kö
zépső- és felsőkarbon jelenléte ellenben igen bizonytalan.
Az Arieseni-takaró korábban ide sorolt "Poiana-i összlet"-ét7 ’
újabban, paiynológiax alapon, ordoviclumlnak tekintik, A Einip—  
Glrda-i és az Ariepeni-takaró sötét szinü, préselt konglomerá
tumát pedig —  hegylábi felhalmozódás jellege miatt —  felső- 
- karbon— perrn gyanánt emlegetik ugyan, de mégis inkább alsó- 
-perminek vélik /erre nézve nincs elegendő őslénytani adat/. 
Tengeri fels0-ka.rbon__azonban_ni.ncs_ a Biharban, _|§_a_ perm is 
kontulnentális_k.ifejlődésü minden_bihari egységben^

Ezzel szemben nemrég Nagykanizsa környékének aljzatában is 
fusulinidás középső- vagy felső-karbonra bukkantak /BERCZINÉ 
MAKK A. szóbeli közlése/.

A bükki karbonnak még akkor is össze kellett függenie az 
ugyanott található, törmelékes— evaporitos, majd karbonátos W C  r  
tengeri permmel, ha —  mint újabban fölmerült -- a kettő kö-

Ezt a kapcsolatot -- 
PÁNTIG-PRODANOVIC-nak 1978. X. 4~én

— ^  — ^  
zött üledekmegszakadással kell számolnunk. Ez ui» azokon a 0} 
déli-alpi— dinári területeken sem ismeretlen jelenség, ame
lyekkel a bükki újpaleozoikumot kétségbevonhatatlan lito- és 
biosztratigráfiái bélyegek kötik össze 
mint A, RAMOVS-nak és S
Budapesten tartott előadásai tanúsítják -- még a Karavankák 
és Szerbia perm--triász határrétegeinek bükki megfelelőikkel 
való nagyfokú egyezése is alátámasztja. - Nincs azonban hiány 
a három terület "összekötő láncszemek" tekintetében sem:
Sári— Bugyin kivül most már az alcsut-dobozi, avtabajdi, a 
dinnyést, a táskái, atabi fúrások /sőt talán dióskáli
354 7
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fúrás/ evaporitos és tengeri f elsőrpermj e is abükki- perm DíJy- 
felé mutató kapcsolatait valószinüsiti A Dunántúl fusulini- 
dás karbon előfordulásai /Karád és Nagykanizsa/ ugyancsak 
ebbe a vonalba esnek.

A, bükki triásznak kétségkívül "déli"_„vonásai .vannakAzt a 
lehetőséget azonban, hogy ez a triász D-ről jott .takaróként 
került volna.a SZALAI T. szerint külső_varisztIdának tekint- 
het ő .bükki karbon fölé,, bátran .elejthetjük,, rriart:

a/ a dél-alpi— -dinári „tipusú bükki ..új. paleozoikum, szervesen 
összefügg az.ugyancsak.deli tipusú ̂ bükki^triásszal;

b/ a bükki triász 
be van gyűrve;

a bükki új paleozoikummal szorosan egy-

c/ a_ Déli-Bükk.sötét..palatömegének: karbon korára_vonatkozó 
korábbi nézetét a „terület kiváló.ismerőj e SCHRETER. Z .
-- az addig összegyűjtött litosz.tratigráfiái./és„rész
ben őslénytani/ . bizonyítékok hatására .maga., is ..triászra 
helyesbítette /már 1954-től kezdve_!/,.és „ezt a minősí
tést H. KOZUR és R. MOCK /1977b/ Conodonta-leletekkel is

a "
alátámasztotta»

SZALAI T. nyilván félreértette TELEGDI ROTH.K.-nak /1929/. az 
éppen az idő tájt ismeretessé vált bükki tengeri perm szár
maztatására való utalását. TELEGDI ROTH K. az idézett helyen 
csupán arról irt, hogy a zechstein tenger elérte a Kárpátok 
mai külső szegélyét. Abból az ezt követő, óvatos megfogalma
zásból. hogy ez a magyar föld és a Kárpátok egykorú. durA/'atör- 
melékes, szárazföldi képződményeitől elütő bükki permokarbon 
"részben talán permo-karbon tenger szélein keletkezhetett", nem 
derül ki ugyan közvetlenül, hogy melyik tengerről lehet szó; 
dehát a germán Zechstein tengere mégsem tekinthető permo-kar- 
bonnak»..

VOITESTI I.P. 1921-ből származó szerkezeti vázlatának ma már 
csak tudománytörténeti értéke van. A bükki mezozoikum sem a 
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tj

balatonielvidékivel, sem a biharival nem,egyezik. A bükki ,.:j 
triász az aljzatban Jászberényig biztosan követhető, és va
lószínűleg egyes zalai fúrások is ebben végződtek. A bükki 
típusú újpaleozoikum és triász egy vonulatba eső aljzati elő
fordulásait szemlélve,. szinte önmagától „adódik az Igal-Bükki 
tengervályu gondolata. Ennek érvényét SZALAI.T ..cikke egyál
talán nem veszélyezteti, hiszen egyetlen_ide vonatkozó tény
beli adat cáfolatát sem.tartalmazza. fEIN Gy. idevonatkozó 
nézeteit csupán egyetlen dolog,. a .középdunántúli és az észak

C-

\r-alföldi, aljzati mélyfúrások számának szaporodása, és ezek
révén új, eddig ismeretlen összefüggések feltárása módosít
hat j a .

Szót kell . ejtenem néhány,módern tektonikai műszónak szerin
tem helytelen használatáról,is. Abból pl., hogy Zimbró kör
nyékén a karbon /ROZLOZSNIK P. szerint/ átbuktatott helyzet
ben van a perm felett, még nem következik, hogy ott obduk- 
ciók és szubdukciók keletkeztek.

Összegezve: bármily értékesek is számunkra a régi szakiroda- 
lom tényadatai, nem mondható szerencsés módszernek az ebben 
foglalt vélekedéseknek egy.előre,kitűzött cél érdekében tör
ténő kiválogatása,és .bizonyítékul állítása, különösen, ha azok 
az azóta ismételten lefolytatott, gondos litológiai és őslény
tani fácies-elemzésnek, valamint az ennek nyomán kialakított 
rétegtani és szerkezeti megállapításoknak ellentmondanak.
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ANSWER
TO THE PAPER BY T. SZALAI OH "THE VARISCIAN NORTHERN REGION 

AND THE MARÍNÉ UPPER CARBONIFEROUS, PERMIAN AND TRIASSIC 
OF THE BÜKK MOUNTAINS, NE-Hungary"

By
K, Balogh

ABSTRACT

T. SZALAI in his paper /published in this same issue/ fór- 
warded certain ideas, mainly relying upon older literature, 
which contradict in several essential points to my own concept 
and experience.

In the answer, new evidence is cited on the /rather complicated/ 
relationship existing between the marine Upper Carboniferous 
and Permian formations of the Bükk Mountains and those known 
in somé units of the Slovak Gemerides. It is pointed out that 
there is no marine Upper Carboniferous and Permian in the 
Bihor /Apuseni/ Mountains; accordingly, no marine communica- 
tion may have existed in those times with the Bükk Mountains 
sedimentary basin. On the contrary, recent drilling produced 
numerous data supporting the existence of marine to lagoonal 
/evaporitic/ Upper Permian rocks along the line connecting 
the Bükk Mountains South of Laké Balaton with the Karawanka 
and the Dinaric Mountains.

The Mesozoic /Triassic/ sequences of the Bükk Mountains differ 
from those of both the Southern Bakony and the Bihor /Apuseni/ 
Mountains. They could be traced in the basement /disclosed by 
drilling/ along the aforementioned line. This Permian-Triassic 
sedimentary beit has been designated by Gy. WEIN as the "Igái-
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“Bükk geosyncline" or trough. The paper of T.SZALAI, in fact, 
provides no pertinent arguments againöt its reality.

The Bükk Mountains Triassic can nőt be a "nappe" tectonically 
superposed onto the Carboniferous formations. The Triassic 
is strictly bound to the Laté Paleozoic of the Dinaric-Bükk 
/Igal-Bükk/ beit; both suffered j'oint folding.

Manuscript received 8th October 1978 
Address of the author:
DraBalogh Kálmán 
Budapest 
Visegrádi u.17*
H- 1132 
HUNGARY
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Általános Földtani Szemre N°12, p„l977-l?9 
Budapest, 1979

AGYAGÁSVÁNY-ADATOK A BAKONYI EOCÉN ŐSFÖLDRAJZÁHOZ

Dudich Endre+

Mots-clés BRGM-CNRS tárgyszavak: Mineralogie, statistique, 
analyse-thermique, ÁTG, ATD, rayons-x, argile-mineral, 
kaolinite, argile-mica, montmorillonite, chlorite, 
glauconite, AL OH, dolomie, , minéraux-
-alluvionaires, eocene; Transdanubie-Centrale-Hongrie,--
1 ill.

A Bakony-hegység eocén képződményeinek kozetrétegtani csopor- 
tositása, valamint a javasolt formációk és tagozatok ásvánkő- 
zettani-geokémiai laboratóriumi vizsgálatok alapján való jel
lemzése során / 4 / összegyűjtöttem az agyagásványokra vonat
kozó adatokat is. Ezek nagyrészt a MAFI-ban készült deriva- 
tográfiai és röntgendiffrakciós, kisebbrászt a Bauxitkutató 
Vállalat balatonalmádi laboratóriumában készült derivatográ- 
fiai vizsgálatok nagyrészt közzé nem tett eredményei voltak. 
Mindkét fajta kiegészítő vizsgálatok készültek 1977-ben a MTA 
Geokémiai Kutatólaboratóriumában. A /szorosabban vett agyag
ásványok körén már kivüleső/ glaukonit eloszlására vonatkozó
lag a MAFI-ban és a Természettudományi Múzeum Ásványtárában 
készült, igen nagy számú mikro-mineralógiai vizsgálat adatait 
használtam föl, / 5 /. Ez összesen 170 DTA-derivatográfiaj. 
lo3 röntgendiffraktométeres és lol9 mikro-mineralógiai vizs
gálat. Készítőik fogadják ez alkalommal is hálás köszönetemet.

Az ősföldrajzi szempontú kiértékeléshez az agyagásványokon 
és glaukoniton kivül a szabad aluminiümhidroxid-ásványokra 
/gibbsit, bőhmit/ is tekintettel voltam,

+E1őadta a Magyarhoni Földtani Társulat Általános Földtani 
és Agyag-ásványtani Szakosztályának közös szakülésén, 
1 9 7 7. november 28-án,
A kézirat beérkezett; 1977. december 10-én,
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Az eredményeket jórészt táblázatos formában mutatom be. A 9 
formáció egymással való tér-időbeli kapcsolatairól az 1 ,sz, 
ábra ad tájékoztatást. Megjegyzendő, hogy a Devecseri /való
színűleg a Szőcivel majd összevonandó/ és az Iharkút! Formá
cióról összehasonlításul szolgálható adat nem áll rendelke
zésemre .

1. DARVASTÓI FORMÁCIÓ

A /GKL-ben készült/ derivatográfiái és röntgendiffraktomet- 
riai vizsgálatokból az alábbi kép adódott. /Teljes kőzetre 
vonatkoztatott félmennyiségi %-os értékelés./

l.sz. táblázat
/Zárójelben a minták db-száma/____________

Kaol. Iliit 111./ Montm.Klorit 
/mont.

------------------------------------------- %
Gibb-Böh-Do- Gipsz 
sit mit lo- 

mit

Darvastó 
VI./l/ 2 1 3 — — _ _

3aKőzetlisztes mészkő tagozat
Darvastó 
VI./I/ 9 4 - 1 - ny ny ny
Szőc-Bhegy

/2/ ny-3 — 1 — _ — —
2sAlsó törmelékes tagozat

Cseh-1 /2/ 5 4 - - - 8-23 1
Darvastó 
VI./I/ 1 ny — — — _ — _ __
Szőc-Bhegy

/5/ 6-61 ny-6 o-6 o-3 o-8 o-8 - o—lo 0-56
l.Bauxitos tagozat 

Darvastó 
VI./I/ 44 22 18 -
Szőc-Bhegy

/3/ 41-8 1 ny o-9 - o-2

Jól követhető alulról fölfelé az Al-hidroxidok kimaradása, 
a kaolinit kizárólagosságának, majd túlsúlyának megszűnése, 
az illit és az illit-montmorillonit "belépése". A klorit 
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eredete kérdéses; valószinüleg idősebb képződményekből áthal
mozott .
A glaukonit a kőzetlisztes mészkő tagozatban jelenik meg; 
egyetlen mintából ismert, amely egyben amfibólt is tartal
maz /tufaeredet?/.

2. KISGYÓNI FORMÁCIÓ

/Az alsó kőszéntelepes és az 1», alsó tarka tagozatból nincs 
adat,/

2,sz, táblázat
/Zárójelben a minták db-száma/

Kaoli
nit Iliit Illit-Montm. Montm.% Megj.

5.Fedőmárga
/I db/ 

Mór-2,
6 /18/ 2 / 6/ 3 /8/

/deriv:sok/
/karb-men
tes kőzet-

4, Felső kőszéntelepes
Ba-224, Ba-236

/2 db, 21-49 13-- 19 i 1 9 /Császár 
1 G.ada

tai/ —  -
3.Köztes tarka
Mór-2,/2 db,/ 7-21 3 /deriv:sok/ o-l6 /gibbsit 

is van/

A kaolinit túlsúlya egyértelmű4 Iliit ás illit-montmorlllonit 
kevert szerkezet kiséri; a montmorillonit esetenként dúsul.
Az illit megjelenését az eplényi bauxitot fedő tarka agyagban 
BÁRDOSSY Gy. is kimutatta, és a kvarc megjelenése mellett a 
bauxitösszlettől való elkülönülés döntő kritériumának tekinti,
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3.sz. táblázat
/Zárójelben a minták db-száma 
Fehérvárésürgői 
tagozat Kaolinit

/______

Iliit

Fcs- 8 /4 db/ 
Fcs-25 /3 db/ 
Rp-153 /2/

1 /21-32/ o /4-12/ 
o-2 / 3-11/ 0-1 /2-8/
12-37 9-1o

Illit-Montm. Montmo- 
riHo-

_____________ nit /o
o /14-24/

0-37/37-68/
o-3 3-15 gibb-

sit 4

Itt is a kaolinit uralkodó volta a jellemző, de kiugró mont- 
morillonit-értékek is vannak. /A zárójeles adatok karbonát- 
mentes kőzetanvaí?ra vonatkoznak;/

4.sz, táblázat

Tagozat minta db Glaukonit-
tartalom db % /2o4 minta/

5. Fedőmárga /7o/ 0/2/-71
4. Felső kőszéntelepes / 45/ ",o - 18 a tufásság nő, és az
3. Köztes tarka /82/ CM1o amfibóltól a biolit 

tálsálya felé tolódik
2. Alsó kőszéntelepes /15/ 0 el.
1. Alsó tarka / 7/ 0 - 7

3. SZŐCI MÉSZKŐ FORMÁCIÓ

Agyagásványok. /2 régi és 5 áj derivatográfiái, valamint 2 ré
gi és 19 áj röntgendiffraktométeres vizsgálat alapján/. A zá
rójeles adatok karbonátmentes anyagra vonatkoznak.
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Egyértelműen a montmorillonit/illit típusú kevert szerkezet 
az uralkodó. Két esetben látható eltolódás a montmorillonit 
f elé_ /erősen agyagos kif ejlődésben/. Kaolinit főleg a formá- 
ció_alsó tagozatában jelentősebb; elvétve gibbsit is rnegj e- 
lenik mellette,/A Darvastói és a Weimpusztai szelvényben,/ 
Glaukonits o~9o db % a könnyű frakcióban,

4 ®_ MÓRI ALEURIT FORMÁCIÓ

.53 _dérivatográfiái és. 7 röntgenéiffraktométeres vizsgálat 
alapján /főleg a felső szakaszon/ uralkodik a montmorillonit, 
lefelé mind több illit típusú szerkezet, majd kis mennyiség
ben kaolinit_kíséretében,

6,sz, táblázat
Szélsőértákek Teljes kőzet, % Karbonátmentes rész, %
Montmorillonit 14-41 27-69
jjlllit". 3- 8 5-. 8
Kaolinit o~ 5 o-lo

A glaukonittartalom szélsőér.tékei 0 és 64 db % /324,.minta 
alapján/, Kern egyértelmű, hogy a felső szakaszon több. Lát
szólag viszont a kevésbé tufás /kevésbé biotitos/ szakaszo
kon a legtöbb a glaukonit /ti, legalább részben a biotit ro
vására képződött,/

5, CSABREKDEKI MÁRGA FORMÁCIÓ

A MÁFI 3 röntgendiffraktometeres vizsgálata szerint az illit 
típusú szerkezet uralkodik, egy mintában alárendelt montmo
rillonit kíséretében, /A BKV laboratóriuma a Gy-8 sz. fúrás 4 
mintájából viszont I5“45 % kaolinitet mutatott ki,/

A glaukonittartalom jelentős, /Vékonycsiszolatban: 8-41 %/«
A Gy-8 fúrás szelvényében az alsó 1/3-tól kezdve fölfelé in
gadozva csökken. Igen jellegzetes módon ellentétesen változik 
a csillámok összmennyiségével és a pirittel.
354 112



6. HALIMBAI TUFITOS FORMÁCIÓ

14 db régebbi DTA, 3 új derivatográfiái és 11 régebbi rönt- 
gendiffraktométeres vizsgálat szerint montmorillonit mellett 
illit és alárendelten kaolinit is van jelen. A régebbi ada
tok a montmorillonit, az újabban az illit túlsúlyára utalnak, 
így valószinü a montmorillonit illit kevert szerkezet je
lenléte .

A glaukonit mennyisége 6 vékonycsiszolatban o-26 felület % .

7 CSERNYEI FORMÁCIÓ

9 db DTA vizsgálat alapján csak a montmorillonit volt kimu
tatható. A glaukonitosság mértéke 5 vékonycsiszolati kimé
rés, alapján 0-46 felület % között változó.

A Devecseri és az. Iharkút! Formációról nincs adatunk.
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KÖVETKEZTETÉSEK

Az aluminiumhidroxid- és agyagásványok arányváltozásaival nyo
mon követhető a pelites üledékképződés jellegének változása.

Ilyen változások pl. a valőszinüleg laterites eredetű gibbsit 
és böhmit fokozatos kimaradása, majd_helyileg újra-jelentke- 
zése /a Méri Formációban és a Szőci Formáció_Weimpusztai_ta- 
gozatában/. A középső-eocén végéig ismételten folyhatott ba~ 
uxit/os/ anyag felhalmozódása, illetve áthalmozódása. Addigra 
a "forrásterület" már kimerült, az elsődleges karsztbauxit- 
felhalmozódások pedig lefedődtek.

Kaolinites agyagok a jórészt oxidativ tarka /nagyrészt vörös/- 
agyag, kisebb mennyiségben a reduktiv barnakőszenes tagozatokon 
belül találhatók /a Darvastói és a Kisgyóni Formációban/.

A litorális-szublitorális, többnyire erősen karbonátos segély- 
tengeri üledékekben az illit és az illit-montmorillonit kevert 
rétegszerkezetü agyagásvány a jellemző.

A tufaanyag bomlásából származó anyag a Móri és a Halimbai For
mációban jutott túlsúlyra. /Montmorillonit, glaulonit/. Nagyobb 
glaukonit-dúsulás a szárazulati párkány külső részének neriti- 
kus pélitjeire jellemző /Csabrendeki, Halimbai, részben Móri 
Formáció/,
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CLAY MINERALS EVIDENCE TO THE EOCENE PALEOGEOGRAPHY 
OF THE BAKONY MOUNTAINS /TRANSDANUBIA, HUNGARY/

By
E. Dudich

ABSTRACT

During the lithostratigraphic subdivision and description of 
the Eocéné sedimentary formations of the Bakony Mountains 
/ 4 /» particular attention was paid to the distribution of 
clay minerals, glauconite, and alumínium hydroxides.

The resulta of altogether 170 derivatographic, 103 X-ray diff- 
ractometric and 1019 mícromineralogical laboratory examinations 
performed in the Hungárián Geological Institute, the Bauxite 
Prospecting Company, the Museum of Natural History, and the 
Laboratory fór Geochemicha Researc of the Hungárián Academy 
of Sciences, have been taken intő consideration.

The interr:ilation of the proposed 9 formations is shown in 
Fig.l»

The mineral distribution is presented fór 7 formations on 
Tables 1-7 and in the Hungárián text. Por the Devecser and 
Iharkút formations no comparable data were available.

Table 7 summarizes the data.
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Note that gluu  ̂r.i percentage relates to the separated light 
mineral fraction, Where noted "s u r f , it refers to thin section 
measurements.

These data provide an essential contribution to the reconstruction 
of the mobile shelf type sedimentation history of the Bakony 
Mountains Eocéné,

Gibbsite and boehmite /of most probably lataritic origin/ 
gradually fade away, as their primary source became exhausted 
and the bauxite accumulations covered. They sporadically reappear 
again, very likely due to partial removal and reworking of somé 
bauxite. Kaolinite predominates in the Continental /parly pa- 
lustrine/ "variegated" /mostly oxidative/ clays and in the 
/reductive/ palustrine clays of the brown coal bearing members 
/Lower ai_d Upper Lutetian/. With the four-step transgression of 
the sea, illite and a mineral of illite-montmorillonite mixed- 
-layer structure take over in the littcraL and sublittoral, 
strongly carbonatic, sediments, later, montmorillonite becomes 
predominant accompanied by glauconite. They may dérivé, at 
least in part, from the submarine decomposition /halmirolysis/ 
of the subordinately dacitic, mostly andesitic tuffites,
Glauconite enrichment is particularly characteristic of the 
pelitic sediments of the outer shelf.

Manusc.ript received; lOth December 1977 
Address of the author;
Dr.Dudich Endre
Hungárián Academy of Sciences
Laboratory fór Geochemical Research
Budapest XI
Budaörsi út 45
H-1112 '
Hungary
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Fig.l.az, ábra

A FORMÁCIÓK KAPCSOLÓDÁSA 
Formation Interrelationa

DNy / SW/ ÉN y/N W / EK /N E / DK /S E /

Legond —  Jelmagyarázat^ Formációk - Formations:
D - Darvaató Dv = Devecaer Sz = Szóc K = Kiagyón 
KF= Kiagyón, Fehórvárcaurgói tagozat M = Mór
Ca - Caernye I = Iharkút II - Halimba 
Cár- Caabrendek
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Általános Földtani Szemle N°12,p......
Budapest 1979

A TISZÁNTÚL ÉS AZ ERDÉLYI KÖZÉPHEGYSÉG /MŰlFjlI APUSENI/ 
NAGYSZERKEZETI ÉS RÉTEGTANI KAPCSOLATAI

Szepesházy Kálmán +

Mots-clés BRGM-CNRS tárgyszavak: Tectogénese,tectonique- 
-historique, orogénie-eaíedonienne.orogénie-hdpcynienne, 
orogénie-alpine,geosynclinal,accident-tectonique,nappe, 
fracture; Bassin-Transylvanien,Carpates-Est*Carpates=Sud, 
Plattforme-Moldave, Carpates~USSR,Depression-Pannonienne, 
Collines-NE-Hongrie. 8 ill.

A kárpáti térségnek a kréta időszaki orogén fázisok hatására 
kialakult nagyszerkezeti egységei közül a Tiszántúlt az aláb
bi egységek veszik körül: /I»sz, ábra/ :

I. AZ ERDÉLYI KÖZÉPHEGYSÉG ÉSZAKI RÉSZE 

Naggszerkezeti_felépítés

Az Erdélyi-medence és a Pannóniai-medence között elterülő Er
délyi-Középhegység /Mun^ii Apuseni/ földrajzi fogalom, Föld
tanilag egy északi és egy déli egységből áll.

Az északi egység felépítésében egy autochton tömeg és két ta
karórendszer vesz részt /2.sz. ábra/. A takarórendszerek kuta
tását több évtizedes példamutató munkájával ROZLOZSNIK P. ala
pozta meg.

+Előadta a Magyarhoni Földtani Társulat Általános Föld- 
taní Szakosztályának 1978, március 29-i ülésén,
A kézirat beérkezett: 1978, április 8-án.
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Bihari - autochton

A Bihari - autochton /Autohtonnl de Bihor/ az egész kárpáti 
térség egyik legstabilabb része, amely az egész alpi ciklus 
alatt viszonylag nyugodtan viselkedett. A preherci:iiai meta
morf és magmás kőzetekből álló kristályos aljzat itt vagy je
lenleg is a felszinen van, vagy pedig, pl. az egység nyugati, 
királyerdei részénél, vastag perm — ■ alsókréta üledékburok 
fedi. Az üledékburok epikontinentális jellegű, . többnyire 
karbonátos kifejlődésü; sem ofiolitokat, sem flis jellegű 
üledékeket nem tartalmaz. A középső - kréta mozgások után a 
Bihari - autochton kiemelkedett. A felső- kréta szigettenger 
elterjedését itt is, miként az egész Erdélyi - Középhegység 
területén, "gosau fáciesü", partközeli és sekélytengeri üle
dékek jelzik. Az egység É-i és ÉK-i részére települő paleo- 
gén üledékek ugyancsak spikontinentális jellegűek, medence
beli kifejlődésüek, A szubherciniai és a larámi fázisokat 
követő lazulások alkalmával, ÉÉK - DDKy - irányú törések 
mentén jelentős szinorogén, granodioritos összetételű magmás 
tömegek /bánátitok/ törtek a felszinre. Ezek a magmás kép
ződmények, DDÜy-i irányban továbbhaladva a Középhegység 
egyéb egységeiben, sőt a Déli - Kárpátokban is megtalálha
tók. A neogén szubszekvens magmatitoknak a Bihari - autochton 
területén nincs különösebb szerepe.

A Bihari - autochtont földrajzilag, illetve ősföldrajzilag az 
alábbi részekre lehet osztani /8. ábra/:

a/ Királyerdő /Padurea Craiului/ 
b/ Réz-hegység /Plopis/ 
c/ Meszes - hegység /Meses/ 
d/ Vigyázó - /Vladeasa/ 
e/ Gyalui - havasok /Gilau/ 
f/ Északerdélyi kristályos szigetrögök 

Szilágysomlyói - Magúra 
Szilágybaksai rög 
Szilágysági - Bükk /Faget/
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Cikói rög /'J'ic&u/
Preluka /Preluca/

2o Kodru takarórendszer

A Kodru takarórendszer egységei félköralakban veszik körül a 
Bihari - autochton déli részét. A középső - kréta /pregosaui/ 
orogén fázisok hatására feltolódott, északi vergenciájú ta
karók a következők:

a/ Finis - Penice - Glrda takaró 
b/ Yalani takaró 
c/ Diává - BatrTnescu takaró 
d/ Ariegeni takaró 
e/ Moma takaró 
f/ Vagcau takaró 

Cole^ti takaró 
h/ Urmat takaró 
i/ Vetre takaró
j/ Dumbravi'Ja takaró /lefedett/

A legkeletibb Fini^-G^rda takaró uralkodólag idős metamorf 
kötetekből, a többi uralkodólag perm -- alsókréta korú kép
ződményekből áll. A posztorogén felsőkréta gosau - fáciesü.
Mig a Bihari - autochton területén a jura - alsókréta, itt a 
perm - triász képződmények nagyobb felületi elterjedésüek és 
vastagságúak. A két nagyszerkezeti egység perm - alsókréta ko
rú képződményei, bár bizonyos részleteikben lényeges eltérése
ket mutatnak, végeredményban jól korrelálhatok egymással. Ere
detileg a Tethys geoszinklinális - rendszerben egymástól jóval 
távolabb, de egymás szomszédságában rakódtak le. Az eltérő 
sajátosságok közül a legszembetűnőbb, hogy a kodrui perm igen 
nagy mennyiségben tartalmaz herciniai szubszekvens vulkánito
kat /kvarcporfirt, diabázt/, az alsókréta pedig flis kifejlő- 
désü. Alpi ofiolitokat a Kodru takarórendszer mezozóos kép
ződményei sem tartalmaznak.
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3 a .Biharja takarórendszer

A Kodru takarórendszerre mint parautochtonra, dél felől a 
Biharia takarórendszer takarói vannak rátolva. Az ugyancsak 
középső - kréta /pregosaui/ fázisok hatására kialakult, majd- 
nem kizárólag paleozóos és prekambriumi kristályos képződmé
nyekből álló Biharia takarók a következők:

a/ Highi§ - Poiana takaró 
b/ Biharia takaró 
c/ Muncel - Lup^a takaró 
d/ Baia de Arieg takaró

Rétegtani felépítés

Kristályos aljzat

A permnél idősebb herciniai és preherciniai metamorf és mag
más képződményekből álló kristályos aljzat rétegtani tagolá
sa még közel sem tisztázott. A herciniai orogén tartomány 
zöldpala fáciesnek megfelelő metamorfózist szenvedett, alsó
karbon - devon s esetleg szilur korú képződményei még határo
zottan elkülönithetők az idősebbektől. A preherciniai képződ
mények tagolásával kapcsolatban azonban megoszlanak a vélemé
nyek .

Románia 1 : 200.000-es és 1 : 1,000.000-os léptékű térképei
nek elkészítésekor az egységes jel- és szinkulcs összeállí
tásánál a D. GIUSCA, H. SAYU és M. BORCO.g által 1967 - ben 
kidolgozott rétegtani beosztást vették alapul /7.a, ábra/.
Ez a beosztás a preherciniai metamorf és magmás képződménye
ket két tektonomagmatikus ciklus termékeinek tekinti: a leg
idősebb, ■préríféi üledékes ás magmás kőzetekből kialakult 
mezozóna-beli metamorfitok /a Szamos, az Aranyosbánya, továbbá 
az Arada sorozat egyrésze/, valamint a tardiorogén nagyhavasi
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gránit-batolit egy prebajkáli /preasszinti/ ciklusnak, a felső- 
proterozóos, riféi képződményekből létrejött epizóna-beli méta— 
morfitok /a Bistra, a Biharia és a Muncel sorozat/, valamint a 
szinorogén kodrui migmatitos granitoid tömegek pedig a baj káli 
/asszinti/ tektor.pmagmatikus ciklusnak a termékei. Lényegében 
hasonló megállapításokhoz vezettek a I, MARÉ A által a Gyalui- 
-havasok területen végzett vizsgálatok is /I969/• Újabban 
R, DIMITRESCU /1971/ szerint valamennyi preherciniai metamor- 
fit, a mező- és epizóna-beli kőzetek egyaránt, egyetlen orogén 
fázis, a kambrium ás ordovicium határán lezajló, késő-asszint1, 
illetve korai-kaledóniai szardíniái fázis hatására metamorf!- 
zálódtak, s a szinorogén kodrui valamint a tardiorogén nagyha
vasi gránit is ehhez az egyetlen fázishoz tartozik /7-b? ábra/.

Az alföldi preherciniai metamorfitok inkább két tektonomagma- 
tikus ciklushoz való tartozásról tanúskodnak; ezért az aláb
biakban a kétciklusos beosztást ismertetjük részletesebben,

A, Prebajkáli /preasszinti/ ciklus

a/ A Szamos /Someg/ sorozat a Déli-Kárpátok Lotru-Sebeg, 
a Keleti-Kárpátok Hagymás /Hághimas/ és a Nyugati-Kár
pátok Jarabá sorozatához hasonlóan, a kárpáti térség leg
idősebb, 850-1000 millió évvel ezelőtt gránát-amfibolit 
fáciesben /mezozóna/ metamorfizált proterozóos üledékes 
és magmás képződményeit foglalja magában. Ezeknél idő
sebb metamorfltokat a Kárpátok területén egyelőre nem 
ismerünk. A sorozat kőzetei uralkodólag különféle terri- 
gen üledékekből keletkezett paragneisz, gránátos, stauro- 
litos, szilimanitos csillámpala, kvarcit, helyenként gra- 
nitoidokból keletkezett ortogneisz, s kisebb mennyiségben 
bázisos eruptivumokból keletkezett amfibolit. Karbonátos 
kőzetekből keletkezett közbetelepülések ebben a sorozat
ban csak kivételesen akadnak,

b/ Az ugyancsak mezozónás Aranyosbánya /Baia de Arieg/ so
rozat alul főleg detritogén csillámpalákból, gránátos,
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staurolitos csillámpalából és kvarcitból, feljebb kris
tályos mészkő- és dolomit-rétegekből, legfelül pedig fő
leg magmatogén amfibolitből ég pori'Íróidból áll.

Az .-.ranyosbánya sorozatot a Szamos sorozatnál általá
ban fiatalabbnak tartják. A két sorozat mindenütt tek- 
tonikailag érintkezik egymással, a rétegtani sorrend 
tisztázatlan. A Szamos sorozatra néhány helyen közvet
lenül az alább ismertetendő Arada sorozat települ,ezért 
R.DIMITRESCU feltételezése szerint az Aranyosbánya so
rozat idősebb a Szamos sorozatnál. I. MARZA szerint a 
két sorozat egyidős, de két különböző területen, külön
böző kifejlődésü kőzetekből jött létre.

c/ A Gyalui-havasok területén a Szamos sorozatra a főleg bio- 
titos, gránátos csillámpalából álló, többnyire erősen di~ 
aftorizált Arada sorozat települ.

A Szamos és az Arada sorozat fő elterjedési területe a 
Bihari-autochton ÉNy-i része, az Aranyosbánya sorozaté 
a Bihari-autochton DK-i része, valamint a Kodru és a Bi- 
haria takarórendszer.

d/ Az ada sorozat fentebb ismertetett tagjaira a Gyalui- 
-havasok D-i és DK-i részén diszkordánsan települő, zöld
pala fáciesben metamorfizált /epizóna-beli/ kőzetekből 
álló összletet, amelyet régebben az Arada sorozathoz csa
toltak, Bisztra /Bistra/ sorozat néven már a bajkáli cik
lushoz szokták sorolni. A sorozat metamorfitjai főleg 
terrigén üledékekből keletkezett kloritos, szericites pa
la, helyenként magmatogén, albitos, epidotos amfibolit-, 
valamint porfiroid- közbetelepülésekkel.

e/ A Hegyes-Drócsa hegység aljzatának a fenti sorozatokkal 
lényegében azonos, preasszinti, mezozónás metamorfit- 
komplexusát Madarság /Madrizesti/ sorozat néven szokták 
elkülöníteni.
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A preasszinti tektonomagmatikus ciklus képződményeit 
röviden összefoglalva az alábbi módon lehet jellemezni:

A metamorfitok kiindulási kőzetei főleg homokos-pelites 
üledékek voltak; a karbonátos kőzetek és a bázisos ini
ciális magmatitok szerepe nem volt jelentős.

A metamorfózis a gránát-amfibolit fácies különböző 
szubfácieseinek megfelelő nyomás-hőmérséklet viszonyok 
között zajlott le,

A metamorfózist a legmélyebben lévő részeknél anatektikus 
migmatitosodás, szinorogén gránitosodás és pegmatit- 
képződés /Szamos sorozat/, feljebb albitosodás /Ara
nyosbánya sorozat/, valamint tardiorogén gránitos mag- 
másmüködés kisérte /nagyhavasi gránit f madarsági grá- 
nii/.

B. Bajkáli /asszinti/ ciklus

Ez a ciklus a felső proterozóikum /riféikum/, s a leg
újabb palinológiai vizsgálatok szerint a kambrium 500-600 
millió évvel ezelőtt zöldpala fáciesben metamorfizált kép
ződményeit foglalja magában. Mig az előző ciklus metamor- 
fitjai főleg a Bihari autochton területén találhatók meg, 
a bajkáli ciklus metamorf sorozatainak a fő elterjedési 
területe az Erdélyi-Középhegység központi részében lévő 
Bihar-hegység, pontosabban: a Kodru és a Biharia takaró
rendszer.

A bajkáli /asszinti/ tektonomagmatikus ciklust bevezető, 
eugecnzinklinálisos jellegű, főleg tengeralatti szimati- 
kus, bázisos magmás képződményekből /ofiolitokból/ kelet
kezett metamorfitokat Biharia sorozat, a ciklus felső ré
szének detritogén metamorfitjait pedig Muncel sorozat né
ven szokták elkülöniteni,
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a/ A Blharia sorozat kőzetei: kloritpala albitporfiroblasz- 
tokkal, ortoamfibolit albittal és epidottal, metagrabb- 
ró, metadolerit és metabazalt, kristályos mészkő- és 
dolomít-közbetelepülésekkel, legfelül savanyúbb plagio- 
metavuikanitokkal és trondhjemites metagránit-tömegek- 
kel,

b/ A Muncel sorozat kőzetei: szericites kvarcit-palák, 
szericites-kloritos-albitos palák, grafitos kvarci- 
tok, kristályos mészkövek ás porfiroidok,

A bajkáli /asszinti/ ciklushoz kapcsolódó metamorfózis, 
illetve ultrametamorfózis hatására alakultak ki, pre- 
bajkáli metamorfitok migmatisodása révén, azok a magmás 
tömegek, amelyek a kodrui és a pankota-világosi szinoro- 
gén granitoidintrúziók anyagát szolgáltatták.

R» DIMITRESCU szerint a Biharia és Muncel sorozattal 
azonosítható a mások által preaszinti korúnak tartott 
Arada sorozat is. így szerinte az Arada sorozatot is 
kontaktizáló, tardiorogén nagyhavasi gránit sem preasszin- 
ti, hanem asszinti, illetve szardiniai korú.

0. Heroinjai /variszkuszi/ ciklus

Ennek a ciklusnak a zöldpala fáciesü metamorfitjai a bre
ton vagy szudétai fázis /320 - 350 millió év/ hatására jöt
tek létre alsókarbon, devon s esetleg szilur korú üledékes 
és magmás képződményekből,

a/ P^iugeni /Pajzs/ sorozat a Hegyes - Drócsa hegység több
ezer méter összvastagságú paleozóos metamorfit - csoport
ja a kárpáti térség legnagyobb kitérjedásü,legteljesebb 
és legjobban ismert, összefüggő középső- és alsó - paleo
zóos metamorfit - tömege, A sorozat a posztorogén felső- 
-karbon-perm képződmények kivételével magában foglalja 
a herciniai üledékes —  magmás ciklus valamennyi jelleg-
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zetes formációját. - A sorozatot bevezető alsó detrito- 
gén összlet kőzetei uralkodólag blasztopszefitek: meta- 
konglomerátum, metakvarcit, szericit - pala, kloritpala, 
metamorf mészkő. - A közbenső metamorfizált ofiolitos 
összlet a herciniai iniciális magmás működés metamorf!- 
zált termékeiből áll: metabazalt, metagab.bríj tuf ogén 
zöldpala stb, , fillit - és metakvarcit - közjs_e_t ej. épülé
sekkel. A felső detritogén összlet főleg fillitbol, sze
ricit és kloritpalából, továbbá metamorf mészkő, konglo
merátum- és porfiroid-közbetelepülésekből áll. - A pri
mőrödén magmás működést az enyhe metamorfózist szenvedett 
radnai gránit, a szerorogént az üde hegy esi gránit, a 
tardiorogént kisebb alkáli gránit - és porfir - tömegek 
képviselik.

Az egész Paiu^eni sorozat, a Biharia takarórendszer ré
szeként, a középső krétában rátolódott az északi előtér 
Kodru takarórendszerére.

A Páiu^eni sorozattal jól azonosíthatok a Bihar és a 
Torockói - hegység területén előforduló alábbi, kisebb 
kiterjedésű metamorfit - tömegek.

b/ Arie^en-i sorozat 
c/ Sohodoll márvány sorozat 
d/ Vulturese-Belloara sorozat 
e/ Torockói /Trasc£tu/ sorozat 
f/ Varmaga sorozat

Perm - mezozoikum

Perm

Az Erdélyi - Középhegység területén a felsőkarbonban nem 
volt üledékképződés. Valószinüleg ez a terület is a Tethys 
északi szárnya egész hosszában magasra emelkedő Pranko-
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podóllai hátságnak volt a része. - A herciniai posztorogén 
molassz és az alpi ciklust bevezető detritogén üledékeket a 
permi képződmények képviselik.

A kristályos aljzatra éles diszkordanciával települő alsóperm, 
verrukánó tipusú vörös konglomerátum - és homokkőrétegek fór- 
májában, a Kodru és a Bihar hegység területen van jelen, a 
Fini§ - Girda, Moma és az Arie^eni takarék részeként. Ugyan
itt, az ugyancsak általános elterjedésü felsőperm féregnyo- 
mos vörös homokkő - és konglomerátum - rétegekkel kezdődik, 
amelyeket nagyvastagságú kvarcporfir- és diabáz- közbetelepü
lések kisérnek. A felsőperm felső része főleg földpátos vörös 
homokkőből, valamint kvarcporfirbél és kvarcporfir - tufából 
áll *

A Drócsa - hegységben a Hegyes takaró által becsipett két pik
kelyben van jelen a felsőperm. Covasint- /Kovászi-/tól K-re a 
permet kvarchomokkő - rétegekkel váltakozó sötétszürke palák 
képviselik. Világos - /^iria -/ tói K-re a takaró északi peremé
nél lévő pikkelyben az alsó és középső triász rétegeket felső
permi kvarcporfir kiséri.

A Bihari autochton területén csak a felsőperm, illetve többnyi
re annak csak a felső része van kifejlődve. A vörös féregnyo- 
mos homokkő-, és felül breccsa - rétegekből álló felsőperm itt 
nem tartalmaz herciniai szubszekvens vulkánitokat.

Triász

A felsőperm képződményekre általában üledékfolytonossággal te
lepülnek az alsótriász rétegek; csupán a Bihari - autochton 
területén észlelhető szögdiszkordancia a perm és triász réte
gek között. A Kodru hegység területén a triász minden emelete 
ki van fejlődve. A Moma és a Bihar hegység területén a rhaeti, 
a Bihari - autochton területén a nori és a rhaeti emelet hi
ányzik. Az alsótriász az egész területen vörös vagy tarka, ho-
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mokos - agyagos, un. werfeni kifejlődésben van jelen. - A 
középső—triász és a_felsőtriász_alsó része lényegében az 
egész területen epikontinentális jellegű, sekélytengeri, kar
bonátos /geantiklinálisos/ kifejlődésü. A Keleti - Alpok, il
letve a Nyugati - Kárpátok legjellegzetesebb mészkő és dolo
mit kifejlődési tipusai itt mind megtalálhatók. A Bihari - 
autochton területén az anisusi emeletre a guttensteini, a 
ladinra a wettersteini tipusú mészkő jelenléte jellemző. A 
lassan, fokozatosan süllyedő medence - fenékre lerakódó mész
kő - és dolomit-rétegek legnagyobb, looo m-t is meghaladó 
összvastagságot a Kodru - Moma hegység területén érnek el, 
steinalmi, halstatti, dachsteini tipusú mészkő és fődolomit 
tipusú dolomit kifejlődésben. A felső triászban a Bihari
- autochton területén a felső - karni, a Kodru területén a 
felső - nóri emelettől kezdődően a karbonáttartalom rovására 
fokozatosan megnő a terrigén detritikus anyag /agyag, homok/ 
mennyisége. A Kodru hegység legfelső triászára a kéuper és 
kösseni tipusú kifejlődés jellemző.

A Hegyes hegység északi peremén a Hegyes takaró alá becsipett 
perm- mezozóos pikkelyben, Pankota /Pincota/ és Feltét /Tauî / 
között, a felsőpermi kvarcporfir-tömegekhez werfeni homokkő
- és pala - továbbá anisusi mészkő- és dolomitrétegek csatla
koznak .

Az Északerdélyi kristályos szigetrögökre, a perm - mezozoikum 
kimaradásával, általában közvetlenül paleogén vagy neogén üle
dékek települnek. Csupán a Meszes hegység területén fordulnak 
elő kisebb werfeni kifejlődésü alsótriász korú tömegek.

Jura

A Bihari - autochton és a Kodru hegység jura időszaki ősföldraj
zi fejlődésében bizonyos asszimetria mutatkozott.

A triász időszak végén bekövetkezett általános kiemelkedés 
után a jura transzgresszió mind a két területen a liász kor- 
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szak elején kezdődött meg. A Bihari - autochton erősebben 
süllyedő tengermedencében lerakodott, jelentős vastagságú 
gresteni tipusú liásza mészkőbreccsával kezdődik, feljebb 
pedig kvarcit-homokkő-, helyenként konglomerátum-, majd kő
zetlisztes agyagmárga-, tüzköves mészkő - és homokos mészkő 
- rétegekből áll, A Kodru hegység/Finig takaró/adneti tipusú 
liásza kisvastagságú, és főleg mészkőrétegekből áll. A karbo
nátos kifejlődés ellenére azonban a fauna - tartalom itt is 
gresteni, szubmediterrán jellegű. A liász végén megfordult 
a helyzet. Mig a Bihari autochton kisvastagságú középső - 
és felső-jurája áll plattform jellegű mészkő- és tüzköves 
mészkő - rétegekből, addig a Kodru hegység jelentősebb vas
tagságú középsőjurájában a mészkő- és homokos mészkő-, fel
ső- jurájában pedig az aptichusos és calpionellás, kőzetlisz
tes agyagpala- és agyagmárga -pala-, s csak helyenként mész
kő - rétegek uralkodnak. A két terület között, a Királyerdő 
/Pádurea Craiului/ déli részére feltolődott egyik kodrui ta
karónak, a Válani takarónak a jurája a két fentebbi kifejlő
dés közötti átmenetet képviseli.

Alsókréta

A Bihari-autochton és a Kodru hegység alsókrétájának a kifej
lődése között is lényeges eltérés mutatkozik. Az átmenetet az 
alsókrétában is a Válani takaró kifejlődése képviseli. A Bi
hari - autochton /Királyerdő/ teljes, a neokom - túron eme
leteket felölelő alsókrétája diszkordánsan települ a tithon 
korú tömeges mészkő karsztos felszínére. A felszin mélyedéseit 
bauxit tölti ki; feljebb karbonátos, majd törmelékes, s légié
iül, kőzetlisztes agyagos rétegek következnek az alábbi réteg- 
tani tagolásban:

1. Bauxit 1
2, Charás mészkő neokom
3, Gastropodás mészkő J

4, Alsó pahiodontás mészkő barrémi
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apti5. Ecleja rétegek /márga, mészmérga/
6. Középső pahiodontás mészkő
7. Glaukonitos homokkő és 

felső pahiodontás mészkő
8. Vörös és zöld homokkő és agyagpala cenoman - túron

A V^lani takaró alsókrétája a fenti rétegsor csökkent vastag
ságú /3000 m helyett csak 700 m/ neokom - albai részlegét tar
talmazza .

A Kodru hegység Pinig takarójában a jura rétegekre üledék
folytonossággal települő berriázi és neokom üledékek flis 
jellegű, agyagos és homokos képződmények.

Pelsőkréta

A kréta időszak közepén egymást követő orogén fázisok hatá
sait az Erdélyi - Középhegység területén nagyon nehéz külön
választani. A takarók kialakulása valószinüleg már az auszt
riai /albai -- cenoman határ/ és a mediterrán /cenoman-turon 
határ/ fázissal megindult. A szenon és a szenon előtti üledé
kek közötti feltűnő litológiai különbségek viszont azt bizonyít
ják, hogy a szubherciniai /túron- szenon határ/ fázis is jelen
tős tektonikai változásokat hozott létre.
Az Erdélyi-Középhegység területének jelentős része kisebb-na- 
gyobb szárazulatok alakjában emelkedett ki a felsőkréta ten
gerből. Az egykori szárazulatok közötti tengerrészekben fel
halmozódott szenon /coniaci- maestrichti/ és alsópaleocén üle
dékek a hegység egész területén tipusos gosaui kifejlpdésüek.
A posztorogén, transzgressziós gossaui kifejlődés /korai mo- 
lassz/ legjellegzetesebb képződményei a sekélytengeri, lagu- 
náris, litorális organogén mészkövek /hippuritás, korallos, 
algás mészkő/, konglomerátumok, széniencsés homokkövek, márgák 
stb. A kisebb-nagyobb felszini felsőkréta előfordulások három 
övben koncentrálódnak. Az első öv a Királyerdő /Padurea 
Craiului/, a Réz hegység /Muntii Plopi^/. Vigyázó /Vl&deasa/
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és a Nagybáródi - /Borod-/ medence felsőkréta előfordulásait 
foglalja magában. A második, Ny-K-i irányban hosszan elnyúló 
övhöz a Hegyes Drócsa /Highi^-Drocea/ déli szegélyén és az Ara
nyos /Aries/ völgyében lévő előfordulások tartoznak /pl. a hi- 
rés Odvas - Konop-i előfordulás/. A harmadik öv a Gyalui - ha
vasok K-i peremét szegélyezi, a Jára /Yara/ folyó völgye és a 
Meszes hegység déli vége között. - A felsőkrétához csatlakozó 
paleocéír, üledékek mindenhol molassz jellegűek.

A szubherciniai fázissal /túron- szenon határ/ a torlódásos 
mozgások /takaróképződés/ befejeződtek. Az Erdélyi-Rözéphegy- 
ség területét a szubhercini fázist követően és a larámi fázis
sal kapcsolatban csak lazulásos mozgások érték. Egy nagyjából 
ÉÉK-DDNy irányú övben elhelyezkedő törésfelületek mentén a 
felszin közelébe, vagy a felszinre nyomultak a szinorogén grá- 
nitosodás kéregeredetü magmás termékei, a szubszekvens vulka- 
nizmus legkorábbi megnyilvánulásai. A legidősebb, amfibol - 
andezites, dácitos és riolitos összetételű vulkáni termékek 
a szenon korú üledékekhez kapcsolódnak: vulkáni _breccs<±-;, tufa- 
és tufit - betelepülések, kisebb int;rúziók a Gyalui - havasok, 
Királyerdő, Réz hegység, Bihar hegység és főleg a Vigyázó te
rületén. Ez utóbbi helyen a 400 knf - nyi területet beboritó ri- 
olit láva-, breccsa- és tufa - anyag vastagsága az 1000 m-t is 
megközelíti. A larámi fázist /kréta - paleogén határ/ követő, 
paleocén korú ún. banatitos magmás tevékenység granodiorit-, 
gránit-, diorit - összetételű kisebb - nagyobb intrúziói, to
vábbá andezites, dácitos jellegű vulkáni termékei a Vigyázó, a 
Gyalui - havasok, a Bihar hegység és a Torockói hegység, sőt 
tovább délre a Maros menti ofiolit öv, és a Déli - Kárpátok te
rületén is megtalálhatók.

Paleogén

A paleogén folyamán az Erdélyi - Középhegység északi részlege 
lepusztuló szárazulat volt, ezért területünkön a paleogén üle
dékek hiányoznak. Csupán a hegység mélybe süllyedt, K-i sze
gélyét fedi be az Erdélyi - medence paleogénje,
354

134



Neogén

A szárazföldi periódus a neogén elegén is tovább tartott. A 
miocén transzgresszió, a hegység területére mélyen benyomuló 
Nagybáródi-, Belényesi - és Zarándi- medencékben csak a tortónai 
/bádeni/ korszak elején indult meg.

A molassz jellegű, konglomeráttim-, homokkő-, homok-, agyag- 
márga-, agyag- és mészkő - rétegekből álló bádeni, szarmáciai 
és pannóniai üledékeket a terület déli részén neogén vulkáni 
termékek kisérik. A vulkáni működés három ciklusban zajlott le* 
Az első /bádeni/ ciklust váltakozó riolit riodácit-, dácit-, 
andezit - és kvarcandezit - erupciók jellemzik, A második 
/szármáciai - pannóniai/ ciklushoz a metallogenetikai szem
pontból nagyon fontos kvarcandezit - erupciók tartoznak. A pan
nóniai /pontusi/ - felsőpliocén ciklus vulkáni termékei ande- 
zites és bázisos-andezites jellegűek.

II. AZ ERDÉLYI - KÖZÉPHEGYSÉG DÉLI RÉSZE

Az Erdélyi - Középhegység északi részének három, lényegében 
egybetartozó egységét dél felől, széles sávban, egy ősföldraje : 
zilag és rétegtanilag alapvetően eltérő nagyszerkezeti egység, 
a Maros - menti ofiolitos öv veszi körül. Mig az északi rész, 
a Tethys geoszinklinális rendszerben való helyzetét tekintve 
geantiklinálisnak /újabban arisztogeoszinklinálisnak/ tekint
hető, addig a déli rész tipusos mélytöréses, ofiolitos euge ; 
szinkllnális.

Nagyszerkezeti felépítés

A déli rész, bár a szerkezeti felépítése szinte kibogozhatat
lanul bonyolult, nem kizárólag takarókból áll. A környezeté
vel sem felszínen észlelhető éles nagyszerkezeti határokkal 
érintkezik; képződményei É-on a Biharia takarórendszerre, D~en 
a Déli - Kárpátok Géta - takarórendszerére transzgressziósan 
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települnek,, Az egység jelentős része főleg jura és részben 
alsőkréta korú, változatos iniciális magmás kőzetekből áll. A 
mezozőos üledékeket felsőjura, valamint alsó - és felsőkráta 
rétegek képviselik. A perm és a triász hiányzik. Az alsőkréta 
flis, a fel sokkét a részben flis, részben moJ^Söi kif ejlődésü 
A középső-kréta és helyenként a krátavégi /larámi/ orogén fá
zisok hatására kialakult rátolódások, takarók többnyire É-i, 
ÉNy-i és Ny-i vergenciájúak. Torda közelében az egység eltű
nik az Erdélyi-medence üledékei alatt. Egyelőre tisztázatlan, 
hogy hol és merre folytatódik tovább.

A Maros-menti ofiolitos öv nagyszerkezeti, illetve ősföldraj
zi egységei a következők:

a/ Bedeleu /Bedellő/ takaró 
b/ Capilnag - Techereu egység 
c/ Eene§ egység 
d/ Drocea- Crig egység 
e/ Bucium egység 
f/ Boieri^te egység

Rétegtani felépítés

A Maros-menti ofiolitos övben a metamorf kőzetekből álló idős 
kristályos aljzatra közvetlenül ofiolitokkal váltakozó felső- 
jura-alsókréta korú üledékek települnek.

Az oxfordi emelettel kezdődő felsőjura üledékek többnyire kar
bonátos kifejlődésüek /Strambergi mészkő, Aptychusos rétegek/. 
A folyamatosan települő alsókréta legalsó része ugyancsak kar
bonátos kifejlődésü. A barrémi emelettől kezdve, a detritogén 
üledékanyag megnövekedésével, a fliskifejlődés válik uralko
dóvá. Az alsókréta legfelső, albai emelete vadflist is tartal
maz. Az alsókréta folyamán az üledékfelhalmozódás fokozatosan 
egyre keskenyebb területre szorult össze. - A felsőkréta a te
rület ÉKy-i részén gosau - kifejlődésü litorális üledékekkel
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kezdődik, s feljebb homokos flis - kifejlődésben folytatódik. 
DK-en fordított a helyzet: a felső-kréta flis kifejlődésül üle
dékei felfelé gosau-kifejlődésbe mennek át. A legfelső szenon 
/dániai/ és a paleocén az egész területen molassz kifejlődésü.

A jura és alsókréta korú üledékeket kisérő ofiolitos magmás 
termékek, kb. 60 millió év alatt három szakaszban törtek a 
felszínre. Az első, tithon előtti szakasz szimatikus eredetű, 
kevéssé differenciált magmás termékei tholeiites jellegűek: 
tenger alatti bazaltláva árak, helyenként rétegzett gabbroid 
tömegek, kisebb ultrabázikus testek. A második, felsőjura - 
neokom szakasz magmás kőzetei két irányú differenciációnak a 
termékei: bazalt, andezit, dácit, riolit, illetve bazalt, lim- 
burgit, oligofir, trachiandezit^ortofir csoport. A harmadik, 
apti- albai szakasz kőzetei kizárólag szpilitek.

A paleogén és neogén üledékek szerepe ebben az övben jelenték
telen. A szinorogén bánátitok az egység nyugati, a neogén 
szubszekvens vulkánitok az egység középső részén /Erdélyi-Érc™ 
hegység/ azonban itt is jelen vannak.

III. DÉLI-KÁRPÁTOK

A Déli-Kárpátoknak a Dimbovi^n völgyétől az Aldunáig húzódó, 
több mint 300 km hosszú vonulata kréta időszak végén konszo
lidálódott kéregrész, amely autochtonból és egyetlen hatalmas 
K-Ny-i csapású, déli vergenciájú, középsőkréta-larámi fázisok 
hatására létrejött takarórendszerből áll. A kainozóikum fo
lyamán itt már csak vertikális elmozdulások voltak; flis kép
ződés sem volt.

13 A Danubiai. - autochton felépítésében herciniai és preher- 
ciniai /bajkáli és prebajkáli/ metamorf kőzetek, hatalmas 
granitoid tömegek, továbbá változatos kifejlődésü paleo - 
és mezozóos üledékek vesznek részt.
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2.o A Géta takarórendszer /Szupragéta, Gétav-takaró és annak
foszlányai/ főleg idős, preherciniai /bajkáli és prebajkáli/ 
metamorfitokból áll. Granitoid tömegeket alig tartalmaz. A 
fiatalabb, herciniai metamorfitoknak a mennyisége jelenték
telen. A paleo - és mezozóos üledékek, főleg a takarórend
szer nyugati részén, csak néhány medence területére korlá
tozódnak a

3, A Severin /Szörényi/ takaró a Vaskapu közelében lévő kisebb 
szerkezeti egység, amely alsókréta korú un.szinal&i rétegek
ből /karbonátos flis/ áll.

IV. KELETI - KÁRPÁTOK

A Keleti-Kárpátok hegyvonulata csak földrajzi értelemben, mor
fológiailag folytatása a Déli-Kárpátoknak. A két hegység nagy- 
szerkezetileg alapvetően különbözik egymástól. A Déli-Kárpátok 
autochtonból és egyetlen takarórendszerből álló, larámi fázis
sal konszolidálódott kéregrész. Ezzel szemben a Keleti-Kárpá
toknak autochtonja nincs; a hegység valamennyi kristályos, 
mezozóos és kainozóos képződménye E-D-i csapásé, K-i vergen- 
ciájú, hat takarórendszerbe torlódott.

Az Erdélyi-Középhegység, valamint a Déli- és a Keleti-Kárpátok 
kréta orogén fázisok /ausztriai- larámi/ hatására létrejött ta
karóit összefoglaló néven Dacidáknak, a neogén takarókat Mol- 
davidáknak nevezik.

A Difübovita völgyétől a Tarac völgyéig tartó Keleti-Kárpátok
nak a takarórendszerei a következők:

1. Az ausztriai fázis hatására létrejött, kizárólag mezozóos 
rétegekből álló Erdélyi - ta&arórendszérnék /Központi - 
Dacidák/ ma már csak a kisebb roncsai vannak meg; a Hagy
más /Haghima^/ takaró, és a Persányi-hegység erdélyi ta
karója.
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2. Az ausztriai és larámi fázis hatására alakult ki a Bukovi
nai - takarórendszer /Közbenső-Dacidák/, amelynek felépíté
sében mezozóos rétegek, valamint paleozóos és prepaleozóos 
kristályos kőzetek vesznek részt: Radnai-, Bukovinai, Szubbu- 
kovinai takaró, továbbá a Báróti-hegység, Persányi-hegység, 
Brassói-hegység és a Dimbovi^a völgyének a takarói.

3. A larámi fázisnak köszönheti létrejöttét a Csalhó /Ceahlau/ 
takarórendszer /Külső-Dacidák/, amely kristályon képződ
ményeket már nem tartalmaz; kizárólag mezozóos, elsősorban 
alsókréta korú un. szinaiai- rétegekből áll, amelyek már 
flis kifejlődésüek.

4. Az uralkodóan kréta - paleogén korú, flis kifejlődést! üle
dékekből, neogén /őstajer és újstájer/ orogén fázisok ha
tására kialakult Moldavidák közül a Belső-Moldavidákhoz 
tartozik az ún. kurbikortikális rétegekből álló Teleaj en~ 
-takaró és a fekete palákból álló Audia-takaró.

5. A Közbenső - Moldavidákhoz tartozik a főleg eocén flis - 
képződményekből álló Tarkő /Tarcáu/ takarórendszer.

6. A Külső-Moldavidákhoz tartozik a paleogén és miocén réte
gekből az új stájer fázis hatására kialakult parautochton 
marginális egység, továbbá az előmélység belső szárnya, 
az un. perikárpáti egység.

V. ÉSZAKKELETI - KÁRPÁTOK

Körülbelül az Eperjes - Tokaji-hegység vonala és a Tarac 
/Tyereszva/ völgye között a Kárpátok vonulatának egy olyan 
szakasza helyezkedik el, amelynek a nagyszerkezeti felépítése 
sem a Nyugati-, sem a Keleti-Kárpátokéval nem teljesen azonos. 
Ezért célszerű Északkeleti-Kárpátok néven különválasztani.

Az Északkeleti-Kárpátoknak a felszínen a Nyugati - és Keleti- 
Kárpátokéhoz hasonló, kristályos ás mezozóos képződményekből 
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álló, takaros felépítésű, belső, központi öve nincs. A Nyuga
ti-Kárpátok Flis-övezete /Külső-Kárpátok/, s ezt az övezetet 
a Belső-Kárpátoktól elválasztó Szirtöv vagy Pieninek öve, kelet 
felé, az Északkeleti-Kárpátokban is tovább folytatódik. A 
Szirtöv belső oldalán azonban itt nem egy kristályos - mező- 
zóos öv, hanem egy miocén - pliocán molassz üledékekkel és 
szubszekvens vulkáni képződményekkel kitöltött ÉNy-DK-i csa- 
pású medence, a Kárpátaljai - belső süllyedek helyezkedik el.

A. / A Flis- övezetben az alábbi három övét szokták elkülöní
teni :
1. Külső antiklinális öv /Pikkelyek öve/
2. Központi szinklinális öv /Krosznói-öv/
3. Belső antiklinális öv /Magúra öv/

B. / A Szirtöv vagy Pieninek öve /Pienidák, Kárpátaljai mély
törés öve, Exotikus blokkok öve/ elsőrendű diszlokációs 
öv a Külső- és Belső- Kárpátok határán, amelyet a kréta 
és neogén orogén fázisok egyaránt erősen megzavartak. Eb
ben az övben aljzatuktól elszakadt jura-neokom mészkő - 
tömegek kisebb - nagyobb, gyakran több km átmérőjű össze
zúzott, felforgatott, gyökértelen tömbök, olisztolitok alak
jában, beágyazásokhoz hasonlóan helyezkednek el a puhább 
felsőkréta és paleogén, többnyire flis jellegű üledékekben*

C. ,/ A Kárpátaljai belső süllyedék geomorfológiailag két meden
cére osztható: az ÉNy-i miocén - pliocén Csap-munkácsi és 
a DK-i miocén Aknaszlatinai-medencére. Nagyszerkezeti ala
pon a belső süllyedőket célszerűbb nem haránt, hanem hosz- 
szanti /kárpáti/ irányban az alábbi két részre osztani:

1/ Monpklinális vagy szegély öv

2/ Sódiapiros és brachiantiklinálisos redők központi öve.
Ezt az övét mindkét oldalán egy-egy szinklinális öv 
szegélyezi,
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A Kárpátaljai belső süllyedőket a tőle DNy-ra lévő, ugyancsak 
neogén medencealakulattól, a Eannóniai-medencétől, egy ÉNy-DK-i 
irányban, kb. a magyar-szovjet határ mentén húzódó,sarcbércszerü 
alakulatok sorából álló övezet, a Pannóniái mélytörés öve vá-* 
lasztja el. Az ezt DNy-felé lehatároló törésielület vonala a 
Szamos vonal.

Régebben, amig a területen nagyobb mélységig lehatoló mélyfú
rások nem voltak, az a teljesen logikus vélemény alakult ki, 
hogy a süllyedők 5-6000 m vastagságúnak feltételezett neogén 
medenceüledékei alatt a Nyugati-Kárpátok Yeporida és Gömörida 
takaróinak, vagy pedig a Keleti-Kárpátok Dacida takaróinak a 
nagy mélységbe lesüllyedt kristályos és mezozóos képződményei 
helyezkednek el. A mélyfúrási adatok ezt az elképzelést meg
cáfolták. Kidérült, hogy a tortónai emelettel kezdődő neogén 
medenceüledákek vastagsága nem haladja meg a 3ooo m-t, s az 
aljzat nem a Nyugati - vagy a Keleti-Kárpátoknak a kréta idő
szakban konszolidálódott kristályos és mezozóos képződményei
ből, hanem olyan, neogén orogén fázisokkal is megzavart paleo- 
gén és mezozóos üledékekből áll, amelyek inkább a Szirtöv, a 
Máramarosi-flisöv és a Tiszántúl hasonló korú képződményeivel 
azonosíthatok. A süllyedők legnagyobb, DK-i részének az aljza
ta a Középalföld-máramarosi mobilis öv tartozéka, A süllyedők 
legnyugatibb részének aljzatában, Csap környékén a Z emplénl- 
szigethegység nem metamorfizált paleozóos /perm és triász/ kép^ 
ződményei, Ungvár környékén pedig a Keletszlovákiai neogén me
dence aljzatának a bizonytalan /perm ?/ korú, epimetamorf pa
leozóos palái /Pozdisovce - iíía^ovcei öv/ folytatódnak. Ung- 
vártól É-ra, Perecsény környékén, kis területen a felszínen 
is megtalálható a Nyugati-Kárpátok alig tektonizált paleogén 
flisövének, a Podhalei-flisövneic a keleti folytatása is.

VI. ERDÉLYI MEDENCE 
Nagy sz e rk ez e t i_felépit és

Az Erdélyi-Középhegység, a Déli-Kárpátok és a Keleti-Kárpátok 
között elhelyezkedő Erdélyi-medence a kárpáti térség legidő- 
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sebb? legteljesebb és legszebb fiatal medencealakulata. Jelen
legi, egységes formájában a Kárpátok koszorújának létrejötte 
után, a tortóniai korszakban alakult ki; bár kétségtelen, hogy 
a medence bizonyos részeiben az üledékfelhalmozédás, kisebb- 
nagyobb megszakításokkal, lényegében a felsőkrétától, sőt a 
permtől a pliocénig tartott. A paleogén és felsőkréta üledé
kek azonban még több, különböző jellegű medencerészben rakód
tak le, egyes helyeken epikontinentális jellegű, máshol pedig 
flis kifejlődésben. A neogén üledékeket, a sótektonikán kivül, 
gyürődéses mozgások nem érték. A paleogén és felsőkréta réte
gek is csak mérsékelten zavart településűek. A nagy mélység
ben elhelyezkedő s a legutóbbi évekig feltáratlan, felsőkré
tánál idősebb képződmények nagyszerkezeti felépítésére vonat
kozólag különböző elképzelések születtek. A régebbi feltevések, 
s újabban pl„DUMITRESCU J . /1962/ szerint is, a medence kiala
kulását az tette lehetővé, hogy a medenceüledékek aljzatában 
egy alpi mozgásokkal nem regenerált, merev herciniai masszivum 
helyezkedik el. Mások, igy pl. MRAZEC L. /1932/, POPESCU- 
VOITEgTI I. /1942/ és PREPA D . /196l/ szerint az alsókréta és 
annál idősebb mezozóos és kristályos képződmények, miként az 
Erdélyi - Középhegységben és a Kárpátokban, itt is takaros fel
építésűek. Úgy látszik, hogy a szeizmikus mérések és a legmé
lyebb fúrások adatai az utóbbi elképzelést igazolják, bár az 
eddigi ismeretek alapján a kérdést véglegesen tisztázni még nem 
lehet. A magminták vizsgálata alapján bizonyítottnak vehetők az 
alábbi mélyföldtani megállapít ások.

A kristályos aljzat kőzetei, és az azokra települő perm - 
mezozóos üledékek az Erdélyi-Középhegység és a Kárpátok hason
ló korú, felszínen lévő képződményeitől nem térnek el, azokkal 
jól azonosíthatok.

A medence legmélyebb részeiben a 2-3000 m összvastagságot is 
elérő perm - mezozóos üledékek a kristályos aljzatot nem tel
jesen összefüggő burok alakjában boritják be. - A medence leg
mélyebb részeiben 6000-8000 m mélységig süllyedt kristályos kő
zetek három, nagyjából É-D-i irányú félköralakú Ívben magasra, 
354

142



1000-2000 m tsz. alatti mélységig emelkednek. Az ivek legma
gasabb részei felett nemcsak a perm-mezozóos, hanem helyenként 
még a paleogén, sőt az alsómiocán üledékek is hiányoznak /3.sz. 
ábra/.

1. A legnyugatibb, Torda - Szék - Dés - Szamoscikó /Turda - 
Sic - Dej - l’icáu/ vonalában húzódó iv /Széki iv/ tulaj
donképpen az Erdélyi - Középhegység mélybe süllyedt észa
ki részének a K-i pereme. Az iv legmagasabb részén - 1000 m 
mélységig emelkedő kristályos aljzat Kolozsvártól K-re már 
6000 m mélységben helyezkedik el.

2. A középső, Balázsfalva- Mezőpagocsa - Nagyszamos /Blaj - 
Pogaceaua - Somegul Maré/ vonalában húzódó_ Ívben /Mazőpa- 
gocsai iv/ a kristályos aljzat délen - 1000 m, északon Nagy- 
sármás /Sarma^el/ közelében - 2500 m mélységig emelkedik, 
mig keletebbre, Marosvásárhelytől délre, - 8000 m mélység
ben helyezkedik el.

3. A harmadik, legkeletibb, Illenbák - Bencéd - Parajd - Gör- 
gényszentimre - Magyarlápos /Ilimbav - Benőid - Praid - 
Gurghiu - Tg. L&pus/ vonalában húzódó iv, /Bencédi iv/ 
legmagasabbra emelkedő részén, Bencédnél, a kristályos alj
zat - 2000 m körüli mélységben, Görgányszentimrétől K-re 
pedig - 6000 m mélyen van.

A medence DNy-i részén, az előbbi ivekre merőleges, nagyjából 
ÉNy - DK-i irányú törésvonal mentén, Balázsfalva és Szentágo- 
ta /Blaj - Agnita/ között egy ugyancsak magasra emelet, sar- 
bércszerü vonulat jelentkezik. A perm - alsókréta rétegek azon
ban itt még megvannak /- 2000 m körüli mélységben/, csak a fel
sőkréta hiányzik.

Egyelőre még nem tisztázott, hogy a medencealjzat a fentebbi 
három Ívben egyszerű törésfelület mentén történő kibillenés- 
sel került-e magas szerkezeti helyzetbe, vagy pedig rátoló- 
dással, illetve takaróképződéssel. A mozgások pontos kora sem
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ismeretes. Lehetséges, hogy a mozgások középső kréta orogén 
fázisokkal, de az is elképzelhető, hogy a krátavégi larámi fá
zissal kapcsolatosak. ICHIM Tr. szerint mind a három iv egy-egy 
K-i vergenciájú, a Keleti-Kárpátok Dacida takaróihoz hasonló, 
nagyszabású rátolódás, illetve takaros rátolódás /nappe de 
charriage/.

A kainozóos medenceüledékek szerkezete a nagyszámú szénhidro
génkutató fúrás és a szeizmikus mérések adatai alapján, már 
tisztázottnak tekinthető. Csupán a medence keleti része van 
kevéssé feltárva, mert itt a medenceüledékeket vastagon bebo
rítják a Kelemen-Havasok, a Görgényi-Havasok és a Hargita plio- 
cén vulkáni képződményei.

A helvéciai /kárpáti/ és a tortónai /bádeni/ emelet határát 
egy kitűnő vezárszintnek, a medence egész területén megtalál
ható "Dési - bufá"-nak a talpa jelzi. A Dési-tufa alatti /al
sómiocén, paleogén/ ás a tufa feletti /tortónai és annál fia
talabb/ medenceüledékek szerkezete lényegesen különbözik egy
mástól. A pretortónai üledékek nagyszérkezetét a széles, lapos 
antiklinálisok jelenléte jellemzi. A Dési-tufa feletti üledé
kek nagyszerkezetét a tortónai emeletben lévő hatalmas sófor
máció alakította ki. A medence belsejében lerakodott, plaszti
kusan viselkedő kősótömegek, kisebb sűrűségűk következtében, 
diapirok alakjában, a felszin, illetve a medenceperemek felé 
mozognak, s a fedő üledékekben meredek brachiantiklinálisokat 
és dómokat hoznak létre. A sótektonika alapján az Erdélyi-me
dence neogén üledékeiben három övét lehet elkülöníteni.

a/ a külső övben, ahol a pretortónai üledékek dominálnak, 
az üledékek, egyhe dőléssel, a medence belseje felé lej
tenek .

b/ A tektonikailag erősen, zavart belső övre a helyenként 
felszínig nyomuló kősómagvakat tartalmazó diapirok jel
lemzőek ,
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c/ A legbelső övét a nagyobb mélységben elhelyezkedő só
dómok és brachiantiklinálisok jellemzik,

A sótektonikának a szénhidrogénkutatás szempontjából igen 
nagy jelentősége van. 1909-től kezdve több mint 100 gázmezőt 
tártak már fel, s 1970-ben az évi termelés megközelítette a 
20 milliár nf-t.

Rétegtani_felépítés

Az Erdélyi-Medence felszínen lévő harmadidőszaki üledékeinek 
a rétegtani szintézisét KQCH A. már a múlt század végén elké-' 
szitette /1894-ben jelent meg az I. Paleogén, 1900-ban a II. 
Neogén része/. Lényegében még ma is helytálló megállapításai 
már több mint 80 éve közismertek, A medence belsejében lévő 
paleogén és annál idősebb képződmények rétegtani viszonyaiba 
azonban csak a legutóbbi években lehetett némi betekintést 
nyerni. A medence belsejére vonatkozó legújabb rétegtani ada
tokat röviden az alábbi módon lehet összegezni.

A széki, mezőpagocsai és bencédi ívben magasra emelt kris
tályos aljzat kőzetei a medence ÉRy-i részén a Bihari-autoch- 
ton legidősebb kőzeteihez hasonló paragneiszek és gránátos 
csillámpalák, A medence D-i DK-i részének a metamorf kőzetei 
a Kodru és a Biharia takarórendszerek fiatalabb metamorfitjál
hoz hasonlóak: szericites, kloritos pala, csillémpala, helyen
ként kristályos mészkő betelepülésekkel,

A nem metamorfizált paleozóos üledékek, az Erdélyi-Középhegység
hez hasonlóan, itt is hiányoznak.

Verrukano típusú permi konglomerátumot csupán a medence K-i 
peremén harántoltak át.

Jelentősebb vastagságú /700-800 m/ triász képződményeket, vö
rös márga- és szürkészöld agyajg rétegeket, a medence DK-i szé- 
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lén tártak fel. A közeli Persányi-heg^ség triászához hasonlt
ai, ez a triász is tartalmazott bázisos magmatitokat. A meden
ce D-i részén, Szentágota /Agnita/ környékén feltárt triász 
dolomit™, mészmárga - és konglomerátum - rétegekből állott.

A transzgressziés liász üledékekkel kezdődő, majd barnásszür
ke dogger és maim mészkövekben folytatódó, 1000 m-nál is vas
tagabb jura rétegsort Mezőpagocsától D-re, Mezőbánd /Bánd/ kö
zelében harántoltak.

Az alsókrétát a medence D-i részén barrémi, apti és albai 
mészkőrétegek képviselik. Legdálebbre, Alamornál /Alamor/ az 
alsókréta fekete márgapala-, homokkő- és miVrokonglomerátum- 
rétegekből áll.

Az alsókrétánál fiatalabb üledékekben a román geológusok öt 
ciklust különítenek el: felsőkréta, paleogén, burdigálai-helvét, 
tortónai-buglovi-szarmata, továbbá pliocén ciklust.

a/ Az Erdélyi-Középhegység mélybe süllyedt keleti sze
gélyét nagy felületen beboritó, felsőkréta üledékek részben 
gosau, részben flis kifejlődésüek. A medence D-i részének felső
krétája mindenütt gosau fáciesü. DK-en a Persányi-hegység köze
lében, és ami nagyon meglepő, a medence centrális részében is, 
a felsőkréta flis kifejlődesü.

b/ Az eocén üledékek csak a medence északi és középső, 
az oligocén üledékek pedig csak a medence északi részén borí
tanak be nagyobb felületeket. Az Erdélyi-Középhegység mélybe 
süllyedt részét, a medence ÉNy-i és É-i szegélyén, a Koch An
tal által részletesen feldolgozott klasszikus, epikontinentá- 
lis jellegű, sekélytengeri eocén- és oligocén- rétegek fedik be. 
A medence belsejében, Mezőpagocsa környékén feltárt eocén kong
lomerátum™, szürke márga-, vörös agyag-, homokkő- és mészkő
rétegekből áll. A medence neogén vulkánitokkal beboritott K-i 
részén a paleogén üledékekről egyelőre keveset tudunk. Beszter
ce /Bistri^a/ környékén az oligocén flis-kifejlődésü.
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c/ Az alsómiocén, burdigalai - helvéciai üledékek inkább 
még a paleogén képződményekhez kapcsolódnak, s azokhoz hason
lóan a medence ÉNy-i felében borítanak be összefüggően nagyobb 
területeket. Kifejlődésüket tekintve nagy vastagságú, igen 
változatos, ősmaradványokban gazdag molassz üledékek.

d/ A tortónai - szármáciai üledékek éles diszkordanciá- 
val települve az idősebb képződményekre, az Ély-i részt kivé
ve, a medence egész területén megtalálhatók, s gazdag ősma
radvány-tartalmuk alapján kitünően tagolhatok. A tortónai emelet 
alapkonglomerátummal és a közismert Dési-tufával kezdődik,amely 
a medence DK-i szegélyén az 500 m vastagságot is meghaladja 
/Persányi-tufa/. Az emelet középső része az átlag 200-400 m 
vastagságú sóformáció, a medence K-i és Ny-i szegélyén sódiapi- 
rokat tartalmazó antiklinálissal, Az emelet felső része Radio- 
láriákat és Spirálisokat tartalmazó agyagmárga-, márga- és tu
fa-rétegekből áll. A szarmata emelet márga-, homokkő, vulkáni 
tufa- s esetleg konglomerátum™ rétegekből áll; az emelet fel
ső részét ősmaradványokkal nem lehet kimutatni.

e/ Az agyag-, márga- és homokkő- rétegekből álló plio- 
cén üledékek legfiatalabb tagjai a medence É-i részén utólag 
lepusztultak. A miocénben megkezdődő, s még a kvarterben is 
aktiv neogén vulkánosság kb. 10 kráteren át feltört andezites 
jellegű termékei, a Keleti-Kárpátok és az Erdélyi-medence ha
tárán több száz km hosszúságban boritják be a társzint.

A négyedidőszak folyamán a medence területe már lepusztuló 
szárazulat volt, ezért a kvarter üledékek elterjedése és vas
tagsága nem jelentős.

VII. KÖZÉPALFÖLD - MÁRAMAROSI MOBILIS ÖV

Az Erdélyi-Középhegység északi részét nemcsak délen, hanem 
északon is egy mobilis, iniciális magmatitokkal /ofiolitok- 
kal/ és flis képződményekkel jellemzett, eugeoszinklinális-öv
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veszi körül, A déli mobilis öv, a Maros-menti ofiolitos öv, 
a középső-kréta orogén fázisok után konszolidálódott. A fel- 
sőkréta és a paleogén üledékek itt már többnyire nyugodt te- 
lepülésüek, és nem flis, hanem lényegében normális* epikon- 
tinentális kifejlodésüek. Az északi, Középalföld-máramarosi 
mobilis öv, a középső-kréta orogén fázisok után nem konszoli
dálódott. Itt a felsőkréta üledékek részben, a paleogén üle
dékek pedig nagyrészt flis kifejlodésüek. A mobilis, ofioli
tos aljzat felett elhelyezkedő ún. Szolnok-máramarosi flisöv, 
neogén képződményekkel lefedve, Hy-i irányban Kárpátalján és 
az Alföldön át egészen Törteiig, K-i irányban pedig a Hargita 
alatt egészen a Persányi-hegységig folytatódik. - A kréta idő
szak végén, a Szolnok - máramarosi flisöv belső oldalán, az 
Erdélyi-Középhegység Hy-i és K-i szegélyén /tehát nem ofio
litos aljzaton/ is kialakult egy-egy tektonikailag mérsékel
ten zavart, legbelső flisöv, amelyhez a Békés-szatmári fel
sőkréta vályúnak, valamint, az Erdélyi-medence középső részé
nek a felsőkréta flis-tárülete tartozik.

A Középalföld-máramarosi mobilis öv, és a hozzá tartozó flis
öv három ország, Románia, Kárpátukrajna és Magyarország terü
letén át húzódik, az utóbbi két ország területén neogén meden
ceüledékekkel lefedve.

Az öv egyes részlegeit a három ország geológusai külön-külön ,• 
egymástól függetlenül vizsgálják. A vizsgálatok eredményeinek 
az egységes kiértékelése és egybehangolása még meg sem kezdő
dött. A romén, különösen pedig a szovjet résznek bőséges az 
irodalma; a többszáz fúrással feltárt magyarországi résznek 
azonban csak nagyon szegényes irodalma van, s a szomszédaink 
még azt sem ismerik.

A, Romániai részleg 

Hagyszerkazéti fe1égites

Az öv romániai részlegének, a Prelukai kristályos rögtől és
a Radnai - havasoktól É-ra elterülő belsőkárpáti Máramarosi -
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flisterületnek a nagyszerkezeti felépítését röviden az alábbi 
módon jellemezhetjük.

A terület alsómiocén és annál idősebb képződményeit a neogén 
orogén fázisok helyenként K-Ny-i csapásirányú takarókba, il
letve takaró - pikkelyekbe /nappe-écaille, pinza-solz/, ráto— 
lódásokba torlasztották. így jött létre északon az É-i vergen- 
ciájú, szávai /?/ Petrova - Benatina takarópikkely, délen pe
dig, a Lápos /Lápu^/ hegységben, a D-i vergenciájú, parautoch- 
ton, óstájer Lápos /Lapus/ takaró pikkely, valamint az új stájer 
Batiza /Botiza/ takarópikkely /4«sz, ábra/.

A Lápos takarópikkely a felszínen 35 knf hosszúságban követ
hető, szélessége 8 km, vastagsága 800 m. A Batiza takarópik
kely a Radnai-vető Ky-i folytatása. A felszínen 25 km hosszú
ságú; szélessége 7 km, vastagsága 1800 m. Két digitációja van. 
Ezek közül az alsó öt pikkelyből áll. A felső digitáció hoKi
löki része öt gyökértelen jura-neokom szirtet tartalmaz.

A flis-öv lefedett nyugati folytatásának a mélyszerkezetét 
egyelőre még nem ismerjük, de a magyarországi részleg mély
fúrásaiból előkerült magminták szélsőséges dőlésértékei itt 
is neogén torlódásos mozgásokra utalnak.

Rétegtani .felépítés

A Máramarosi-flisöv felszínen lévő, vagy mélyfúrásokkal fel
tárt legidősebb szálban álló kőzetei felsőkréta korúak. A 
nagyobb mélységben elhelyezkedő, idősebb képződményekre a fel
sőkréta, paleogén és neogén konglomerátumok kavicsszemeinek a 
kőzetanyagából, továbbá a Batiza takarópiikely homloki részén 
felszínre bukkanó öt darab gyökértelen, jura-alsókráta szirt- 
nek az anyagából lehet következtetni. Ilyen következtetések 
alapján igen valószínű, hogy a kristályos aljzatra permo- 
triász /?/ korú, ibolyásvörös kvarcit- homokkő-, továbbá mész
kő- és dolomitrétegek települnek /I. üledékképződési ciklus/.
354

149



A Batiza-takaró szirtiéinek a kőzetanyaga hasonlit a Pienini- 
szirtöv szirtiéinek az anyagához: tithon-neokom korú, pelagi- 
kus, finomszemü, tömött, biancone tipusú mészkő, mikrodetri- 
tikus vagy oolitos mészkő, bázisos magmás kőzetekből szárma
zó törmelék darabokkal, radiolarit - közbetelepülésekkel, ko- 
vakonkréciós márgapala aptichusokkal, kalciteres, tömött fi
nomszemü tintinnideás mészkő /II. üledékképződési ciklus/.
A bázisos magmatit-töredékek és radiolaritok közeli ofiolitos 
magmás tevékenység kétségtelen ielei. A fenti kőzetek, kavi
csai a későbbi transzgressziós és regressziós konglomerátumok
ban is megtalálhatók.

A következő III. üledékképződési ciklushoz a mélyfúrásokban 
és a felszínen egyaránt megtalálható felsőkréta- burdigalai 
korú képződmények tartoznak,

A felsőkréta három geoszinklinális-vályúbeli és két peremi, 
c zegély-f á-fiesben van i el en.

A geoszinklinálisbeli kifejlődés egyik tipusa a csak helyen
ként előforduló alapbreccsa. A másik tipus az egyik Nagybánya 
/Bal®. Maré/ melletti mélyfúrásban feltárt, közvetlenül/a kris- 
tályo's a^zatra települő 500 m vastagságú, albai-cenoman korú, 
helyenként mikrobreccsa-betelepüléseket is tartalmazó, kőzet
lisztes vagy finomhomokos, feketésszürke agyagmárga-összlet. Ez 
a kifejlődés felfelé fokozatosan a harmadik típusba, turon-szenon 
korú globotruiaoanás vörös márgába, az ún. púhói /púchovi/ már- 
gába megy át. A vörös márga a Botiza takaró déli részén transz- 
gressziósan, közvetlenül a szirtek jura-neokom mészkövére te
lepül .

A szegély-fácies egyik tipusát a felsőszenon korú, transzgresz- 
sziós, neritikus orbitoidás rétegek képviselik, alul parakong- 
lomerátummal és parabreccsával, feljebb egyre finomabb szemcsé
jű, márga-zárványokat és limonitos konkréciókat tartalmazó, or
bitoidás homokkő-rétegekkel /Lápos-takaró/. A szegély-fácies 
másik típusához az ÉK-i peremvidéken, a Visó-völgyében felszi-
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nen lévő konglomerátum-rhomokkő- és inoceramusos márga- 
rétegek tartoznak,

A Máramarosi flis-területen a paleogén a geoszinklinális vá
lyú perami részein szegélyfáclesben, a vályú belsejében pe
dig flis-fáciesben van jelen. Ez utóbbi dél felé, fokozato
san, az Erdélyi-medence epikontinentális jellegű medence- 
fáciesébe megy át.

Ahol a szenon púhói-márga fáciesben van kifejlődve, a felső
kréta és eocén között üledékhézag nincs. A folyamatos átmene
tet ibolyás és zöldesszürke szinü, helyenként kemény homok- 
kő-csikokat tartalmazó, globorotáliás, paleocén korú homokos 
agyagmárga - rétegek képviselik.

A flis-kifejlődésü, 1000 m-t is meghaladó vastagságú eocén 
főleg ritmusosan rétegzett, pszefites és pelites terrigén üle
dékekből áll /Tocilasecul flis a Batiza takaróban/. A legvas
tagabb, alsó rész /alsó-eocén/ tipusos flis, homokkőből és 
agyagmárgából álló ritmusokkal, gradációval, bioglifákkal és 
mechanoglifákkal. A középső-eocén főleg rosszul osztályozott, 
helyenként fluxoturbidites homokkőrétegekből áll. A felső-eocént 
zöldesszürke, alig rétegzett globigerinás márga és agyagmárga 
képviseli.

A szegélyfáciesü eocén bioklasztikus jellegű, 50-70 m vastagsá
gú képződményei diszkordánsan települnek a felsőkréta fekvőre,

Az epikontinentális jellegű, medencebeli kifejlődésü eocén tu
lajdonképpen már az Erdélyi-medence tartozéka; főleg ősmarad
ványokban igen gazdag, durvatörmelékes és karbonátos, ^eritikus 
vagy fluvio-lakusztrikus rétegekből áll, s a Prelukai -kristályos 
rög D-i előterében van a felszinen.

A máramarosi flis-vályú belsejében a flis kifejlődésü Yalea Care- 
lor tipusú oligocén finomszemü, vékony homokkőcsikokkal ritmu
sosan váltakozó /ún. kurbikortikális/ sötétszürke agyag- és
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agyagmárga-rétegekből áll, amelyek helyenként diszodilos, bi
tumenes agyag-betelepüléseket, ankerit-lencséket és halmarad
ványokat tartalmaznak.

Az eplkontinentális jellegű, medencebeli kifejlődésü oligocén 
ősmaradványokban gazdag karbonátos, homokos kőzetekből, diszo
dilos, halmaradványos agyagmárgákból, továbbá helyenként lagu- 
náris és terrasztrikus üledékekből áll, amelyek szén, gipsz, 
anhidrit, kősó és kén lyoiuokat tartalmaznak.

A paleogén és neogén közötti átmeneti képződmények /egeri, 
eggenburgi emelet/ barnássárga, limonit-konkréciós agyag - 
és márga-, máshol homokkő- és konglomerátum- rétegekből áll
nak, s vastagságuk a 800 m-t is meghaladja.

A Lápos- és Batiza-takarókat létrehozó óstájer és új stájer 
orogén fázisok között lerakodó helvéciai /ottnangi- kárpáti/ 
üledékek teljesen azonosak az Erdélyi-medence hasonló korú, 
tipusos molassz kifejlődésü képződményeivel: márgás homokkő-, 
homokos márga-, mészkő- és konglomerátum-rétegek.

A IV,, posztorogén üledékképződési ciklushoz a takaróképződés 
utáni tortónai-pliocén korú molassz üledékek tartoznak, főleg 
pannóniai korú, nagytömegű szubszekvens vulkáni kőzetanyaggal. 
A transzgressziós tortónai és az azok fölé üledékfolytonosság
gal települő szármáciai rétegeket transzgressziós-ingressziós 
pannóniai üledékek fedik.
B, Kárpatukrajnai részleg 

nagyszerkezeti felépítés

A mélyfúrások tanúsága szerint a neogén medence-üledékek tor
tónai /esetleg helvéciai/ korú bevezető tagjai a legtöbb he
lyen paleogén /többnyire flis kifejlődésü eocén vagy oligocén/ 
és felsőkréta korú üledékekre települnek. Beregszász, Nagy
szállás, Munkács és Huszt környékén, ÉNy-DK-i, kárpáti csapá
sé pásztákban a paleogén hiányzik. A neogén medenceüledékek 
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ezeken a helyeken közvetlenül idősebb, alsókréta, jura, sőt 
triász /?/ rétegekre települnek. Mezozóosnál idősebb képződ
ményekbe eddig még egy fúrás sem hatolt. Az aljzat fúrásokkal 
feltárt paleogén és mezozóos képződményei a Nyugati-Kárpátok 
belső flis-övének, a Podhalei flisövnek a képződményeitől mind 
rétegtanilag, mind tektonikailag lényegesen eltérnek, viszont 
elég jól azonosíthatok a Külső-kárpáti- flisövezet Máramarosi- 
övének, a Pienini-Szirtövnek és a belsőkárpáti Szolnok-Debre- 
cen-máramarosi flisövnek a megfelelő korú, kréta és neogén 
orogén fázisokkal egyará-fw megzavart képződményeivel. A szov
jet kutatók feltevése szerint a terület paleogén-mezozóos 
képződményeit csupán az ÉK-i vergenciájú rátolódásokat és pik
kelyeket kialakító szávai fázis /oligocén-miocén határ/ za
varta meg. Minthogy azonban a süllyedékben az alsómiocén üle
dékek hiányoznak, ez a feltevés nem bizonyítható. Lehetséges, 
hogy a Máramarosi-flisövhöz hasonlóan itt is hatott az ó- és 
új stájer fázis. Az alsókréta és annál idősebb képződményeket 
a kréta orogén fázisok feltehetően megzavarták, de ennek bizo
nyítására az eddigi fúrási adatok nem elegendők. A tortónai 
korszaktól kezdve csak lazulásos hosszanti és harántvetődések 
jöttek létre, amelyek mentén a medence aljzatának a kisebb- 
nagyobb részletei egyenlőtlenül lesüllyedtek. A harántvetők 
mentén nemcsak vartikális, hanem 3-4 km-t meghaladó horizon
tális elmozdulások is bekövetkeztek. A neogén üledékekben a 
sótektonika is szerepet játszott. Glusko V.Y. szerint a Kár
pátaljai- belső süllyedők nem csupán neogén szerkezeti alaku
lat, hanem annak a hatalmas, ősi harántirányú süllyedőknek, az 
ún. Volfalnia-pannonja süllyedőknek a maradványa, amely az 
Északkeleti-Kárpátok teljes szélességében, a Hernád-vonal és 
a Ganyicsl-szolotvinoi / Gárjs .^.-aknaszlatinai/ vonal között 
ÉK-DNy irányban, a Keleteurópai-táblától a Pannóniai-medence 
területéig húzódott. Ennek az elképzelésnek azonban több ős
földrajzi adat ellentmond.

Rétegtani_felépítés

A Kárpátaljai belső süllyedők területén perm előtti paleozóos, 
perm és triász képződményeket, nagyobb összefüggő területen, 
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közvetlenül a neogén üledékek alatt, csak az Ungvár környékén 
lemélyitett fúrások tártak fel. Ezek a képződmények azonban 
már a szomszédos Zempléni nagyszerkezeti egységhez tartoznak*

A Középalföld-máramarosi mobilis öv kárpátaljai részlegének 
mélyfúrásokkal elért legidősebb képződményei triász/?/ korú
ak* Legalábbis a szovjet geológusok, analógiák alapján, triász 
korúaknak tartják azokat az ősmaradványmentes mészkő- és dolo
mit-rétegeket, amelyeket a Beregkisalmás /Zalurss/, Nagydobrony 
/Veiikaja Dobrony/ és Szeklence /Szokirnyica/ környéki fúrások
ban harántoltak; az utóbbi helyen igen bonyolult nagyszerkeze
ti helyzetben /jura, illetve alsókréta rétegek felett/.

Ősmaradványokkal /Posidonia sp., Vermiceras sp./ bizonyítha
tóan alsó- és középső-jura összletet tártak fel a Szeklence 
/pzokurnyica/ környékén lemélyitett fúrások: sötétszürke, fe
kete, kipréselt argilliteket, amelyek a 1 spurit-, márga- ás 
mikro-kristályos mészkő- rétegekkel váltakoznak. Hasonló kő
zeteket harántolt néhány fúrás a Nagyszállás /Vinogradovo/ 
és Beregszász /Beregovo/ közötti területen /sötétszürke fol
tos palák/. A Beregszász-8 jelű fúrás diabázos, szaruköves ossz 
lete, amelyet a szovjet kutatók triász korának tartanak, való
színűleg szintén jura korú. Az egyik nagydobronyi fúrás szür
ke, tömött, kalciteres mészköve a Calpionella maradványok 
alapján már valószinüleg felsőjura korú.

Az alsókrétára vonatkozó adatok, főleg az ősmaradványok hi
ánya következtében, nagyon bizonytalanok. Területünk nyugati 
részén valószinüleg alsókréta korúak azok a sötétszürke, he
lyenként homokkő-közbetelepüléseket is tartalmazó, kalciteres 
agyagmárga- és márgarétegek, amelyeket a Kisbégány /Begany/, 
Beregkisalmás /Zaluzs/ és Nagysőllős /Vinogradovo/ környéki 
fúrásokban bázisos vulkáni képződmények kisárnek. Keletebbre 
az Ilosva /írsava/, Técső /Tjacsov/, Szeklence /Szokirnyica/ 
és Talaborfalu /Tyereblja/ környékén lemélyitett fúrások harán
toltak valószinüleg alsókréta korú sötétszürke, kalciteres már
ga - és mészkőrétegeket, az utóbbi két helyen neokomra utaló 
Tintinnidea maradványokkal*
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A f el sokrata, két igen jellegzetes kifejlődésben, a terület 
legnagyobb részén jelen van. A púhói /púchovi/ márga kifejlődés 
főleg barnásvörös, szürke és zöldesszürke márga- és mészmárga- 
rétegekből s helyenként homokkő-betelepülésekből áll, A Pienini- 
Szirtövnek ez a jellegzetes kifejlődése nem csupán egyetlen 
felsőkréta emeletre jellemző; a turonitól a maestrichtiig 
minden emeletben előfordulhat; a Nyugati-, a Keleti-Kárpátok
ban és az Alföldön egyaránt. Zaluzs környékén románja, -kifej
lődésnek nevezik /egy Román nevű ottani patakról/. Területünk 
keleti részén Kricsfalva /Kricsovo/ és Aknaszlatina /Szolotvi- 
no/ között, a felsőkréta többnyire sötétszürke, feketésszürke 
agyagmárga- márga-rétegekből és homokkőlencsékből álló kifejlő
désben, az ún. kricsovói kifejlődésben jelentkezik. Ez az egyik 
helyen turon-koniaci, máshol kampan-maestrichti mikrofaunát 
tartalmazó kifejlődés sem kötődik egyetlen emelethez. A Pie- 
nini-Szirtövben az albai-cenornan korú Tisza-sorozat, a Mára- 
marosi-flisövben, Nagybánya közelében, a hasonló korú sötét
szürke agyagmárga összlet ilyen kifejlődésü, de a flisterüle- 
teken megtalálható ez a kifejlődés az alsókréta mélyebb részei
ben, sőt az eocénban és az oligocénban is. Técső /Tjacsov/ és 
Talaborfalu /Tereblja/ környékén előfordul, hogy a sötétszür
ke kricsovoi sorozatba tarka románi-kifejlődésü lencsék tele
pülnek, Mindkét sorozat füst bevezető vagy azt kisérő pelagi- 
kus képződmény; a tarka üledékek oxidációs, a sötétszürkék re
dukciós közegben rakódtak le.

A paleocén jelenlétét a Kárpátaljai belső süllyedők területén 
az eddigi mélyfúrásokban még nem lehetett kimutatni,

A középső- és felsőeocént, továbbá az oligocént képviselő 
többszáz mé -jer vastagságú, tektonikailag erősen zavart pal eo- 
gén képződmények, Munkács és Aknaszlatina között, kétféle ki
fejlődésben, általános elterjedésüek s lényegében azonosak a 
máramarosi és az alföldi paleogénnel, A tarka paleogén, amely
be legelőször, közel 600 m vastagságban a Danyilovo- /Huszt- 
sófalva/-l jelű fúrás hatolt, alul a szürke, sötétszürke 
aleurolit- és márga- valamint szürke homokkő_rétegekből álló
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1 azovoi-sorozattál /alső-oligocén/ kezdődik. E fölött a baj 1ovoi 
- sorozat /felső-eocén/ barnásvörös és zöldesszürke homokkő-, 
aleurolit-, agyag- és márga-rétegei következnek, /fordított 
rétegsorrend/. A vékony, fekete agyagbetelepüléseket tartal
mazó, 60-90° dőlésű, szürke, tömeges homokkő-rétegekből álló 
fekete paleogénbe /dubravai-sorozat, eocén-oligocén/ az akna- 
szlatinai Szolotvino - 4 jelű fúrás több mint 1200 m vastagság
ban hatolt, felsőkréta rétegek alatt. - A paleogén legfelső 
részébe azok a valószinüleg oligocén korú halpikkelyes feke
te argillitek tartoznak, amelyeket a beregkisalmási Zsaluzs-1 
jelű fúrásban harántoltak /dunkovicei-sorozat/.

C. A Középalföld-máramarosi mobilis öv magyarországi részle
géhez a Szolnok-debreceni flisöv, illetve nyugatabbra annak 
aljzata, a Mecsek-kiskörösi eugeoszinklinális öv /WEIN Gy.
1973/ tartozik,

VIII. ZEMPLÉNIDÁK /ZEMPLINIKUM/

A Középalföld-máramarosi mobilis öv észak felé egy hasonló 
rétegtani felépítésű^ de nyugodtabb, ofiolitokat és korai 
füst nem tartalmazó nagyszerkezeti egységbe, a Zemplénidák 
egységébe megy át. Az Erdélyi-Középhegység északi részéhez 
hasonlóan ez az egység is geantiklinális, de a mezozóos réte
gek összvastagsága sokkal kisebb. Az idős kristályos aljzat
ra csökkent vastagságú, kisebb széntelepeket is tartalmazó 
terrigén felsőkarbon, germán jellegű perm, triász és esetleg 
jura üledékek települnek. A szlovák geológusok szerint az egy
ség két részlegből áll, A déli, Zempléni részleg metamorfó
zist nem szenvedett, az északi Pozdisovce-ihacovcei részleg 
gyengén metamorfizált paleozóos /perm?/ üledékeket tartalmaz.
Ez utóbbi részlegnek az északi, a Külső-Kárpátok Szirtövével 
határos szegélyét a belsőkárpáti paleogén flis, a Podhalei-flis 
enyhén tektonizált eocén és oligocén üledékei fedik. A Zemp
lénidák egységének mindkét részlege egy darabig a Kárpátaljai 
belső süllyedők nyugati részén is tovább folytatódik /Ungvár 
környéként/. A süllyedők keleti részen azonban a Középalföld- 
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máramarosi mobilis öv már közvetlenül a Szirtövvel érintke
zik ,

A Bécsi-medencétől K-i irányban több mint 500 km-en át nyomon 
követhető Szirtövnek a Tarac völgyénél hirtelen vége szakad. 
Egyelőre tisztázatlan az a kérdés, hogy folytatásának a Ke
leti-Kárpátok melyik öve tekinthető. Régebben úgy képzelték, 
hogy a Szirtöv, átalakult formában a Máramarosi-masszivum 
mezo-kainozóos burkában, vagyis a Bukovinai takarórendszer 
részeként folytatódik D-felé. Mások a Keleti-Kárpátok taka
rórendszerei alatt sejtik a folytatását, ANDRUSOV P. /I968/ 
úgy véli, hogy a Szirtöv közel 180°-kal visszakanyarodva, 
a belsőkárpáti Méramarosi-flisöv D-i peremén, a Lápos /Lapus/ 
hegység Batiza takarójában folytatódik Ny-felé. Kétségtelen, 
hogy a Szirtöv és a Batiza takaró szirtjeinek a rétegtani 
felépitése között meglepő azonosság állapítható meg. A két 
öv ősföldrajzi szerepe és nagyszerkezeti helyzete azonban 
alapvetően különbözik egymástól. A Batiza takaró kisebb sza
bású, új stájer korú takaró-pikkely a Máramarosi-flisöv déli, 
Erdélyi-medencével határos peremén. A Szirtöv kréta és neogén 
tektonikával egyaránt megzavart, monumentális tektonikai öve
zet, melynek helyén a felsőkréta és paleogén folyamán az a 
kordillera húzódott, amely a Külsőkárpáti és Belsőkérpáti- 
flisövezet tengervályúit elválasztotta egymástól.

IX. BÜKKIDÁK /BUKOVIKUM/

Az eddig ismertetett nyolc nagyszerkezeti egység, a rétegtani 
és szerkezeti felépítés terén mutatkozó nagyfokú változatos
ság ellenére, olyan nem túlságosan feltűnő, de nagyon lényeges 
rokon-saját Ságokkal rendelkezik, amelyek az egységek egybetar- 
tozására utalnak. Ezeknek az egységeknek az alsókréta és annál 
idősebb képződményei az alpi orogén ciklus preorogén, középső 
kréta előtti szakaszában is a Tethys geoszinklinális rendszer 
északi, európai szárnyában helyezkedtek el. A paleozoikum vé-
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gén ennek az északi szárnynak a legnagyobb része, a Franko- 
podóliai hátság tartozékaként, szárazulat volt. A nagyrészt 
lepusztult idősebb paleozóos képződmények elterjedése itt csak 
korlátozott. A felsőkarbon terrigén, homokos kifejlődésü, he
lyenként kisebb széntelepeket is tartalmaz. Olyan hatalmas 
paralikus széntelepek azonban, mint a Franko-podóliai hátság 
északi előterében, itt seholsem alakultak ki. A perm üledékek^, 
germán jellegű, terresztrikus kifejlődésüek, s bizonyos övékben 
bőven tartalmaznak savanyú és bázisos szubszekvens herciniai 
vulkáni képződményeket.

I J j

Az alpi ciklus preorogén, evolúciós szakaszában /felsőperm - 
alsókréta/ a Tethys geoszinklinális rendszer K-Ny-i irányban 
hosszan elnyúló nyugodtabb és mobilisabb övékből állott. A 
nem túlságosan mély tengerrel boritott, lassan süllyedő alj
zatú, epikontinentális jellegű, főleg karbonátos kifejlődésü 
üledékekkel feltöltődő nyugodtabb geantiklinális öveket, ofi- 
olitokkal, mélyebb tengeri, kevésbé karbonátos üledékekkel és 
korai flissel jellemzett, mobilisabb eugeoszinklinális övék 
választották el egymástól. A Tethys északi szárnyának az eugeo- 
szinklinális-övezetéhez tartozott a Nyugati-Alpok Penninikuma, 
keletebbre pedig a Keleti- /Belső-/ Dinaridák Vardar-öve, to
vábbá a Maros-menti ofiolitos öv, a Középalföld-máramarosi ofio- 
litos öv, valamint a Szirtöv. A Tethys déli szárnyának az eugeb- 
szinklinális övéhez tartozott az Appehilnek ós a Nyugati- /Külső/ 
Dinaridák központi ofiolitos öve.'

Az alpi ciklus szinorogén szakaszában, E-D-i és Ny-K-i irányú 
térszükülés következtében a Tethys déli szárnyának és középső 
részének bizonyos részei észak felé mozogtak, néhol egymás 
fölé kerültek, sőt helyenként rátolódások és nagykiterjedésü 
takarók alakjában az északi szárny ugyancsak erősen összetor
lódott részlegeit is beborították.

A fentebb ismertetett nyolc nagyszerkezeti egységet, illetve 
pontosabban a Középalföld-máramarosi mobilis övét és a Zemp- 
lénidákat ÉNy-felé szembetűnő, mélangejellegü nagyszerkezeti 
vonal /illetve helyesebben öv/ zárja le; az ún. Zágráb-Ilernád 
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vonal. /A Hernád-vonal elnevezés nem pontos, mert a fenti vonal 
a Hernáddal párhuzamosan ugyan, de attól jóval keletebbre húzó
dik. A szlovákok újabban Eperjes-szalánci vonalnak nevezik./

Az ettől a vonaltól ÉNy-ra elterülő Bükkidáknak az aljzata a 
Tethys déli szárnya eugeoszinklinális övének az elszakadt és 
északra vándorolt darabja /Recsk-szarvaskői mezozoikum/. Az alj 
zat mezozoikuma mélyebb tengeri mészkő, pala- és homokkőrétegek 
bői, radiolaritokból valamint ofiolitokból áll. A fenti aljza
tot feltehetően allochton helyzetben, esetleg takaró alakjában 
boritja be az ugyancsak déli szárnybeli, délalpi-nyugat-dinári, 
geantiklinálisos kifejlődésü Kelet-bükki mezozoikum, Az ofioli- 
tos aljzat Recsk és Szarvaskő között feltehetően tektonikai 
ablak formájában bukkan elő a kelet bükki, karbonátos perm-aie- 
zozóikum alól.

X. GÖMÖRIDÁK /GEMERIKUM/

A Bükkidák viszonylag keskeny övét északnyugaton a Balaton - 
Darnó vonal választja el a Gömöridák nagyszerkezeti egységétől. 
Itt a Tethysnek ugyancsak a déli, eugeoszinklinálisos szárnyá
ból származó aljzatot, a Mellétéi- /Meliatai-/ mezozoikumot a 
Tethys középső részéből származó karbonátos /keletalpi/ mezo
zoikum, a Szilicei takaró boritja be.

Nem lehetetlen, hogy a Recsk-szarvaskői és a Mellétei-mezozói- 
kum is csak parautochton, s alattuk autochtonként a Zempléni
dák folytatódnak tovább nyugat felé. ' £ i 'J—ou k _ «<- y  <p-[ )

XI. PANNONIA-MEDENCE

ántúl_és_az_Erdélyi-Középhegység_mélyföldtani_kapcsólatai

A kárpáti térségben a posztorogén molassz jellegű üledékek fel- 
halmozódása helyenként már a legkorábbi orogén fázisok után, a 
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felsőkrétában megkezdődött. Igazi molassz medencék kialakulása 
azonban csak a paleogén, főleg pedig a neogén folyamán indult 
meg. A kárpáti posztorogén medencekomplexus legidősebb tagja 
az Erdélyi-medence nyugati része /paleogén-pliocén/ és a 
Nógrádi medence /paleogén-miocén/. Miocén-pliocén süllyedés 
eredménye a Kárpátaljai belső süllyedők, az Erdélyi-medence égé 
sze, a Dráva-medence, a Délzalai-medence és néhány kisebb me
dence a Duna-Tisza köze déli részén. Miocénben meginduló, de 
tulajdonkeppen pliocén korú medencék: az Alföld északi részé
nek a medencéi, továbbá a Békési- és a Hódmezővásárhelyi-me
dence, valamint a Rába-medence.

A palsogén végén és a neogén elején a Tiszántúl legnagyobb ré
sze az Erdélyi-Középhegységgel együtt szárazulat volt, A tor- 
tónai, főleg pedig a pannónniai korszaktól kezdve a két terü
letnek az ősföldrajzi fejlődése, egy nagyjából É-D-i irányú 
szerkezeti öv két oldalán, eltérően alakult. Az_Erdélyi-Közép-

£®2zi®^2ik22_e£IZ®2Í2lLÍ22yi±_d2_2SZ22222k_fokozatosan_8üllyed-

A kárpáti posztorogén medencekomplexusnak miodén-pliocén süly- 
lyedés eredményeként kialakult, központi részét szokták Pan
nóniái -medencének nevezni. Régebben a mobilis kárpáti környe
zettel ellentétben, a Pannónia-medence aljzatában egy eltérő 
felépítésű, ősidők óta merev tömegnek, a Pannónia-masszivum- 
nak a jelenlétét tételezték fel. A legutóbbi évtizedekben le- 
mélyitett fúrások adatai azonban a fenti elképzelést módosí
tották .

A Pannóniai-medence aljzatának a földtani felépítése nem a kör
nyező táblás területek felépítéséhez hasonlit, mint ahogy az 
egy köztes tömegtől elvárható volna, hanem a szomszédos mobi
lis területekéhez. A rétegtani hasonlóság mellett a nagyszer
kezeti egybetartozás is fennáll. Úgy látszik, hogy az Erdélyi- 
Középhegység kréta korú, valamint a Máramarosi mobilis öv neo
gén rátolódásai és takarói, lefedve, nyugati irányban a Pannó- 
,niai-medence területén is tovább folytatódnak,
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A. A heroinjai ás annál idősebb orogén tartományok képződményei

Az alpinál idősebb orogén tartományok tektonikájáról jelenleg 
meg csak nagyon keveset tudunk. A herciniai, és asszinti és a 
preasszinti orogén tartományok képződményeit egyelőre csak kő- 
zettanilag lehet jellemezni.

A Tiszántúl kristályos aljzatában a Bihari-autochton és a Kod- 
ru takarórendszer területén lévő, legidősebb, mezozónás /grá
nát-ami ibolit fáciesü/ preasszinti sorozatoknak, a Szamos 
/Some^s/, az Aranyosbánya /Baia de Arie^/ és a Madarság /Madri- 
ziegti/ sorozatnak a tagjai uralkodnak.

A Szamos sorozathoz tartoznakga Tiszántúl északi részén, Haj
dúszoboszló, Biharnagybajom, iuzesgyarmat stb. környékén fel
tárt, legtöbbször milonitosodott, s helyenként migmatitoso- 
dott paragneisz, csillámpala és amfibolit /Biharnagybajomi 
egység/, továbbá az Endrőd, Komádi, Körösszegapáti és Sarkad 
környékén feltárt ortogneisz, illetve gránit-gneisz /Körösszeg
apáti egység/. Yalószinüleg ugyancsak a Szamos, illetve az Ara
nyosbánya és Madarság sorozat tagjainak felelnek meg azok a 
dél-tiszántúli gneiszek, amfibolitok, különféle csillámpalák 
és kvarcitok is, amelyekbe a kodrui és pankotai, asszinti szin- 
orogén migmatit-gránittal azonositható Battonya-kevermesi grani- 
toid tömeg belenyomult.

Az asszinti Biharia ás Muncel sorozatok tagjaihoz hasonló, epi- 
zónás /zöldpala fáciesü/ metamorf kőzetek csupán a pusztaföld
vári terület DK-i részén, s főleg Szeged környékén akadnak.

A Hegyes-Drócsa hegység herciniai Paiujeni sorozatának tagjaihoz 
hasonló epizónás metamorfitok is főleg csak az országhatáron ki- 
vül, az Alföld bácskai részén, Magyarországon, kisebb foltok
ban, legfeljebb csak Szeged és Ásotthalom környékén fordulnak 
elő.
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B. alpi oromén tartomány nagyszerkezeti egységeinek képződ
ményei

A Tethys geoszinklinélis alpi ciklus-beli eugeoszinklinális- 
és geantiklinális-öveinek az Erdélyi-Középhegység területén 
előforduló képződményei elsősorban a kréta orogén fázisok 
/ausztriai, szubherciniai, mediterrán, larámi fázis/ hatásá
ra létrejött nagyszerkezeti alakulatokban rendeződnek el. A 
Pannónia-medence keleti szegélytörési övezete mentén mélybe 
süllyedt szerkezeti egységek nyugati folytatásának mező- és 
kainozóos képződményeit röviden az alábbi módon lehet jelle
mezni /5* és 6. sz. ábra/,

1. Maros-menti ofiolitos öv

Ennek az övnek a Lippa /Lipova/ közelében hirtelen mélybe süly- 
lyedt jura-alsókréta üledékei és ofiolitjai kétségtelenül a 
Vardar-övhöz kapcsolódnak. A Temesvár közelében, Sinmihai 
/Bégaszentmihály/ mellett, továbbá a Bánság /Bánát/ területén 
számos helyen, igy pl. Itebej, Begejci, Zrenjanin /3agybecs
kerek/, Orlovat /Őrlőd/* Jermenovci /Örményháza/, Tilva,
Pancevo /Pancsova/, Zemun /Zimony/ stb. környékén jura és 
kréta üledékek kíséretében feltárt szerpentinit-, gabbró-, 
diabáz- és szpilit-tömegek, a Vardar övvel jelenleg is fenn
álló, megszakítatlan összefüggést bizonyítják.

2. Biharja takarórendszer

Ennek a takarórendszernek a Hegyes /Highis/ takarója, amely a 
devon-alsókarbon korú üledékes és magmás kőzetekből álló 
Páiugeni-sorozatot foglalja magában, az egyik középső-kréta 
orogén fázis hatására tolódott rá az előtte lévő parautochton 
Kodru-takarórendszer Finig takarójára. A Világosnál /^iria/ 
a Pannóniai-medence pereménél hirtelen mélybeszakadt Paiugeni- 
sorozatot a Covástnt /Kovászi/ közelében, a nyugatabbra a 
Turnutól /Tornya/ délre lévő fúrások még megtalálták. Észa- 
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kabbra Magyarország területén a P^.iu§eni-sorozat jelenlétét ed
dig még nem lehetett biztosan kimutatni. Nyugatabbra, Bácskában, 
s esetleg Szeged és Ásotthalom környékén a nyomai még úgy lát
szik megvannak.

3. Kodru takarórendszer

A Hegyes hegység északi előterében lévő Kodru takarórendszer 
Finis takarója uralkodólag preasszinti s esetleg asszinti 
metamorf kőzetekből s azok migmatisodásából létrejött asszin
ti szinorogén gránit-, illetve granodiorit-tömegekből áll, A 
Kodru és a Bihar hegység területén, a felszinen oly nagy sze
repet játszó perm- alsókréta korú üledékes képződmények a ta
karórendszer lefedett részein csak nagyon korlátolt elterjedé- 
süek. A Pankota /Pxncota/ és Galsa /Galsa/ közelében felszinen 
lévő, régebben preasszintinek, újabban a kodrui gránittal azo
nos korúnak tartott granitoidtömeghez ésaz ast klimlveva migmati- 
tokhoz, kontakt kőzetekhez és metamorfltokhoz hasonló kristá
lyos képződményeket tárták fel Aradtól északra a Slntana 
/Szentanna/ és Turnu /Tornya/ közelében, nyugatabbra pedig a 
Satchinez /Temesszécsény/ és"a Teremia /Teremi/ közelében le- 
mélyitett fúrások, Magyarországon pedig a Battonya, Végegyháza, 
Mezőkovácsháza valamint északabbra a Kevermes ás Kúnágota kör
nyéki fúrások.

A Highig /Hegyes/ takaró északi pereme mentén, Világos /Siria/, 
Almásegres /Agrisul Maré/ és Feltót /Tauj;/ között, a Paiu§eni- 
sorozat alól, egy keskeny K-Ny-f irányú pikkely alakjában fel
színre bukkan a Fini^ takaró felsőperm kvarcportirja és alsó
triász homokköve. Ugyanezeket a képződményeket néhány Tornyá
tól /Turnu/ DK-re lemé^yitett fúrás is megtalálta. Tornyától 
ÉUy-ra, Battonya és Mezőhegyes közelében a pankotaihoz hason
ló battonyai granitoidra felsőpermi kvarcporfir, Magyardomb- 
egyház mellett pedig alsótriász homokkő települ. /Battonyai 
egység/.
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A Battonya - kevermesi granitoid-tömegtől ÉNy-ra, egy_lo-l5_km 
§z2~22 i_P^2z?K2Í_irányú_sáyban_, _amely_Csanádalbért i_. Tótkomlós^

2̂SÍ2'lsÍ2_!22Sá̂ §Si. ÉNy-i dőlésű monoklinálishoz hasonló elrende
ződésben, jelentős vastagságban, a telj_es_kodrui_kifemlődésü 
mezoz6ikum_/triász-j_ura-alsokréta/_megtalálhat6_/Tótkomlős= 
£222Í§22°l22i_2Sy22S/i ^ maSas dőlésártékek és a pélites kő
zetek jelentős préseltsége erős tektonikai igénybevételről ta
núskodnak .

A mezozóos összlet valószínűleg a világosihoz hasonló, de na
gyobb méretű mezozóos pikkelynek a része. Feltehetően ennek a 
pikkelynek a keleti folytatásához tartozik az az alsótriász 
előfordulás, amelyet a Fehér Körös völgyében a ladab /Nadab/ 
és Cherelus /Kerülős/ közelében lemélyitett fúrások tártak 
fel, A Fini§ takaró északi pereme előtt húzódó fentebbi mezo
zóos pikkely már a Kodru takarórendszer következő, a Fekete 
Körös völgyében elhelyezkedő, lefedett, Dumbravija_takarósi_á- 

222z2i, ®z a 'fcakara a Belényesi-medence ENy-i részében 
mindenütt perm, triász és jura képződményekből áll. A takaró 
nyugati folytatásának területén azonban a Nagyszalonta /Sa- 
lonta/ és a Kisjenő /Chisineu Cri^/, valamint Magyarországon 
a Pusztaföldvár környékén eddig lemélyitett fúrások a neogén 
üledékek alatt már mindenütt közvetlenül metamorf kőzetekbe, 
főleg csillámpalákba és gneiszekbe hatoltak /Pusztaföldvári 
egység/.

A Kodru takarórendszer legészakibb tagjainak, a közvetlenül 
a Bihari-autochtonra tolódott Ariegeni és Valani takarónak 
a nyugati folytatásáról, mélyfúrások hiányában, egyelőre még 
nincsenek adataink.

4, Bihari autochton

A Bihari autochton legnyugatibb felszinen lévő nyúlványa, 
rátegtani felépítését tekintve, két részből áll. Az egymás
tól a K-Ny-i irányú Rézhegységi-törésvonallal elválasztott
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két rész közül a déli, Királyerdei- /Padurea Craiului/ rész
legnél a mélybe süllyedt kristályos aljzatra, amely itt szinoro- 
gén granitoidokból keletkezett gránitgneiszekből, illetve ortog 
neiszekből áll, vastag triász, jura és alsókréta, valamint gosau 
tipusú felsőkréta rétegek települnek. Az északi, Réz hegységi- 
/Mun^ii Plopi^/ részlegnél mindenütt a jelentős retrográd me
tamorfózist szenvedett mezozónás metamorfitokból álló kristá
lyos aljzat /Szamos sorozat/ van a felszínen. A környező me
denceterületek fiatal konglomerátumainak a szemcse-anyagából 
azonban arra lehet következtetni, hogy a kristályo aljzatot va
lamikor itt is perm és alsótriász rétegek borították be.

A negyvenes és ötvenes évek folyamán lemélyitett tiszántúli 
mélyfúrások Kismarja, Biharnagybajom, Korösszegapáti, Turke- 
ve, Encirod stb. környékén, a neogén üledékek alatt mindenütt 
idős metamorfltokat, paragneiszeket, csillámpalákat és amfi- 
bolitokat /Biharnagybajomi egység/, illetve ortogneiszeket 
/Körösszegapáti egység/ találtak. Úgy látszott, hogy a neo
gén medenceüledékek aljzatában a Tiszántúl egész középső ré
szén a Bihari autochton DKy-i irányba forduló, kiszélesedő, 
északi, mezozoikummal le nem fedett kristályos aljzata folyta
tódik tovább nyugat felé,

A legutóbbi években azonban a Sebes Körös mentén, Romániában 
a Nagyvárad környékén, Magyarországon pedig a Békés megye te
rületén lemélyitett fúrások meglepő adatokat szolgáltattak.

Kiderült, hogy a felsőkrétában, a mediterrán vagy a szubher- 
ciniai orogén fázis után, a Bihari autochton mindkét részle
gét keresztezve, Békés, Komádi, Körösgyáres /Ghirisu de Cris/, 
Hegyközszentmiklós /Slnicolau Maré/ és Szatmárnémeti /Satu 
Maré/ vonalában, egy közel 150 km hosszú és maximálisan mind
össze 10-15 km széles ÉÉK-DDKy-i irányú, kisebb-nagyobb süllye- 
dékekből álló, vályúszerü_alakulat jött létre. A süllyedékek- 
ben helyenként 1000 m-t is meghaladó vastagságban olyan kifej- 
lődésü szenon üledékek halmozódtak fel, amilyenek a Bihari 
autochton félszini,gosau fáciesü felsokrétájában sehol sem is- 
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meretesek. A Hegykőzszéntmikl6s /S3>nnicolau Maré/, Szalárd 
/Salard/ és Vámosláz /Chislaz/ közelében lemélyitett fúrá
sok szenon rétegsora konglomerátummal, breccsával, és plagiop- 
tychusos fekete mészkővel kezdődik. Feljebb inoceramusog és 
globotruncanás meszes konglomerátum- és homokkő-, majd tufit- 
és tufa- betelepüléseket tartalmazó agyag- és agyagmárgapala
rétegek következnek. Délebbre, a Nagyvárad /Oradea/, Bihar- 
szentandrás /Sintandrei/ és a Körösgyéres /Ghiriqu de Cri^/ 
közelében lemélyitett fúrások harántoltak 500-1100_m vastag
ságú szenon rétegsort, amelynek a legalsó része itt fekete 
plagioptychusos mészkőből, felső legnagyobb része pedig glo- 
botruncanás, inoceramusos homokkő-, és márga- rétegekből állt.

A fenti két süllyedék között, Biharpüspöki /Episcopia/ és 
Bors /Bor§/ között, a Réz hegység nyugati folytatásaként, a 
kristályos aljzat gátszerüen kissé magasabbra emelkedik. Itt 
a neogén üledékek közvetlenül királyerdei kifejlődésü alsó
kréta, sőt triász rétegekre települnek. Hasonló a helyzet a 
Körösgyéresi /Ghiri^u de Cris/ süllyedéktől DNy-ra is, ahol a 
Vizesgyán /Toboliu/ és a magyarországi Biharugra környéki fú
rások a kivékonyodott vagy teljesen hiányzó felsőkréta üledé
kek alatt ugyancsak királyerdei tipusú perm-alsókréta réteg
sorba hatoltak, tovább DNy-felé a Komádi, Komádi-Kelet és a 
Békés környéki fúrások egy-egy további jelentős felsőkréta 
süllyedék jelenlétéről tanúskodnak. A Kom-4 jelű fúrásban, az 
alsókrétára diszkordánsan települő, kampáni és maestrichti mik- 
rofaunát tartalmazó szenon összlet átfúrt vastagsága 999_m 
volt. A Komádi-süllyedék legnagyobb részében a szenon emelet 
30-50° dőlésű, szürke és világosszürke, kőzetlisztes agyagmár
ga-, aleurolit-, valamint finom- és aprószemü, vékonyabb-vas- 
tagabb homokkő-rétegek egyhangú váltakozásából áll. Helyenként 
a homokkő és az agyagmárga laminációs váltakozása is megfigyel
hető, Különféle ülepedés közben keletkezett rétegen belüli za- 
varodások is előfordulnak. Gyakoriak a csúszási felületek és a 
vékony, fehér kalciterek. A homokkövek jól osztályozottak; a 
szemcsék anyaga főleg kvarc, a kötőanyag karbonátos-pelites.
Az elválási felületeket néhol szenesedett növénytöredékek bo- 
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ritják. A kőzetek csak helyenként, és csak igen szegényes mik- 
rofaunát tartalmaznak.

A Komádi-süllyedék felsőkrétájához hasonló kőzetlisztes és ho
mokos agyagmárga rétegekből álló globotruncanás felsőkréta 
összletben ért véget a közelmúltban lemélyitett Békés-1 jelű 
fúrás is.

A Hegyközszentmiklósi- /Slnnicolau Maré/, Körösgyéresi- 
/Ghiri^u de Crig/, a Komádi- és Békési- felsőkréta süllyedé- 
kek szenon képződményei nem gosau-tipusúak, hanem ÉK-ről Dly- 
felé haladva egyre inkább flis jellegűek, A Hegyközszentmik
lósi szenon rétegsor még olyan képződményeket tartalmaz, ami
lyenek a flis-övek és a sekélytengeri, epikontinentális jelle
gű területek átmeneti zónáiban szoktak lerakódni. A Körösgyé- 
resi-süllyedék szenon üledékei már jóval finomabb szeműek, ke
vésbé karbonátosak, inkább perlites-homokos kifejlődésüek, A 
Komádi-sül lyedék_ül ed eke inéi _már_zagyözönökkel_t őrt énő_ú1j_ra-_
ül eped e snek_a;_ri2;oma; i_ is_megf ® í ok_.

A süllyedék-övezet DK-i szárnya mentén telepitett fúrásokban 
a neogén üledékek vagy erősen kivákonyodott felsőkréta össz- 
letre, vagy pedig közvetlenül a Királyerdő perm-alsókréta 
összletére, illetve a Réz-hegység krissztallinikumára települ
nek. Hasonló a helyzet a süllyedékövezet ÉHy-i szárnyán is. A 
felsőkréta összlet itt is erősen kivékonyodik, s litorális, he
lyenként karbonátos kifejlődésü. így például a Kom-10 jelű fú
rásban a mindössze 70 m vastag maestrichti összlet már kőzet
lisztes márga- és mészkő-rétegekből áll. Itt azonban a nagy- 
szerkezeti helyzet bonyolultabb, mert a szenon üledékek való- 
szinüleg egy nagyszerkezeti felület mentén érintkeznek az EHy- 
ra lévő kristályos aljzattal, ügy látszik, hogy Körösszegapáti, 
Kismarja, Ártánd. és Bors /Bor^/ környékén a kristályos aljzat, 
egy egészen fiatal, ó- vagy új stájer orogén fázis hatására,
DK-i irányban rátolódott a fenti süllyedékek felsőkrétájára.

354

167



A süllyedéksor ÉK-i irányban is tovább folytatódik. A román 
geológusok adatai szerint a felsőkréta üledékekhez már a Körös- 
gyéresi süllyedőktől kezdve, flis kifejlődésü paleogén üledé
kek is csatlakoznak, ÉK felé haladva egyre tekintélyesebb vas
tagságban. A Komádi- ás Békési- süllyedőkben a paleogén jelen
létét eddig még nem lehetett kimutatni. Nagykároly ás_Szatmár
németi környékén a fentebbi felsőkréta és paleogén övezet Ék
felé megszakítás nélkül kapcsolódik a Szoinok-Cebrecen-Mára- 
marosi flisövezet hasonló korú képződményeihez.

Bár a legújabb mélyfúrási adatok egyre inkább amellett szólnak, 
hogy a füzesgyarmati és biharnagybajomi kristályos tömegek 
allochton helyzetben vannak, nem valószinü, hogy a komádi és 
az ahhoz teljesen hasonló kifejlődásü nádudvari felsőkréta te
rület között ÉNy felé közvetlen kapcsolat is fennáll.

A_Bihari-autochton_perm=alsókréta_kqrú_, _királyerdei_kif e jlődé- 
sü /geantiklinálisos, flis és ofiolit nélküli/ képződményei 
DNy-i_iránybani a Duna-Tisza köze déli részén keresztül, szin
te megszakítás nélkül, egfszen_a_Villányi-hegyságig_nyomon_kö- 
vethetők_. A déli országhatár közelében, Madaras, Csikária kö
zelében, az alsókrátára diszkordánsan települő, nem flis kifej- 
lődésü szenon üledékek is megtalálhatók.

A Réz hegység krisztallinikumát, valamint az Északerdélyi kris
tályos szigetrögöket a román geológusok a Bihari-autochton 
legészakibb, mezozóos burok nélküli részének tartják. A Tiszán
túl középső részén, Turkeve, Eüdrőd, Biharnagybajom, íuzesgyar- 
mat, Körösszegapáti, Kismarja és Álmosd környékén, minden 
1975 évig lemélyitett fúrás, a neogén alatt, a Bihari-autoch
ton fenti, legészakibb részének a prekambriumi metamorfit.jai- 
ba /Szamos sorozat/ hatolt. Teljesen indokolt volt tehát az a 
feltételezés, hogy ez a terület a Bihari-autochton északi ré
szének majdnem a Tiszáig terjedő, csak neogén képződményekkel 
lefedett nyugati nyúlványa. A legutóbbi években, a Nagyvárad 
környékén, pl.: Bors /Borq/, Paptamási /Tárná§eu/, Szalárd 
/Salard/, Bihardiószeg /Mihai Bravu/ közelében lemélyitett 
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fúrások adataiból kitűnt, hogy a két kristályos területet egy 
felsőkréta és paleogén üledékekkel kitöltött, keskeny, de mély 
süllyedéksor választja el egymástól,

Az endrjdi és a füzesgyarmati terület legújabb mélyfúrásai 
ennél is nagyobb meglepetést szolgáltattak.

Az Endrőd-7 jelű fúrás szármáciai.üledékek alatt a kristályos 
aljzatba /gránitgneisz/, majd tovább' haladva, több mint 400 in
én át gresteni tipusú alsújura /?/ rétegekbe hatolt, Lényegé
ben hasonló eset ismétlődött meg a füzesgyarmati területen is. 
Itt 9 mélyfúrás közül 7, miocén alatt, metamorf kőzetekben állt 
le. A -^'üzesgyarmat-7 miocén, a Eüzesgyarmat-9 jelű fúrás pedig 
miocén, majd idős metamorf képződmények alatt, 200-300 m vas
tagságban alsókréta, illetve jura korú rétegekbe hatolt,

Lehetséges, hogy az endrődi és füzesgyarmati mezozóos előfor
dulások a kristályos aljzat egykori mezozóos burkának kisebb 
pikkelyek, vagy beszakadások formájában megőrzött maradványai, 
de az is elképzelhető, hogy a metamorf aljzat kisebb-nagy.obb 
elszakadt részei rátolódások, sőt esetleg takarók alakjában 
kerültek a mezozóos rétegek fölé. A rátolódások vergenciáját 
az eddigi adatokból még nem lehet megállapítani; DK-i /6.sz, 
ábra/, vagy esetleg ÉNy-i is lehet.

Igen lényeges adat, hogy a Füzesgyarmat-7 j elü fúrás esetleg 
tektonikai ablakként előbukkanó alsókrétája kovás agyagmár- 
gával kisárt bázisos vulkáni kőzeteket is tartalmaz. A közép
alföldi ofiolitos övnek ez a legdélkeletibb előfordulása arra 
utal, hogy a Középtiszántúli kristályos terület, az Észak erdé
lyi kristályos szigetrögökkel együtt, esetleg már nem a Biha
ri autochtonnak, hanem a következő egységnek, a Középalföld- 
máramarosi mobilis ofiolitos övnek a része. Az Északerdélyi 
kristályos szigetrögök esetleges allochton szerkezeti hely
zetét alátámasztani látszik a Csoialy /Ciocaia/ közelében le- 
mélyitett fúrás rétegsora is. Ez a fúrás, ugyancsak idős biotit- 
gneisz alatt, alsótriászra emlékeztető, enyhén metamorfizált 
kvarchomokkőbe hatolt.
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5» Középalföld- máramarosi mobilis öv

Ez az öv, a Pienini-Szirtöv mellett, a Kárpáti térségnek ta
lán a legkevésbé ismert nagyszerkezeti egysége, Erre az egy
kori eugeoszinklinális övre jellemzőga paleozóos és triász 
üledékek majdnem teljes hiánya; az alsójura gresteni kifej
lődése; a jura-alsókréta határon, valamint az alsókréta üle
dékekben a tengeralatti bázisos iniciális magmás termékek 
gyakori jelenléte; a felsőkréta, különösen pedig a paleogén 
üledékek flis kifejlődése, 3 végül a kréta és a neogén oro- 
gén fázisok jelentős tektonikai hatása.

Az öv romániai és kárpátaljai részlegében a többnyire flis 
kifejlődésü paleogén s a puhói márga vagy a fekete agyagmár- 
ga kifejlődésü felsőkréta üledékek vastagsága olyan tekinté-' 
lyes?hogy itt a felsőkrétánál idősebb képződményekről még alig 
vannak adataink. Erre vonatkozólag csak a Batiza-takaró öt 
jura-alsókréta szirtje, és néhány kárpátaljai mélyfúrás nyújt 
némi felvilágositást. Magyarország területén ennek az övnek 
a flisképződményeit, a mezozóos üledékes és magmás kőzeteit, 
s az idős kristályos aljzatát egyaránt #Debrecen-Szolnok- 
Kecskemét-Kurd vonalában sokszáz fúrás feltárta, s ehhez az 
övhöz tartozik a lviecsek hegység területe is. Sajnos az övről, 
a Szolnok-debreceni flisöv prosztratigráfiái jellegű ismer
tetésein kivül, összefoglaló ismertetés ezideig még nem ké
szült, Az öv kb, Dunaújváros ás Sajóhidvág vonalában, a mé- 
lange jellegű Középmagyarországi-nagyszerkezeti öv mentén 
/Zágráb'r-Hernád vonal/ a Bükkidák, a Hernádtól keletre a Zemp
lénidák nagyszerkezeti egységével, Munkácstól keletre pedig 
közvetlenül a Szirtövvel érintkezik,

Magyarország területén kb, az öv északi szegélyével esik egy
be a kárpáti térség legnagyobb neogén vulkáni övezete, a rio- 
dácitos. legbelső alföldi vulkáni koszorú, Az országhatártól 
keletre a vulkáni kőzetek a mobilis öv déli szegélye mentén 
helyezkednek el, s az Erdélyi-medencében egészen a Persányi- 
hegységig követhetők,

• y  ~ y  ~ y  y  ~ y
UHL 3 \ . ZJL Z fc
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A fentebbi ismertetés az első kezdetleges kisérlet a Tiszán
túlnak a környezetével való nagyszerkezeti és rétegtani ösz- 
szekapcsolására. Egészen természetes tehát, hogy biztosan ko 
moly hibái vannak, s a jövőben minden részletében kisebb-na- 
gyobb mértékben módosulni fog.

Az irodalomjegyzék csupán a legfontosabb, összefoglaló jelle 
gü müvek cimeit tartalmazza. Ezekben a munkákban az ismerte
tett nagyszerkezeti egységekkel foglalkozó dolgozatok bősé
ges jegyzéke megtalálható.
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ÖSSZESÍTÉS

A TISZÁNTÚL KÖRNYEZETÉNEK NAGYSZERKEZETI EGYS

I. AZ ERDÉLYI-KÖZÉPHEGYSÉG ÉSZAKI RÉSZE
1, Bihari-autochton /Autot.tonul de Bihor/ 

a/ Királyerdő /Padurea Craiului/
b/ ^ézhegység /Plopi|/ 
c/ Meszes-hegység /Meseq/ 
d/ Vigyázó /Vládeasa/ 
e/ Gyalui-havasok /Giláu/ 
f/ Eszakerdéiyi-szigetrögök

Szilágysomlyói-Magura 
Szilágybaksai-rög 
Szilágysági-Bükk /Faget/
Cikói-rög /Ticau/
Preluka ./Preluca/ .

2, Kodru takarórendszer
' a/' Fini§-Ferice-G'Írda takaró

Vb/ Valani takaró 
c/ Dieva-Bátrlttiescu takaró 
d/ Arie^eni takaró 
e/ Moma takaró 
f/ Va^cau takaró 
g/ Cole^ti takaró 
h/ Urmat takaró 
1/ Vetre takaró
j/ Dumbrávita takaró /lefedett/

3» Biharja takarórendszer 
a/ Highi^-Poiana takaró 
b/ Biharia takaró 
c/ Muncel- Lupsa takaró 
d/ Baia de Ariê s takaró
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II. AZ ERDÉLYI-KÖZÉPHEGYSÉG DÉLI RÉSZE 
/Maros-menti ofiolitos öv/
a/ Bedeleu takaró 
b/ Capilnag-Techereu takaró 
c/ Feneg egység 
d/ Drocea- Cri§ egység 
e/ Bucium egység 
f/ Boieri^te egység

III. DÉLI - KÁRPÁTOK
1. Danubiai - autochton
2. Géta takarórendszer
3. Severin /Szörényi/ takaró

IV. KELETI - KÁRPÁTOK

A, Dacidák
1. Erdélyi takarórendszer

a/ Haghima^ /Hagymás/ takaró 
b/ Persányi- takaró

2. Bukovinai - takarórendszer 
a/ Radnai - takaró
b/ Bukovinai - takaró 
c/ Szubbukovinai - takaró

3. Ceahlau /Csalhó/ takarórendszer

B. Moldavidák
4. Belső - Moldavidák 

a/ Teleajen
b/ Audia - takaró

5. Közbenső- Moldavidák
a/ Tarc^u /Tarkő/ takaró

6. Külső-Moldavidák
a/ Marginális egység 
b/ Perikárpáti egység
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V. ÉSZAKKELETI - KÁRPÁTOK

A. A Külső - Kárpátok Rlis-övezete
1* Külső antikinális öv /Pikkelyek öve/
2. Központi szinklinális öv /Krosznói öv/
3. Belső antiklinális öv /Magúra öv/

B. Szirtöv vagy Pieninek öve 
/Kárpátaljai - méyltörés öve/

C. Kárpátaljai - belső süllyedek 
/Csap-munkácsi és Aknaszlatinai medence/
1. Monoklinális vagy szegélyöv
2. Sódapiros és brachiantiklinálisos redők 

központi öve.

VI. ERDÉLYI - MEDENCE
1. Torda-Szék-Dés-Szamoscikó iv
2. Balazsfalva-Mezőpagocsa-Nagyszamos iv
3. Illenbak-Bencéd-Parajd-Görgényszentimre- 

Magyarlápos iv.

VII. KÖZÉPALFÖLD - MÁRAMAROSI MOBILIS ÖV
1. Romániai részleg
2. Kárpátukrajnai részleg
3. Magyarországi részleg

VIII. ZEMPLÉNIDÁK /ZEMPLINIKUM/

IX. BÜKKIDÁK /BUKOVIKUM/

X. GÖMÖRIDÁK /GEMERIKUM/

XI. PANNÓNIA! - MEDENCE

354
174



IRODALOM - REFEREUCES

1. AHDRUSOV R. 1958, 1959, 1965.
Geológia Ceskoslovenskych Kárpát I.II.III.-Bratislava.p.
3o4, 375, 392.

2. AIDRUSOV D. 1968.
Grundriss dér Tektonik dér Nördlichen Kárpátén. - Bratis- 
lava p. 188.

3. BLEAHU, M. - PATRULIUS, D. - RADULESCU, D. - AULEA, E. - 
SAVU, H. 1967.
Carte Géologique de la République Socialiste de Roumanie 
lrl.ooo.ooo Note explicative - Bucure^ti p.33.

4. BLEAHU, Mt - ISTOCESCU, D. - DIACONU, M. 1971.
Formatiunile preneogene din parteg. vesticá a Muni^ilor 
Apuseni §i pozitja lor structurala. - Dari de seámá. ale 
gedinjelor vol. LVII /1969-197o/ 5. Tectonica si geologie 
regionalá. Bucures^i, 5-21,

v
5. BOMBITA, G. 1972. v

Studii geologice in Mun^ii Lapusului. - Anaarul Institului 
Geologie, XXXIX, 7-lo8. Bucure^ti

6. CIUPAGEA, D. - PAUCA, M. - ICHIM, TR. 197o.
Geológia Depresiunii Transvilvaniei. - p.26. Bucure^ti

7. GIU§CA, D. - SAVU, H. - BORCO£, M. 1968.
La stratigraphie des schistes cristallins des Monts Apuseni 
- Rév. Roum. Géol., Géophys., G-éorg. Sárié de Geologie 12/2. 
143-159. Bucurest

8. GLUSKO, V.V. - KRUGLOV, SZ.SZ. 1971.
Geologicseszkoje sztrojenyije i gorjucsije iszkopajemüje 
Ukranszkich Kárpát - p.4cl. Moszkva

9. IANOVICI, V. - GIUScí, D. - GHITULE3CU, T.P. - BORCOS,M.-
LUPU, M. - BLEAHU,"M. - SAVU, H. 1969. }
Evolutia Geologicá Muntilor Metaliferi. - p.741. - Bucuregti

10. IANOVICI, V. - BORCOS, M. - BLEAHU. M. - PATRULIUS, D. - 
LUPU, M. - DIMITRESCÜ, R. - SAVU H. 1976.
Geológia Munjilor Apuseni. - p.631. - Bucurepti

11. ISTOCESCU, D. - DIMITRESCÜ, R. 19 6 7.
Studii geologice in partea de nord - vest a masivului 
Highig, cu privere specialá asupra erujqjiunilor permiene. 
Analele gtiintifice ale Universit^tii "Al.I.Cuza" din Iasi 
/Seria noua /'Sectiunea II/ Stiinte naturale/ b. Geologie - 
geografie, XIII, 17-27.

354

175



12. ISTOCESCU, D. - IOIESCU, G. 1970.
Geológia p^r^ii de nord a depresiunii pannonice /Sectorul 
Oradea - Satu Maré/. - Dari de seama ale sedintelor vol.
LV /1967-1968/ 5. Tectonica si geologie regionala, 73-87. 
Bucuresti.

13. KOCH A. 1894.
Az erdályrészi medence^harmadkori képződményei I. rész. 
Paleogén csoport. - M.Á.P.I. Évk. X.1892-1894 - 159-357. 
Budapest

14. KOCH A. 19oo.
Az erdályreszi medence harmadkori képződményei II. Neogán 
csoport. - p.329. - Budapest

15. KŐRÖSSY L. 1964.
Tektonics of the Basin Areas of Hungary. - Acta Geol. 
As.Sc.hung. VIII. 1-4. 377-394. - Budapest

16. KŐRÖSSY L. 197o.
Entwicklungsgeschichte dér neogenen Becken in Ungarn. - 
Acta geol. Ac.Sc.hung. 14, 421-429. - Budapest.

17. MAHEL, M. 1974.
Tectonics of the Carpathian-Balkan regions p. 451.

18. MERLICS, B.V. - SZPITKOVSZKAJA, SZ.M. 1974.
Glubinnüa.' razlomü, neogenovüj magmatizm i orugyenyenyij e 
Zakarpatyja. Pod redakciej D.P. Rezvogo, Tóm 2. Problemü 
tektoniki i magmatizma glubinnüch razlomov. - p. 173. -Lvov.

19. HAGY L. 1958.
A Román Népköztársaság földtana I.II. kötet I.p.77o.,
II.p.804.-Kolozsvár.

20. PÁLPY M. - ROZLOZSHIK P. 1939.
A Bihar és Béli hegység földtani viszonyai I.rész, Alap- 
hegység és paleozoikum - Geologica Hungarica, Series 
Geologica, T. 7. - p. 2oo Budapest.

21. ROZLOZSHYIK P. 1936.
A Bihar hegycspport tektonikai helyzete a Kárpátok rendsze
rében - M.T.T.É.LV, - 46-68. Budapest

22. SZEPESHÁZY K. 1973.
A Tiszántúl északnyugati részének felsőkréta és paleogén 
korú képződményei, - p. 96. Budapest

23. SZEPESHÁZY K. 1973.
A Kárpátok ás az Alföld metamorf képződményeinek kapcsola
tai. - Általános Földtani Szemle 3, - 3-58. Budapest

24. SZEPESHÁZY K. 1975.^
Az Északkeleti-Kárpátok földtani felépítésének ás a kár
páti térségben való nagyszerkezeti helyzetének vázlata. 
Általános Földtani Szemle 8. - 25-29 Budapest

354
176



25. SZVIRIDENKO, V.G. 1976.
A Kárpátaljai süllyedek és aljzatának földtani felépítése 
és szénhidrogénföldtana. - Pöldt.Közl. I06,464-475. Buda
pest

26. WEIN GY. 1973.
Zűr Kenntnis dér tektonischen Strukturen im Untergrund des 
Neogens von Ungarn. - Jb.Geol.B.A.BD. 116, 85-lol, Wien.

354
177



STRUCTURAL AND STRATIGRAPHIC CQNNEXIONS BETWEEN THE 
BASEMENT OE THE GREAT HUNGARIEN PLAIN EAST OP THE 
RIVER TISZA AND THE APUSENI MOUNTAINS IN WESTERN

TRANSSYLVANIA

By
K. Szepesházy

ABSTRACT

The central part of the post-orogenic Garpathian Basin System 
is usually called the Pannonian Basin. It is the pr-oduct of 
an intensive Miocene-Pliocene subsidence.

Earlier it was assumed that the basement of the Panonnian 
Basin is made up by a rigid médián mass, the Pannonian massif, 
in contrast to the ratter mobile Carpathian arc. However,deep 
drilling has revealed that tha geological setting of the ba
sement does nőt resemble to that of the neighbouring platform 
areas, bút rather to that of the mobile beit. This lithologic- 
stratigraphic similarity is accompanied by structural aiialogies. 
It looks very likely that the Laté Cretaceous overthrusts and 
nappes of the Apuseni Mountains and these of the mobile Mára- 
maros beit /of Neogene age/ are prolongated, deep under the 
actual surface, in the Eastern part of the Pannonian Basin.

1. The Maros Ophiolite Beit continues in form of Jurassic to 
Lower Cretaceous sedimentary rocks and ophiloites, right 
to the Eastern part of the Vardar zone.

2. The Highi^ /Hegyes/ nappe of the Biharja Nappe System is alsó 
prolongated westwards, in Hungary. Small remnants have been
found even in the area of Szeged and Ásotthalom.
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3. The granitoid masses of the migmatitized Preassyntian and 
Assyntian metamorphic rocks, representing the Finig /Fenes/ 
nappe of the ‘Jodru lappé System, ha ve been hit by drilling 
in the region~of the villages Battonya, Végegyháza. Mező- 
kovácsháza, /in the South/, and Kevermes and Kunágota /more 
to the lorth/. The remnants of the Permian-Meaozoic 
formations of the Finis lappé are known to crop out East 
of Siria /Világos/, at the Northern boundary of the Fini^ 
lappé. Ite wejstward. prolongation has been disclosed by 
drilling at Turnu /Toronya/. It is highly probably that 
the Permian quartz'porphyry hit in the surroundings of 
Battonya and Mezőhegyes as weel as the Lower Triassic 
sandstone drilled at Magyardombegyháza may be assigned to 
this unit.
1W of the granitoid mass of Battonya-Keyermes. lhe_entire 
Codru-type_Me£o^oic_has_been_found /Triassic-Lower-Creta- 
ceous/ in a 10-15 km wide, SW-1E striking zone /Tótkomlós, 
Pusztaszőlős, Kaszaper, Medgyesbodzás/. It is of considerable 
thickness and a 1W dipping monoclinal structure can be 
snspeeted. This occurrence may represent the next, Dumb- 
ravita lappé of the Codru lappé System, known in Transsyl
vania from boreholes drilled at ladáb /ladab/ and Cherelus 
/Kerülős/ in front of the northern margin of the Finis 
lappé.
As fór the other, nothrward situated nappes of the Codru 
lappé System, drilling evidence has been provided so far 
only of the crystalline formations. at Sarkadkeresztur,
Kisjenő /Chisineu Crlg/, Nagyszalonta /Sálonta/.

4. In the Southern, Padurea Craiului /Királyerdő/ Unit of the 
Bihor Autochton the crystalline basement consisting of 
gránité gneisses is overlain by mighty sequence of Upper 
Permian, Triassic, Jurassic and Lower Cretaceous, at 
certain places even Gosau-type Upper Cretaceous sedi- 
mentary rocks. This carbonatic facies has been inter- 
sected by several boreholes drilled farther to the Wert at 
Toboliu /Vizesgyán/, Biharugra and Sarkadkeresztur. In the
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Villány Mountains or South Transdanubia the equivalent 
formátions appear at the surface.

5. In the northern sector of the Bihor Autochton, i.e. in the 
Plopi^ Mountains /Rézhegység/ the crystalline basement 
composed of the very ancient metamorphites of the Szamos 
Series are overlain by Neogene sediments. It seemed 
probable until the very last times that the isolated 
crystalline blocks in Northern Transsylvania as well as 
those known to occur in the central part of the Tiszántúl 
area /at Turkeve, Endréd, Biharnagybajom, Füzesgyarmat, 
Körösszegapáti, and Kismarja/ belong to the northern 
sector of the Bihor Autochton and jóin it. The new 
drilling evidence forces us to modify radically this 
concept. It turnéd out that the two sets of isolated 
blocks are separated from each other by a trough-like bánd 
of NNE-SSW orientation, over 15o km long and only lo 15 km 
wide, fiiled with more or less Flysch like sedimentary 
rocks of the Upper Cretaceous /Senonian/ e.g. at Békás, 
Komádi, Körösgyáres /Ghirisu de Cri^/ and Hegyközszentmik-

lós /Sinicolau Maré//. All thes isolated crystalline blocks 
may be in allochthonous position, overthrusted in the Middle 
Cretaceus upon the remnants of their Mesozoic cover. The 
Mesozoic strata even appear, probably in form of tectonic 
Windows, from below the crystalline formations, e.g. at Fü
zesgyarmat, Endrod and Csokaly /Ciocaia/.

6. The mobile beit of the Central Hungárián Piain -Máramaros 
is a eugeosyncline situated to the NW of the Bihor Autochton. 
It is characterized by the almost complete absence of 
Paleozoic and Triassic formations, the Gresten type Liassic, 
the presence of Jurassic to Lower Cretaceous mafic products 
of an initial magmatism, the Flysch facies of the Lower 
Cretaceous to Paleogene sediments, and last bút nőt least
the very important role of the Cretaceous and Neogene orogenic 
phases.
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The formations of this beit have been disclosed by numerous 
boreholes in Hungary and in Transcarpathian Ucrainia as well, 
between the Mecsek Mountains in the SW to the NE-Carpathians. 
This eugeosynclinal beit is stratigraphically correlable with 
tha Vardar zone of the Hellenides, and with the Penninicum of 
the Western Alps, and belonged to the originally northern half 
of the Tethys sea. /Farther to NW beyond the Zágráb-Hernád 
Lineament, is situated the beit of the Bükkides, belonging 
to the Southern half of the Tethys./ In the East, it contacts 
the Zemplenides, or immediately the Clippen Beit of the NE- 
Carpathians.

+Manuscript received: 8 April 1978 
Address of the author:
Dr.Szepesházy Kálmán 
Budapest
Népstadion út 14 
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1. ábra A Tiszántúl környezetének nagyszerkezeti egysegei 
I, Az Erdélyi-Középhegység északi része

1. Bihari - autochton
2. Kodru takarórendszer
3. Biharia takarórendszer

II, Az Erdélyi-Középhegység déli része 
/Maros-menti ofiolitos öv/

III. Déli-Kárpátok
IV, Keleti-Kárpátok
V, Északkeleti - Kárpátok

A, A Külső-Kárpátok Flis-övezete
B, Szirtöv vagy Pieninek öve
C, Kárpátaljai belső süllyedők

VI. Erdélyi - medence
VII. Középalföld - máramarosi mobilis öv

VIII. Zemplénidák 
IX, Bükkidák 
X, Gömöridák 

XI. Pannóniái - medence

2, ábra Az Erdélyi - Középhegység északi részének nagyszer
kezeti egységei
1. Bihari - autochton /Autochtonul de Bihor/
2. Kodru takarórendszer

/Sistemul pínzelor de Codru; le systéme des nappes 
de Codru/

3. Biharia takarórendszer
/Sistemul pínzelor de Biharia; le systéme des 
nappes de Biharia/

3. ábra -Az Erdélyi - medence paleogénnél idősebb képződmé
nyeinek fedetlen földtani térképe
1. Torda - Szék - Dés - Szamoscikó iv
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2. Balázsfalva - Mezőpagocsa - Nagyszamos iv
3. Illenbak - Bencéd - Parajd - Görgényszentimre - 

Magyarlápos iv
/D. Ciupagea - M. Paucá - Tr. Ichim, 1970/

4. ábra A Lápos hegység /Mun^ii Lapus/ takarópikkelyei /pin- 
za-solz, nappe-écaille/ /G.Bombita 1972/
A. Lápos /Lápu^/ takaró-pikkely
B. Batiza /Botiza/ takaró-pikkely
1. Deluvium
2. Pliocén /vulkáni képződmények/
3. Szármáciai
4. Katti - burdigalai /szegély-fácies/
5.
6.
7.
8 . 
9.

10.

Középső- és felső eocárí] m n o T . ̂ vTocfa Secul fiis
Paleocén és alsóeocén i
Pelsőkréta /Orbitoidás rétegek; szegély-fácies/ 
Felsőkréta /Púhói márga; geoszinklinális " / 
Tithon - neokom /Szirtek/
Takaró-pikkely

11. Digitáció
12. Rátolódás
13. Képződményhatár

5. ábra A Tiszántúl és az Erdélyi - Középhegység nagyszer
kezeti kapcsolatainak vázlata 
/a kréta- időszaki nagyszerkezeti alakulatok/
1. Maros-menti ofiolitos öv
2. Biharia takarórendszer 

Hegyes takaró
3. Kodru takarórendszer 

a/ Pinij3 takaró
b/ Dumbrávii^a takaró

4. Biharia-autochton
a/ Királyerdei részleg 
b/ Rézhegységi részleg 
c/ Északerdélyi kristályos szigetrögök
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d/ Turkeve - Biharnagybajom - Kismarjai kristályos 
rögök

e/ Békés - szatmári süllyedéksor
A. Békési - süllyedek
B. Komádi - süllyedik
C. Körösgyéresi /Ghirifu de Chris/ süllyedik
D. Hegyközszentmiklósi /Sinicolau Maré/ 

süllyedek
5. Középalföld—  máramarosi mobilis öv
6. Zemplénidák
7. Bükkidák

6. ábra A Tiszántúl vázlatos É-D-i irányú földtani metszete

7. ábra Az Erdélyi-Középhegység preherciniai tektonometamorf
ciklusokkal metamorfizált prepaleozóos képződményei
nek rétegoszlopa:
a/ Gfuscá D., Savu H. és Borco§ M. szerint /1967/ 
b/ Dimitrescu R. és Visarion Adina szerint /1971/

8. ábra Erdély fontosabb hegyvonulatainak nevei

354

184



C A P T I O I S

Fis. 1» Megatectonic Units of the Surroundings of the Tiszán
túl Area

I. Northern Part of the Apuseni Mountains
1. Bihor Autochton
2. Codru Nappe System
3. Biharia Nappe System

II. Southern Part of the Apuseni Mountains 
/Mures Ophiolite Beit/

III. Southern Carpathians
IV. Eastern Carpathians
V. Northeastern Carpathians

A. Flysch Zone of the Outer Carpathians
B. "Klippen" or Pien^ny Zone
C. Inner Subcarpathian Depression

VI. Transylvanian Basin
VII. Central Hungárián Piain- Marmure^ Mobile Zone

VIII. Zemplenides
IX. Bükkides
X. Gemerides

XI. Pannonian Basin

Fig.2. Megatectonic Units of the Northern Part of the Apuseni 
Mountains
1. Bihor Autochton
2. Codru Nappe System
3. Biharia Nappe System

Fig.3. Geological Sketch Map of the Transylvanian Basin 
/Tertiary Stripped Off/ By D. CUIPAGEA, M.PAUCX^, 
Tr.ICHIM, 1970/
1,2,3: three zones distinguished

Fig. 4. The "nappes-écailles" of the Lapu^ Mountains /G.BOMBI^A 
1972./
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A. The Lapu^ nappe-ácailles
B. The Botiza nappe-écaille

1. Deluvium - 2. Pliooene volcanic formátions
3. Sarmatian
4. Chattian-Burdigái ián /marginal facies/
5-6. Middle to Upper Eocéné, resp. Paleocene-Lower 

Eocéné Flysch of Tocila Secul
7. Upper Cretaceous Orbitoid-bearing beds /marginal 

facies/
8. Upper Cretaceous Puchov Mari /Geosynclinal facie
9. Tithonian-leocomian "Klippen”

10. lappe-écaille 11. Digitation 12. Overthrust 
13. Formát ion boundary

Fig.5. Megtectonic Interrilations of the Tiszántúl Area with 
the Apuseni Mountains

1. Mure^ Ophiolite Beit
2. Biharia lappé System

Highi^ lappé
3. Codru lappé System: a/ Finis lappé b/ Dumbravi^a 

lappé
4. Bihor Autochton

a/ Padurea Craiului Sector b/ Plopi^ Sector 
c/ lorth Transylvanian Crystalline Blocks 
d/ Crystalline blocks of Turkeve, Biharnagybajom 

and Kismarja e/ Békás-Szatmár depressions:
A. Békés, B. Komádi, C. Ghirisu de Cris
D. Slnicolau Maré

5. Central Hungárián Piain - Maramure^ Mobile 
Beit

6. Zemplenides 
7 3 Bükkides

Fig, 6. Generalized 1-S Geological Cross Section of the 
Tiszántúl Area
1, Upper Cretaceous 2. Jurassic and Lower Cretaceous 
3. Permian and Triassic 4. Hercynian metmamorphic and 
igneous rocks 5. Granitoids 6. Gránité gneises 
7, Metamorphic rocks 8. Overthrust, nappe /?/
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Zones from the left to the right: The Central Hungárián 
Plain-Maramures Mobile Beit; Zone of the Crystalline 
Blocks; Bihor Autochton; Codru Nappe System; Highi^-Biharia 
Nappe System.

Fig.7. lithological Columns of the Prepaleozoic Fprmations
of the Apuseni Mountains Metamorphosed by Prehercynian 
Tectono-metamorphic Cycles:
a/ aftér D.GIUSCA et al., b/ after R.DIMITRESCU et al.

Fig.8. Rumanian and Hungarien Uames of the Most Important 
Mountains in Transylvania

354
187



I ábra

10 W  60 Í0  fOOkftt
t— .----1— i----1___ ____ I___■___L

354 188



■1 ilara

354 189



A 
Ko

dr
w.

 t
ak

ar
ör

en
ds

ie
r'

19o



3 ábra

191



192



5-*br*

193



í- álora

194



6-
Áb
ra

195

H
er

ct
rv

iai
. 

m
et

am
or

f 
es

 
I 

1 
Fe

lto
lö

cf
ás

. t
ák

dr
ó 

U
J

m
ag

m
ás

 
kö

ze
ke

k 
°



7a aiote

B Muncel sorozat (Seria de Muncel) 
Jj Szen'cites palak
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AZ ÁLTALÁNOS FÖLDTANI SZAKOSZTÁLY RENDEZVÉNYEI
1978, jan. 1, - 1978. dec, 31.

1978. január 4.
DUDICH Endre: Titkári beszámoló
BÁRDOSSY György: Vetitettképes útibeszámoló Jamaikáról
1978. január 18.
ÁDÁM Oszkár: A Dunántúli Középhegység mélyszerkezete 
1978. február 13.
KNAUER József: Peremi kifejlődésü jura rétegsor az Északkele
ti Bakonyban
1978. február 22.
SZANTNER F., SZABÓ E., KÁROLY Gy., KNAUER J.? GECSE É.,^TÓTH K., 
R.SZABÓ I.: Az Északi-Bakony bauxitprognosztikai célú rétegta- 
ni, hegységszerkezeti, bauxitföldtani újraértékelése és föld
tani tárképsorozata.
1978. március 29.
SZEPESHÁZY Kálmán: A Tiszántúl és az Erdélyi Középhegység nagy- 
szerkezeti és rétegtani kapcsolatai
1978. április 12.
CORNIDES I.,^CSÁSZÁR G., HAAS J., JOCHÁNÉ EDELÉNYI E.: Oxigán- 
izotopos homérsákletmérásek a Dunántúl mezozóos képződményeiből
1978. május 27.
Egésznapos tanulmányút a Dunakanyarba és a Ny-Börzsöny-hegység- 
be, a paleovulkanologiai oroblémák bemutatására. -- Kirándulás
vezetők: BÁLLÁ Zoltán és SZLA3C0ZKY V ál
1978. május 31.
BALÁSHÁZY László: Részletes tektonikai vizsgálatok az Északi 
Vértes és a Déli Gerecse területén
1978. június 14.
MÉSZÁROS J-.’zsef: Szerkezetföldtani vizsgálatok a bauxitkutatás 
szolgálatában /Halimba-Herend-Csehbánya közötti terület/
1978. június 21 ✓SZEDERKÉNYI Tibor: A magyarországi alaphegység mezozóiknm- 
előtti magmás, metamorf és szerkezeti fejlődéstörténetének 
/részben/ nyitott kérdései
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1978. szept. 13-15 /a Közép és Északdunántúli Szervezettel kö 
zösen a Magyar Rétegtani Bizottság támogatásával/:
KŐZETR2TEGTANI_SZEMINÁRIUM_/Vesz prém/
1978. október 18.
MÉSZÁROS József: Mangánérckutatás szerkezetföldtani és geofi
zikai módszerekkel.
1978. november 9-10 /az Őslénytan-Rétegtani Szakosztállyal kö 
zösen" Budapesten:
ŐSFÖLDRAJZI ANKÉT
1978. november 29
BÁLLÁ Z., CSONGRÁDI J., ̂ HAVAS L., KORPÁS L.: Abszolút korada
tok értelmezési lehetőségei a Börzsönyben
1978. december 6.
JANTSKY B., CSEREPESIG MESZÉNA B.: Beszámoló a Kolozsvárott 
tartott prekambriumi kongresszus plenáris üléséről
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