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VII. A TiSiA
1. A TiSiA - ElmÉlET EREDETi ÉS mAi

FORmÁJÁBAN

Az eredeti Tisia-elmélet
A XX. sz. 20-as éveinek végén Prinz Gyula kolozsvári földtan-professzor alkotta meg: Eszerint a Kárpát-medence
közepén, nagyrészt fiatal üledékek által borítottan egy ősi, merev kéregblokk, a Tisia található (7.1. ábra), mely
nagyrészt kristályos kőzetekből, kisebb részt azok újpaleozoos-mezozoos buroksorozatából áll. Az így értelmezett
Tisia pl. a Cseh-masszívumhoz hasonló. A Tisiát mint kaptafát ("kaptafa-elmélet") a Kárpátok mobil övezete öleli körül.
A Kárpátok felgyűrődéséhez a Tisia mint merev, kvázi összenyomhatatlan háttér járult hozzá.

7.1. ábra. Prinz Gyula Tisia térképe 1926 -ból [i]

A Tisia a mai felfogásban
A jura elejétől a miocén közepéig önálló életet élő, kontinentális aljzatú mikrokontinens. ÉNy-i határa a Középmagyarországi vonal, K-i határa az Erdélyi Szigethegység K-i oldalán húzódik, míg D-i határa kicsivel a Maros
vonalától D-re. Miocén előtti kőzetei a Mecsekben, a Villányi-hegységben és az Erdélyi Szigethegységben
tanulmányozhatók. A jura elejéig az ún. "stabil Európa" része, onnan szakadt ki és kezdett el D felé vándorolni (7.2.
ábra). Az oligocén folyamán és a miocén elején fordul vissza ÉK felé és nyomul mai helyére (7.3. ábra). Ez a mozgás
a miocénben 90°-kal az óramutató járása szerinti forgással jár együtt. A miocén közepén (a badeni korban) összeforr
az ALCAPA-val, innentől közös fejlődéstörténetük van.

7.2. ábra. A Tisia helyzete a késő-jurában [ii ]
1. óceáni aljzatú medencék, 2. üledékszállítás iránya a kora-triászban

7.3. ábra. Az ALCAPA és Tisia kéregblokkok mozgása az eocén végétől a miocén közepéig [iii]

2. AZ ERDÉlYi SZigETHEgYSÉg FÖlDTANi FElÉPÍTÉSE
Bonyolult, takarós felépítésű hegység (7.4. ábra). A Mecseki zónának megfeleltethető kőzetek nem találhatók meg
benne, azok a rajta fekvő Szolnok-Máramarosi flisöv alatt ÉK felé már nem követhetők. Megtalálhatók viszont a VillányBihari zóna takarókba rendezett képződményei, melyek ott a legmélyebb tektonikai egységet képviselik (7.5. ábra).
Ezen az ún. Bihari autochtonon (autochton = takarós felépítésű szerkezetben a legmélyebb helyzetű tektonikai egység)
találhatók a Codru-takarók, melyeket Magyarországon a Békés-Codru zónában követhetünk. Az efölött található
Biharia-takarók az Alföld vajdasági részén követhetők.

7.4. ábra Az Erdélyi Szigethegység takarós felépítése [iv]

7.5. ábra Legalsó -kréta bauxit legfelső -jura zátonymészkő karsztos mélyedéseiben. Királyerdő, Bihari autochton [v ]
A villányi -hegységi bauxit ugyanebben a rétegtani szintben helyezkedik el.

Az Erdélyi Szigethegység legmagasabb helyzetű takarói a marosi ofiolitokat (7.6. ábra) is tartalmazó Bedellőitakarórendszerbe (7.7. ábra) tartoznak. A marosi ofiolitok eredeti képződési helye a Tisia-tól D-re fekvő Neotethysóceánág a "Marosi-óceán". Az Erdélyi Szigethegység takarói a kréta közepén tolódtak át és az obdukált Marosi ofiolittakarókat is tartalmazó Bedellői-takarórendszer ettől kezdve lett a Tisia része. A kréta végének molassz-képződményei
már lefedik (posztdatálják) az Erdélyi Szigethegység takarós szerkezeteit. A Mecseki-zónán fekvő, erősen deformált,
pikkelyes szerkezetű Szolnok-Máramarosi flisöv a kréta vége felé a takarós szerkezet előterében alakult ki és az
oligocén végéig működött.

7.6. ábra. A marosi ofiolitok részét képező középső -jura tholeiites bazalt párnaláva Zámnál [vi]

7.7. ábra. A Bedellői -takarórendszer a torockói Székely -kőről [vii ]
Az előtérben a felső -jura szigetív típusú andezites bazaltra előbb medence -, majd zátonyfáciesű, szintén felső -jura mészkő települ

3. A TiSiA

PAlEOZOOS ÉS TRiÁSZ kőzetei

Amíg a Tisia az ún. "stabil Európa" része volt, a rajta képződött kőzetek is viszonylag egységes képet mutatnak, ezért
erre az időszakra érdemes a Mecseki-, Villány-Bihari- és a Békés-Codru-zónát együtt tárgyalni (7.8. ábra). A jura
elejétől a Tisia leválik "stabil" Európáról, kialakulnak a fent említett zónák.

7.8. ábra. Prekambriumi és paleozoos képződmények elterjedése a Dél -Dunántúlon [viii]

Kőzetek: A területen található gneisz (7.9. ábra), csillámpala, márvány, fillit, szerpentinit és amfibolit a variszkuszi
hegységképződés során, a karbon folyamán képződött, ópaleozoos kőzetek átalakulásával. A karbon elején keletkezett
a metamorf eredetű (migmatitos), felszínen is megtalálható Mórágyi Gránit (7.10. ábra), ami később, a variszkuszi
hegységfejlődés során (320 millió éve) metamorfózist is szenvedett.

7.9. ábra. Ófalui Formáció Studervölgyi Gneisz Tagozat. Milonitosodott "sávos" gneisz. Ófalu, Goldgrund [ix]

7.10. ábra. A Mórágyi Gránit feltárása a mórágyi is kőfejtőben [x ]
Porfíros monzogránit (alul), nagyméretű biotit -amfibol -monzonitos zárvánnyal (fölül).

A variszkuszi metamorfózis és tektogenezis (gyűrődések) után a csak helyenként kifejlődött felső-karbon molassz
(folyóvízi homokkő vékony antracit rétegekkel) szögdiszkordanciával települ. Az kora-permi riolit-vulkanizmus
(Gyűrűfűi Riolit) után a középső-permben indul az újabb üledékciklus vörös, szárazföldön képződött terrigén
rétegekkel (konglomerátum, homokkő, valamint az újabban a nagy radioaktivitású radioaktív hulladék elhelyezésére
kiszemelt Bodai Aleurolit), ami fölött a felső-permben (a legalsó-triászba áthúzódva) folyóvízi eredetű Kővágószőlősi
Homokkő található, benne a mecseki uránérccel (7.11. ábra).

7.11. ábra. A Kővágószőlősi Homokkő (alul) és a Jakabhegyi Homokkő (felül) határa Kővágószőlősön, a "Babás szerkövek"
szomszédságában [xi]
A két folyóvízi képződmény között néhány fokos szögdiszkordancia figyelhető meg.

Újabb üledékhézag után kezdődik a triász üledékciklus. A Mecsek triásza jellegzetes, ún. germán triász (7.12. ábra),
szárazföldi alsó- és felső-triásszal (alsó-triász: vörös, Jakabhegyi Homokkő konglomerátumpadokkal – 7.13. ábra,
felső-triász: vörös és szürke lagunáris, majd tavi, végül folyóvízi homokkő – regresszív sorozat) közte sekélytengeri,
karbonátos középső-triásszal (7.14. ábra). A Villány-Bihari- és a Békés-Codru-zónákban a mecsekihez hasonló alsóés középső-triász található, a felső-triásztól üledékhézag van (szárazföldi lepusztulás).

7.12. ábra. A Mecseki -zóna triász képződményeinek litosztratigráfiai tagolása [xii ]
1. Kőszén, 2, mészmárga, 3. ooidos vagy onkoidos mészkő, 4. mészkő, 5. dolomit, 6. gumós mészkő, 7. evaporit, 8. aleurolit,
9. homokkő, 10. konglomerátum, 11. növénymaradány, 12. sporomorpha, 13. ostracoda, 14. csiga, 15. kagyló, 16. crinoidea,
17. brachiopoda, 18. ammonites, 19. conodonta, 20. foraminifera, 21. nyomfosszília, 22. Lingula (primitív brachiopoda), 23.
phyllopoda.

7.13. ábra. Jakabhegyi Homokkő konglomerátum rétegei. Cserkút, felhagyott kőfejtő [xiii]
Vegyes törmelékanyagú, keresztrétegzett, durva konglomerátum

7.14. ábra. Lapisi Mészkő, kozári vadászház, felhagyott kőbánya [xiv]
Féregjáratos
("vermikuláris"),
illetve
laminált
mészkőrétegek
váltakozása
("Wellenkalk")

4. A MECSEKi - ZÓNA

JURA- KRÉTA képződményei

Kőzetek: A jura-alsó-kréta üledékciklus elején, az alsó-liászban tavi, majd tengerparti kőszénlápok alakulnak ki. Az
így létrejött feketekőszén-telepes összlet (Mecseki Kőszén, 7.15. ábra) vastagsága 200-1200 m, 200 éve folyik a
bányászata. A kora-jura végén már sekélytenger borítja a területet és a dogger közepéig az üledékképződés fokozatos
süllyedés és egyre csökkenő terrigén beszállítás mellett folyik: a homokköveket (7.16. ábra) egyre inkább márga (7.17.
ábra), majd medencefáciesű (mélyebbtengeri) mészkő váltja fel. A jura második felében (a dogger közepétől végig)
medencefáciesű (helyenként tűzköves) mészkövek (7.18. ábra) képződnek.

7.15. ábra. A Mecseki Kőszén külszíni fejtése Pécs -Vasason [xv ]

7.16. ábra. Mecseknádasdi Homokkő feltárása. Zengővárkony, Réka-völgy, Határ -gödör, erdészeti műút bevágása [xvi]
Hemipelágikus, osztályozottan rétegzett ("gradált") homokkőrétegek

7.17. ábra. Komlói Mészmárga (típusos foltos márga = "Fleckenmergel") feltárása. Óbánya, Óbányai-völgy, pisztrángos tó [xvii ]

7.18. ábra. Vörös tűzköves radioláriás márga a felső -jura Fonyászói Mészkőben. Hosszúhetény -Püspökszentlászló, Csengő hegy, erdészeti műútbevágás [xviii]
A képen látható lyukak paleomágneses mintavételi helyek

A kréta elején kontinensen belüli riftesedés nyomán alkáli Mecsekjánosi Bazalt (7.19. ábra) ömlik ki, a kialakult
vulkánok peremén korallzátonyok (atollok) alakultak ki (7.20. ábra). Az alsó-kréta felsőbb része és a felső-kréta a
Mecsekről lepusztult, de az alföldi fúrásokból tudjuk, hogy a kréta közepéig mélytengeri márgák képződtek, majd a
terület kiemelkedett és meggyűrődött. Az újabb üledékciklus a kréta végén indul a Szolnok-Máramarosi flisövben
(melynek feltehetően mecseki típusú aljzata van), és áthúzódik a paleogénbe is. Ezeket a képződményeket a
magyarországi paleogén és legalsó-miocénnél tárgyaljuk.

7.19. ábra. Párnaláva fáciesű alkáli bazalt a Mecsekjánosi Bazaltból. Hosszúhetény, Pusztabánya, Bilinkó -völgy (Csengő-hegy É -i lábánál) [xix]

7.20. ábra. Atollok képződése és lepusztulása a mecseki alsó -kréta alkáli bazaltvulkánok peremén [xx ]

A Mecsek szerkezete: É-on és D-en K-Ny-i csapású pikkelyek (É-on É-i, D-en D-i irányultságúak). A Mecsek fő
tömege D-en egy nagy antiklinálisból (pécsi antiklinális) és a hegység közepén egy nagy szinklinálisból (zengői
szinklinális) áll.

5. A VillÁNY -BiHARi ZÓNA

JURA- KRÉTA kőzetei

Kőzetek: Ellentétben a vastag és folyamatos kifejlődésű mecseki jurával, a Villányi-hegység jurája nagyon vékony (a
felső-malm kivételével) és hézagos kifejlődésű (7.21. ábra). Az üledékhézagok nem feltétlenül jelentenek szárazföldi
körülményeket, valószínűbb a tenger alatti erózió vagy elmosás, üledékképződési hiány. Fontos különbség a
Mecsekhez képest, hogy itt csak mészkövek találhatók. A liászt néhány m, a felső-doggert néhány 10 cm sekély
medence fáciesű mészkő képviseli, igen gazdag Ammonites-faunával (7.22. ábra), különösen a felső-dogger
esetében. A malmot több száz m vastag sekély medence-, majd platformfáciesű mészkő (7.23. ábra) képviseli.

7.21. ábra. Siklós, Rózsa-bánya. Középső-triász Csukmai Dolomit (alul és fölső
harmadban); középső -jura Villányi Mészkő (vörös "felület") és felső -jura
Szársomlyói Mészkő Formáció (fölül, balra) [xxi]
A Villányi Mészkő vasooidos, ammoniteszes padja alig 40 cm vastag

7.22. ábra. Erősen kondenzált ammoniteszes pad a villányi Templom -hegy kőfejtőjében [xxii ]

7.23. ábra. Felső-jura Szársomlyói Mészkő Formáció (alul), rajta középső -kréta Nagyharsányi Mészkő Formáció a máriagyűdi
vízügyi kőbányában [xxiii]
A jura -kréta határ a kalapács nyelének végénél húzódik. A két képződmény közti üledékhézag mintegy 30 millió! éves és itt nincs
közöttük bauxit

Ezután a terület kiemelkedett és karsztosodott, és az így képződött mélyedésekben rakódott le a Harsányhegyi
Bauxit (7.24. ábra). A korai-krétában hatalmas karbonátplatform alakult ki, melyen sekélytengeri, ún. urgon fáciesű,
rudistás Nagyharsányi Mészkő (7.25. ábra) képződött. Ez a karbonátplatform a kréta közepén elsüllyedt, pelágikus
márga fedte el, majd flisjellegű üledékképződés folyt (csak fúrásokból ismert). A középső-kréta végén a terület
kiemelkedett, gyengén meggyűrődött és É-i vergenciájú (irányultságú) pikkelyek alakultak ki (7.26. ábra). Az Alföld

aljzatában a felső-kréta (szárazföldi, sekély- és mélytengeri homokkő, konglomerátum és márga) szögdiszkordanciával
települ. A kréta végi újabb kiemelkedés után a terület legalább a miocén közepéig szárazulat volt, az
üledékképződésnek eddig semmilyen nyomát nem ismerjük.

7.24. ábra. Nagyharsány, Szársomlyó-hegy. Szársomlyói Mészkő (bal oldalon, fehér) Harsányhegyi Bauxit (középen, vörös
sáv) és Nagyharsányi Mészkő (jobb oldalon, szürke) [xxiv]
A normál állású rétegsor dőlése jóval meredekebb, mint a D-i (jobboldali) lejtő

7.25. ábra. Rudistás (Toucasia) foltzátony, jellegzetes "urgon" fáciesű Nagyharsányi Mészkő a nagyharsányi Szársomlyó-hegy cementgyári
kőfejtőjében [xxv ]

7.26. ábra. A Villányi-hegység kréta üledékképződése és É -i vergenciájú pikkelyeinek kialakulása a kréta elejétől (valangini -hauterivi) a
középső -kréta végi turon korig [xxvi]

A Villányi-hegység szerkezete: Öt nagy, É-i vergenciájú (irányultságú) pikkelyből áll (7.27. és 7.28. ábrák), melyeken
belül a kőzetek nagyjából monoklinális szerkezetűek (monotonan D felé dőlnek).

7.27. ábra. A Villányi-hegység pikkelyei [xxvii ]

7.28. ábra. Pikkelyhatár a Villányi-hegységben, a máriagyűdi vízügyi kőbánya szélén [xxviii]
A kép jobb szélén lévő, triász kőzetekből felépített csukmai pikkely a kis völgyecske mentén tolódott föl kb. 60°-os szögben a
tenkesi pikkely középső-kréta Nagyharsányi Mészkövére (alul, balra)

6. A BÉKÉS -CODRU ZÓNA
Kőzetei: A középső-triász dolomitok fölött a jura végén és a kréta elején képződött mélytengeri márga található.
Ezután a terület valószínűleg kiemelkedett és a miocén közepéig nem folyt rajta üledékképződés.
Szerkezet: A DK-Alföld aljzatát elért kevés fúrás és az erdélyi-középhegységi adatok alapján gyűrt-pikkelyes és
takarós felépítésű (7.29. ábra).

7.29. ábra. Az D-Alföld aljzatának szerkezeti térképe [xxix]

7. Ellenőrző

KÉRDÉSEK

ELLENŐRZŐ KÉRDÉSEK - 7. LECKE 1. FELADATSOR
Többször megoldható feladat, elvégzése kötelező.

Döntse el, hogy az alábbi állítások igazak vagy hamisak!?

1.

Prinz Gyula eredeti elmélete szerint a Tisia egy „kaptafa”-szerű I
merev blokk, melyet a Kárpátok mobil övezete ölel körül, de mára ez
az elmélet túlhaladottá vált.

H

2.

A mai elmélet szerint a Tisia eredetileg Afrika része volt, onnan I
„úszott” az oligo-miocénben ÉK felé, jelenlegi helyére.

H

3.

A Tisia kőzetei Magyarország területének felszínén nem I
tanulmányozhatók, csak az alföldi fúrásokból ismertek.

H

4.

Az Erdélyi-szigethegységben a felszínen is megtalálható takarók az I
alföldi fúrásokban is követhetők.

H

5.

Az Erdélyi-szigethegység legmagasabb takaróit alkotó marosi I
ofiolitokat több alföldi fúrás is harántolta.

H

6.

A Békés-Codrui-egység takarói a paleogén folyamán tolódták át a I
Bihari autochtonra.

H

7.

Az Erdélyi-szigethegység felső-kréta
szögdiszkordanciával települnek az
takaróhatárokra.

H

8.

A Mórágyi Gránit a Velencei Gránithoz hasonlóan magmás eredetű.

I

H

9.

A Tisia kőzetei erős variszkuszi metamorfózison estek át.

I

H

10.

A mecseki uránérc dúsulását a Gyűrűfűi Riolithoz kapcsolható I
bázisos vulkanizmus okozta.

H

11.

A Tisia felső-karbonjában található antracitrétegek a variszkuszi I
metamorfózis hatására alakultak át.

H

12.

A Tisia permjében szárazföldi és tengeri képződmények egyaránt I
megtalálhatók.

H

molassz
addigra

képződményei I
már kialakult

ELLENŐRZŐ KÉRDÉSEK - 7. LECKE 2. FELADATSOR
Többször megoldható feladat, elvégzése kötelező.

Döntse el, hogy az alábbi állítások igazak vagy hamisak!?

1.

A mecseki perm legfőbb ásványkincse az uránérc.

I

H

2.

A germán triász jellegzetessége a tengeri alsó-triász.

I

H

3.

A germán triász jellegzetessége a szárazföldi kifejlődésű felső-triász.

I

H

4.

A germán triász végig szárazföldi kifejlődésű.

I

H

5.

A mecseki jura vastag és folyamatos kifejlődésű.

I

H

6.

A mecseki kőszén sekélytengeri fáciesű.

I

H

7.

A mecseki középső- és felső-jura végig sekélytengeri kifejlődésű.

I

H

8.

Az alsó-kréta
keletkezett.

hátságon I

H

9.

A kora-krétában
Mecsekben.

működtek a I

H

10.

A kora-kréta bazaltvulkánosságot követően a Mecsek kiemelkedett.

I

H

11.

A Mecsek takarós felépítésű.

I

H

Mecsekjánosi

tenger

Bazalt

alatti

óceánközépi

bazaltvulkánok

ELLENŐRZŐ KÉRDÉSEK - 7. LECKE 3. FELADATSOR
Többször megoldható feladat, elvégzése kötelező.

Döntse el, hogy az alábbi állítások igazak vagy hamisak!?

1.

A Villányi-hegység jurája (a felső-malm kivételével) vékony, hézagos I
és karbonátos kifejlődésű.

H

2.

A
Villányi-hegység jurájában megfigyelhető
szárazföldi körülményeket jeleznek.

üledékhézagok I

H

3.

A Harsányhegyi Bauxit akkor képződött, amikor a Dunántúli- I
középhegységben a bauxitok első generációja.

H

4.

A Villány-Bihari zónában a kréta elején sekélytengeri körülmények I
uralkodtak.

H

5.

A
Villányi-Bihari zónában
üledékképződés folyt.

folyamatos I

H

6.

A Villányi-hegységet öt É-i vergenciájú pikkely építi fel.
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