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VIII. A mAgYARORSZÁgi PAlEO- mEZOZOOS képződmények ÖSSZEHASONlÍTÓ

JEllEmZÉSE

1. BEvEZETÉS
Az előző fejezetekben leírtak alapján egyértelmű, hogy a Magyarország pre-kainozoos aljzatát felépítő képződmények
rendkívül változatosak, akár egyetlen földtani koron belül is. Az alábbiakban a tananyag megértését megkönnyítendő
földtani koronként összefoglaljuk és összehasonlítjuk a különböző szerkezeti egységekben előforduló képződményeket
(8.1. ábra).

8.1. ábra Az egyes földtani korokra vonatkozó litosztratigráfiai táblázatok egységes jelkulcsa [i]

2. Középső - kARbONNÁl idősebb

képződmények

A hozzávetőleg a karbon közepén lejátszódott variszkuszi deformáció, metamorfózis és hegységképződés alapvetően
átrendezte az akkori világ ősföldrajzi viszonyait. Többek között ekkor zárult be a Laurázsia és Angara őskontinensek
között addig létezett Urali-óceán, és jött létre az Urál-hegység. Ugyanígy, a Tethys-óceán elődje, az ún. Prototethys is
bezáródott, és ezáltal jött létre az Európa jelentős területein nyomozható Variszkuszi-hegységrendszer.
Magyarország területén a Tisia és az ALCAPA területén találunk karbonnál idősebb képződményeket, a ma fiatal
üledékekkel fedett Közép-dunántúli zónában mélyített fúrások ezeket még nem érték el. A karbonnál idősebb kőzetek
jelentős része közepes és nagyfokú metamorfózist szenvedett (8.2. ábra), ezért átalakultság előtti korukat általában
nehéz pontosan meghatározni.

8.2. ábra. Variszkuszi vagy korábbi metamorfózist szenvedett kőzetek elterjedése Magyarországon [ii ]
1. Nagyon kisfokú (anchi-) és kisfokú (epi -) metamorf képződmények, 2. közepes fokú metamorf képződmények, 3. nagy fokú
metamorf képződmények ("migmatit" és "anatektit"), 4. fúrással feltárt ultrametamorf Görcsönyi Eklogit előfordulások

A későbbi Tisia gyakorlatilag teljes területén találhatók csupán kisfokú metamorfózist szenvedett pre-karbon kőzetek is.
Ilyen a Mecsek DK-i előterében felszínre bukkanó, szilur-devonba sorolt Ófalui Fillit (fillit, csillámpala, amfibolit,
márvány, gneisz, 8.3. ábra). A Mórágyi Gránit-ot (8.4. ábra) a karbonban benyomult, később átalakult pluton.
Jelentős mennyiségű közepes és nagyfokú metamorfózist szenvedett kőzetet találunk a Dél-Dunántúlon és az Alföldön
is, mélyen eltemetve (8.2. ábra). Ezeket ásvány- és kőzettani összetételük, valamint metamorfózisuk jellege alapján a
8.5. ábrán szereplő különböző sorozatokba sorolják. Ezek részletes taglalása túlmutat a tananyag keretein.

8.3. ábra. Gyűrt, milonitosodott "sávos" gneisz az Ófalui formáció Studervölgyi Gneisz Tagozatából. Ófalu, Goldgrund [iii]

8.4. ábra. Mórágyi Gránit a mórágyi kis kőfejtőből [iv]
Porfíros monzogránit, szögletes, biotit -amfibol -monzonitos zárvánnyal

8.5. ábra A Tisia, valamint az ALCAPA-hoz tartozó Soproni- és Tokaji -hegységek permnél idősebb képződményeinek
litosztratigráfiai táblázata [v ]
A jelkulcsot a 8.1. ábra tartalmazza

Az ALCAPA középső-karbonnál idősebb kőzetei általában kevésbé metamorfak, mint a Tisia esetében, hiszen ezek a
területek a Prototethys bezáródási övétől távolabb feküdhettek. Metamorf átalakultságuk különböző mértékét is az
eltűnő óceántól való távolságuk határozhatta meg.
A legerősebb, amfibolit fáciesű átalakultságot a Soproni-hegységben és a fertőrákosi rögben előbukkanó AlsóAusztroalpidák, az É-i Börzsöny és É-Cserhát alatt eltemetett Ipolymenti kristályos komplexum, valamint a Zempléniszigethegység Veporidákhoz sorolt képződményei (csillámpala, gneisz és amfibolit) mutatják. E kőzetek korát ma még
csak hozzávetőlegesen ismerjük.

Nagyon kisfokú és kisfokú átalakulást szenvedtek a Pelso blokk (valamint a Kisalföld aljzatában eltemetett FelsőAusztroalpidák) középső-karbonnál idősebb kőzetei, így ezekben már gyéren találhatók korhatározásra alkalmas,
jellemzően kisméretű – többnyire mikroszkopikus – ősmaradványok (konodonták, graptoliták, foraminiferák, stb.) is.
Ezek alapján sorolhatók a fenti egységek palaösszletei az ordoviciumba, szilurba (8.6. ábra) és devonba, mészkövei a
devonba és az alsó-karbonba, míg a közbetelepülő savanyú és bázisos vulkanitok a szilurba (részletesen ld. a 8.7.
ábrát).

8.6. ábra. Ordoviciumi-szilur korú, epimetamorf Balatonfőkajári Kvarcfillit a balatonfőkajári Somlyó-hegy felhagyott kőfejtőjéből [vi]

8.7. ábra. Az ALCAPA magyarországi részei permnél idősebb képződményeinek litosztratigráfiai táblázata [vii ] (a Soproni- és
Tokaji -hegységekét ld. a 8.5. ábrán)
A jelkulcsot a 8.1. ábra tartalmazza

Az ALCAPA-n belül a Bükk-zóna észak-magyarországi paleozoos rögeiben (a Szendrői- és Upponyi-hegységben) nem
mutatható ki a variszkuszi metamorfózis hatása (8.8. ábra), az itteni kőzetek a kréta közepén szenvedtek kis- (epi-)

illetve igen kisfokú (anchi-) metamorfózist. Ezen, ún. alpi metamorfózis miatt ezek a képződmények is nagyon
szegények ősmaradványokban, de a medencefáciesű mészkövekből kinyerhető konodonták alapján a terület
fejlődéstörténete viszonylag jól rekonstruálható az alábbiak szerint (ld. a 8.7. ábrát is).

8.8. ábra. Középső-felső -devon platformfáciesű Rakacaszendi Márvány (alul), középső -karbon medencefáciesű Verebeshegyi
Mészkő Formáció (márvány fölött, sötétebb 5 -8 cm) és középső -karbon Szendrői Fillit. Rakacaszend (Szendrői -hegység),
Király -hegy Ny-i lába [viii]
A kalapács alatt és fölött található képződmények metamorf fokában semmilyen különbség nincs, pedig más területeken az
üledékhézag által képviselt időszakban játszódtak le a variszkuszi események. Itt ezek hatása mindössze annyi, hogy a márvány
fölött élesen települő mélytengeri mészkő csaknem teljesen visszapusztult

Az ősmaradvány-mentessége miatt déli-alpi analógiák alapján az ordoviciumba sorolt homokkövek fölött feltehetően a
szilurban mélytengeri fekete palák (Tapolcsányi Formáció) képződtek, majd a szilur végén és a devon elején már
kövületekkel igazoltan (5.5. ábra) karbonátképződéssel kísért kiemelkedés következett. A devon eleji-közepi
bazaltvulkanizmus (Strázsahegyi Formáció, 8.9. ábra) után a középső-devonban kiterjedt karbonátplatform (Upponyi
Mészkő - 8.10. ábra, Rakacaszendi Márvány) alakult ki.

8.9. ábra. Bazalttufit mátrixú (sötétebb) olisztosztróma alsó -devon olisztolitokkal (világosabb). Strázsahegyi Formáció, Nekézseny, Strázsa hegy [ix]

8.10. ábra. Upponyi Mészkő (a háttérben) a rátelepülő, felső -devon medencefáciesű, tufitos Abodi Mészkővel (az előtérben). Upponyi-szoros [x ]

A karbonátplatform a devon vége felé "megfulladt", és a kora-karbon végéig tenger alatti üledékszünet, vagy
medencefáciesű karbonát képződött (8.11. ábra), amit a karbon közepén mélytengeri, disztális turbiditösszlet
(Szendrői Fillit a Szendrői-hegységben, 8.12. ábra) illetve karbonátos-sziliciklasztos kőzetegyüttes (Lázbérci
Formáció az Upponyi-hegységben) leülepedése követett. A két hegység paleozoos rétegsora ezekkel a kőzetekkel
zárul. A fejlődéstörténetet valószínűleg a bükki paraautochton rétegsorát indító, a Szendrői Fillithez kifejlődésben és
korban is rendkívül hasonló Szilvásváradi Formáció és a rákövetkező rétegsor alapján lehet rekonstruálni.

8.11. ábra. Alsó-karbon medencefáciesű Dedevári Mészkő. Lázbérci-víztározó, Dede -vár oldalában (Upponyi-hegység) [xi]
Az alsó-karbon vagy hiányzik (Szendrői-hegység), vagy nagyon vékony (Upponyi -hegység)

8.12. ábra. Szendrői Fillit(Meszesi Tagozat) a meszesi Templom -dombon [xii ]
Flis csatorna metszete, üledékes redővel

3. Középső - kARbON–kORA- PERm ESEmÉNYEk

ÉS mEgJElENÉSi FORmÁik

A karbon közepének variszkuszi eseményei (metamorfózis, deformáció és kiemelkedés) után a Tisia egész területén, a
Veporidákhoz tartozó Ipolymenti kristályos komplexumban és a Zempléni-szeigethegységben, valamint a Pelsoblokkban is üledékhézagot követően a kiemelkedett metamorfizált kőzettömegek lepusztulásából származó
durvatörmelékes, ún. molassz összlet települ (8.13. ábra). Rendkívül fontos, hogy ezek a kőzetek (Tisia: Tésenyi
Homokkő; Zemplén: Kistoronyai Homokkő; Pelso: Fülei Konglomerátum, 4.4. ábra) mindenütt

szögdiszkordanciával települnek, és vagy egyáltalán nem vagy jóval kevésbé metamorfak, mint az alattuk fekvő, a
vaqriszkuszi metamorfózis által érintett összlet (8.5. és 8.7. ábrák).

8.13. ábra A Kárpát-medence aljzatát felépítő szerkezeti egységek ősföldrajzi helyzete a középső -karbonban [xiii]

Ezek izosztatikus kiemelkedését a földkéreg megvastagodása idézte elő, amit viszont olyan gránitbatolitok
generálódása okozhatott, amilyet ma felszínen a Velencei-hegységben (Velencei Gránit, 4.5. ábra), valamint a felszín
alatt a Balaton-vonal mentén figyelhetünk meg. E gránitok késő-karbon–kora-perm kihűlési korai törvényszerűen jóval
fiatalabbak (akár több 10 millió évvel), mint a benyomulásuké.
A jelenleg nagyon szűk területre korlátozódó felső-karbon molassz képződmények a kiemelkedett hegységek előtéri
vagy köztes medencéiben döntően szárazföldi (folyóvízi, esetleg mocsári-lápi vagy tavi) viszonyok között ülepedtek le.
A karbonra jellemző meleg, csapadékos klíma miatt szerencsésebb ősföldrajzi körülmények esetében jelentős
kőszéntelepek is kialakulhattak volna, de ezeknek csak nyomait sikerült megtalálni. A molassz-összletek leülepedését
kiemelkedés, vagy legalábbis a perm jóval szárazabb éghajlata miatti üledékszünet követte.
Másfajta fejlődéstörténet rekonstruálható a variszkuszi események által nem, vagy csak igen kevéssé érintett
területeken, melyeket ma a Közép-dunántúli-, illetve Bükki-zónában találhatunk meg, és határainkon túl (Karni-Alpok,
Karavankák, Bosznia, Szerbia) is nyomozhatunk. Ebben a régióban a középső-karbon disztális flismedencéje ezután a
karbon végéig fokozatosan feltöltődött, és ekkorra (Bükk, Mályinkai Formáció, 8.14. ábra), vagy átnyúlva a perm
elejére (Közép-magyarországi zóna) is sekélytengeri körülmények alakultak ki, majd a tenger visszahúzódásával a
perm elejének különböző részeire ezek a területek is szárazföldre kerültek.

8.14. ábra. Korallok a Mályinkai Formáció egyik mészkőlencséjéből. Nagyvisnyó, Berenás-lápa [xiv]

4. A mAgYARORSZÁgi középső- ÉS felső- PERm
Magyarország összes nagytektonikai egységében üledékhézag figyelhető meg a felső-karbon (a Közép-magyarországi
zóna esetében a legalsó-permet is ideértve) és a középső-felső-perm képződmények (8.15. ábra) között, melyek
döntően szárazföldi kifejlődésűek. Ennek az időszaknak a klímája alapvetően különbözött a középső-késő-karbonétól.
A csapadékos (humid) időjárást száraz, részben sivatagos vagy félsivatagos időszak követte, ezért a szárazföld
belsejének mélyedéseiben, illetve a tengerpartokon nem növényzetdús lápok, hanem sós mocsarak és lagúnák
(sabkha-k) alakultak ki, hiszen a hőmérséklet változatlanul magas maradt. Ennek megfelelően a perm időszak egyes
gyorsan süllyedő medencéiben nagy vastagságú evaporitos összlet (dolomit, anhidrit, gipsz, kősó és fedősók)
halmozódott fel, szemben a karbonra jellemző kőszénösszletekkel.

8.15. ábra. A magyarországi perm képződmények litosztratigráfiai táblázata [xv ]
A jelkulcsot a 8.1. ábra tartalmazza

A középső-késő-perm üledékképződését az egyes területeknek a még riftesedési stádiumban lévő Neotethys-hez
képest elfoglalt helye határozta meg (8.16. ábra). Ennek megfelelően az ős-Európához legközelebb eső területeken
(ebben az időben idetartozott a Tisia és a Veporidák Magyarországra eső részei, a Zempléni-szigethegység és az
Ipolymenti kristályos tömeg) az üledékképződés végig a szárazföldön zajlott, folyóvízi, illetve tavi (Bodai Aleurolit)
körülmények között. Kifejezetten erre a területre jellemző a középső-felső-perm összlet közepe táján megjelenő, a
Neotethys riftesedéséhez kötődő savanyú vulkanizmus (Gyűrűfűi Riolit). Az üledékgyűjtő a perm végére (vagy a
triász legelejére) teljesen feltöltődött. A Mecsekben, az összlet legfelső részét a folyóvízben leülepedett
Kővágószőlősi Homokkő képviseli.

8.16. ábra. A Kárpát-medence aljzatát felépítő szerkezeti egységek ősföldrajzi helyzete a késő-permben [1 ]

A kialakulóban lévő, riftesedő Neotethys tengelyéhez közelebb eső területeken (Bükki- és Középdunántúli-zóna, Pelsoblokk, az Aggtelek-Rudabányai-hegységben található aggtelek-bódvai és tornai fáciesterületek) a középső-későpermben megindult üledékképződés megszakítás nélkül (vagy a Pelso-blokk külső területei esetében kisebb
üledékhézaggal, 4.8. ábra) átvezet a triászba. E régiók mindegyikében az üledékképződés szárazföldi viszonyok között
indult meg, amit előbb lagunáris, majd sekélytengeri körülmények követnek. Egy adott területnek a Neotethys
tengelyéhez képest elfoglalt helyzete miatt azonban ezek a fáciesek más és más időben váltják egymást.
A kinyíló Neotethys tengelyéhez legközelebb eső Bükköt, illetve a Közép-magyarországi zóna dél-karavankai-juliai
egységét a tenger már a perm végén elérte, amiről az ekkor képződött Nagyvisnyói Mészkő (8.17. ábra), illetve Tabi
Dolomit tanúskodik. A Pelso-blokk esetében (8.18. ábra) a szárazföldi (Balatonfelvidéki Homokkő, 8.19. ábra),
lagunáris (Tabajdi Anhidrit) és sekélytengeri (Dinnyési Dolomit) fáciesek (a Walther-törvény iskolapéldájaként)
egymás mellett és fölött is nyomozhatók, tükrözvén a tenger előnyomulását.

8.17. ábra. Koralltörmelékes (Waagenophyllum indicum) réteg a Nagyvisnyói Mészkőben. Miskolc, Nyárjú -hegy, erdészeti útbevágás [xvi]

8.18. ábra. Felső-permi szárazföldi, sekélytengeri és sabkha fáciesű képződmények kapcsolata a Dunántúli-középhegységben [xvii ]

8.19. ábra. Balatonfelvidéki Homokkő, Káptalanfüred, Köcsi-tó [xviii]
Ciklikus, kavicsos, keresztrétegzett vörös homokkő

Az aljzatáról lenyírt Szilicei-takarórendszerben nyomozható Aggtelek-Bódvai fáciesegység rétegsora a vastag felsőpermi, elzárt lagúnában képződött Perkupai Anhidrit-tel kezdődik (8.20. ábra), a tenger transzgressziója majd csak a
kora-triászban éri el ezt a területet. Azokban az egységekben, ahol már a felső-perm is tengeri kifejlődésű (a felszínen
egyedül a Bükkben), ott folyamatos, tengeri kifejlődésű perm-triász átmenetet találunk (5.16. ábra).

8.20. ábra. A Perkupai Evaporit diapír szerkezetben feltáruló fekete agyagpalája és fehéres szürke evaporitja. A fedőben pannon képződmények
települnek. Alsótelekes, külfejtés [xix]

5. A mAgYARORSZÁgi TRiÁSZ
Mint az a 8.21. ábrán is megfigyelhető, a magyarországi triász kifejlődések a permieknél jóval változatosabbak. Ennek

oka a Neotethys előrehaladó kinyílása, ami miatt a különböző fáciesterületek nemcsak egymástól különültek el egyre
fokozottabban, de önmagukon belül is erősen differenciálódtak.

8.21. ábra. A magyarországi triász képződmények litosztratigráfiai táblázata [xx ]
A jelkulcsot a 8.1. ábra tartalmazza

A kora-triászban (8.22. ábra) azonban még csak a Neotethys késő-permben elindult riftesedése folytatódott. Ennek
során a tenger a korábbiaknál sokkal nagyobb területet öntött el. Mivel a triász legelejének klimatikus viszonyai még a
perm végéhez hasonlóan sivatagi-félsivatagiak voltak, a folyók még nem voltak képesek nagy távolságra elszállítani a
szárazföldi törmeléket. Ezért folytatódott a karbonátos üledékképződés azokon a területeken, melyeket már a perm
végén is tengervíz borított. Ilyenek a Nagyvisnyói Mészkőre települő Gerennavári Mészkő a Bükkben (8.23. ábra),
valamint az Alcsútdobozi Mészkő a Dinnyési Dolomit fölött a Pelso-blokk belső zónájában. Az újonnan elöntött
síkparti régiókban (aggtelek-bódvai fáciesterület, a Pelso-blokk külső zónája) ezzel szemben vagy tisztán törmelékes
(Bódvaszilasi Homokkő, 8.24. ábra) vagy vegyes, karbonátos-törmelékes üledékképződés (Arácsi Márga) történt.

8.22. ábra. A Kárpát-medence aljzatát felépítő szerkezeti egységek ősföldrajzi helyzete a kora -triászban [xxi]
A rövidítések megegyeznek a 8.16. ábrán lévőkkel, valamint S -U: Sana -Una-egység és JAD: Jadar-blokk

8.23. ábra. A felső -perm Nagyvisnyói Mészkő (alul) és az alsó -triász Gerennavári Mészkő határa a nagyvisnyói Bálvány É -i oldalában vivő
erdészeti út bevágásában [xxii ]

8.24. ábra. Sekélytengeri Bódvaszilasi Homokkő hullámfodros réteglapja. Perkupa, református templom fölött [xxiii]
Az objektívvédőtől balra tengeri Claraia kagylók lenyomatai is látszanak

A korai-triász második felére az időjárás csapadékosabbá vált, ami megnövelte a folyók törmelékszállító képességét,

ami miatt időnként megnőtt a törmelékes üledékképződés szerepe. A kora-triász vége felé viszont a tenger már
annyira előrenyomult, hogy a folyók által szállított terrigén anyag egyre kevésbé tudta elérni a tenger belső területeit,
azaz a karbonátos üledékképződés egyre dominánsabbá vált (8.25. ábra). Végezetül a középső-triász legelejére a
terrigén anyag beszállítása teljesen meg is szűnt.

8.25. ábra. Korrodált Tirolites -ek agyagos Szini Márga (Aggtelek -Rudabányai -hegység, alsó -triász felső része) réteglapján. Martonyi, Szúnyogtető, kocsiút [xxiv]

Eközben a perm/triász határ környékére feltöltődött területeken (ilyen a későbbi Tisia, illetve a Veporidákhoz tartozó
egységek – ld. a permnél) újra szárazföldi üledékgyűjtő alakult ki. Az ebben képződött durvatörmelékes, folyóvízi
fáciesű Jakabhegyi Homokkő (8.26. ábra) a Mecsekben enyhe szögdiszkordanciával (7.11. ábra) települ az idősebb
képződményekre. A kőzetek ősmaradvány-szegénysége miatt csak hozzávetőleg állapítható meg, hogy ezeket a
területeket a tenger csak a kora/középső-triász határ környékén öntötte el, és a Patacsi Aleurolit (8.27. ábra) által
képviselt rövid átmenet után a terrigén anyag utánpótlása is megszűnt.

8.26. ábra. Jakabhegyi Homokkő. Kővágószőlős, Jakab-hegy, "Babás szerkövek" [xxv ]

8.27. ábra. Patacsi Aleurolit, a mecseki triász első normál tengeri képződménye. Pécs -Patacs, útbevágás [xxvi]

A középső-triász legelején a transzgresszió előrenyomulása miatt mindenütt megszűnt a szárazföldi
törmelékbeszállítás, és nagy kiterjedésű karbonátplatformok alakultak ki. Előbb egységesen sekélytengeri, elzárt,
oxigénszegény körülmények között magas szervesanyag-tartalmú sötét dolomit (és alárendelten mészkő) képződött,
melyeket helyi jellegzetességeik alapján különböző neveken hívunk (Aszófői Dolomit, Iszkahegyi Mészkő, Hámori
Dolomit, Gutensteini Formáció, 8.28. ábra, Hetvehelyi Dolomit). A karbonátplatformok oxigénellátottsága nem

sokkal később helyreállt, a tengerfenéken gazdag élővilág telepedett meg, melynek karbonátkiválasztása biztosította,
hogy a gyorsan süllyedő aljzat ellenére a mindössze néhány m mély sekélytengeri körülmények fennmaradjanak, és
nagyvastagságú karbonát ülepedjen le (Megyehegyi Dolomit, Steinalmi Mészkő, 8.28. ábra, Rókahegyi Dolomit).

8.28. ábra. Gutensteini Mészkő (alul) és Steinalmi dolomit (felül) a Jósvafő -Aggtelek műút melletti kis felhagyott kőfejtőben [xxvii ]

A nagy vastagságú karbonátplatformok gyors süllyedése már előre jelezte a Neotethys egyre előreharapózó
riftesedesedését, ami a középső-triász közepén előbb a terület feldarabolódásához, majd az időszak második felében
(8.29. ábra) a mellétei óceáni kéreg kialakulásához vezetett.

8.29. ábra. A Kárpát-medence aljzatát felépítő szerkezeti egységek ősföldrajzi helyzete a középső -triász második
felében [xxviii]
A rövidítések megegyeznek a 8.16. és 8.22. ábrákon lévőkkel

Az első fázisban, az egyes fáciesterületek feldarabolódását az jelzi, hogy miközben a karbonátplatformok tovább
élnek, a riftesedés okozta tágulás miatt árkok jönnek létre közöttük, melyekben mélyebbvízi mészkövek képződnek
(8.30. ábra). Az egyedüli kivétel a Bükk, ahol az egységes karbonátplatform ebben az időszakban is tovább élt.
Ekkortól különíthető el az aggteleki és bódvai fáciesterület: az előbbiben a karbonátplatformok részben tovább éltek
egészen a késő-triászig, míg az utóbbiban ezután már csak mélyebb tengeri, medencefáciesű képződmények
(döntően mészkövek) ülepedtek le.

8.30. ábra A középső -triász közepének (az anisusi kor közepének) üledékképződési modellje a Balaton -felvidéken (Pelso -blokk) [xxix]

A második fázisban a Neotethys nyúlványaként a (Vardar-)Mellétei-óceán kialakulásával egyes területek az óceáni

medence jelenlegi ko-ordináták szerinti É-i oldalára kerültek (8.31. ábra). Ezek a későbbi Tisia, a Veporidák, és az
akkor még a Gömöridákon fekvő aggtelek-bódvai fáciesterület. A Pelso-blokkot az óceán nem hasította ketté, de
valószínűleg annak Ny felé meghosszabbított tengelyvonalában helyezkedhetett el. Végezetül az óceán D-i szegélyén
képzelhetjük el e sorok írójának véleménye szerint a tornai fáciesterületet, valamint általános vélemény szerint a
Bükköt és a Dél-Karavankai-Juliai-egységet. Utóbbi kettő kivételével (ld. később) mindenütt folytatódott a
fáciesdifferenciáció, újabb platformok süllyedtek el, de nem tűntek teljesen el.

8.31. ábra. Hipotetikus középső -késő-triász ősföldrajzi szelvény a Neotethysi -óceán mellétei ágának környezetében [xxx ]

A középső-triász közepén és második felében (a ladin korban) erőteljes magmás tevékenység is jelzi a Mellétei-óceán
felnyílását. Ez nem csak a Mellétei- és Darnói-sorozat mélytengeri radiolaritokkal kísért ofiolitjait (Bódvavölgyi Ofiolit,
3.10., 3.25. ábrák) jelenti, de ugyanebben a korban savanyú vulkanizmus jeleit találjuk a Pelso-blokkban és az
Aggtelek-Bódvai sorozatban is. Végezetül e korban keletkezett a bükki szigetív-vulkanizmust jelző Szentistvánhegyi
Metaandezit (8.32. ábra) rétegvulkáni összlete is. Azt az óceáni kérget, melynek szubdukciója ez utóbbit létrehozta
ugyanakkor egyelőre nem ismerjük. Mindenesetre a Bükk az egyedüli terület, mely enyhén és epizodikusan bár, de
kiemelkedett a középső-triász közepén, amit a későbbiekben itt is süllyedés követett.

8.32. ábra. A Szentistánhegyi Metaandezit sziklái Lillafürednél (előtérben a Hámori Dolomit) [xxxi]

A Neotethys-óceán felnyílását követően a középső-triász második felében a tovább nyíló óceáni medence mindkét
oldalán továbbra is együtt léteztek a karbonátplatformok és a közöttük kialakult medencék. Az óceán tengelyéhez
legközelebb fekvő bódvai és tornai fáciesterületeken azonban továbbra is mélytengeri viszonyok uralkodtak, míg a
tengelytől valamivel távolabb fekvő Bükki-zónában ekkor kezdődött a Szentistvánhegyi Metaandeziten kiépült
karbonátplatform (Fehérkői Mészkő, Bükkfennsíki Mészkő – 5.20. ábra, Bervai Mészkő) szétdarabolódása.
Az így kialakult medencékben tűzköves mészkő (Felsőtárkányi és Hollóstetői Mészkő, 8.33. ábra) ülepedett le. Az
óceántól távolabbi területeken (a Pelso-blokkban, az aggteleki fáciesegységben, illetve a későbbi Tisia óceánhoz
közelebbi részein) a karbonátplatformok viszont fokozatosan visszaterjeszkedtek a medencék rovására. A földkéreg
erőteljes süllyedését jelzi az ekkor képződött platformkarbonátok (Budaörsi Dolomit, 4.10. ábra; Wettersteini
Mészkő, 8.34. ábra; Csukmai Dolomit, 8.35. ábra) nagy vastagsága. Ez úgy alakulhatott ki, hogy a tengerfenéken
élő szervezetek (elsősorban mészalgák) karbonátkiválasztó tevékenysége során létrejött mészüledékek
felhalmozódása lépést tartott a földkéreg süllyedésével.

8.33. ábra. Hollóstetői Mészkő Hollós-tető előtt, a Miskolc -Bükkszentkereszt műút
mellett [xxxii ]
Agyagfilmekkel elválasztott, szürke mészkőrétegek. Gyűrt, harántpalás ("moullion"
szerkezet)

8.34. ábra. Wettersteini Mészkő zátonyfáciesének közeli képe. Aggtelek, Kecső -völgy [xxxiii]

8.35. ábra. Lagúna fáciesű, márgás Csukmai Dolomit. Villány, Templom -hegy, borkombinát, felhagyott kőbánya [xxxiv]

A késő-triász elején viszonylag nagy területen csapadékosabbá vált az időjárás, ami a törmelékbeáramlás
megnövekedésével járt. Ez az ún. "raibli esemény" több fáciesegységben is kimutatható (Veszprémi Márga a Pelsoblokkban, Vesszősi Formáció a Bükkben – 8.36. ábra, Szőlősardói Márga a bódvai fáciesterület peremén,
Tornaszentandrási Agyagpala a tornai fáciesterületen – 8.37. ábra és Kantavári Formáció a Mecsekben – 8.38.
ábra). Egyébként a késő-triász folyamán (8.39. ábra) a különböző fáciesegységekben egymással ellentétes folyamatok
játszódtak le, belső tagoltságuk viszont valamelyest csökkent.

8.36. ábra Diszharmonikusan gyűrt mészkő és agyagpala rétegek a Vesszősi Formációból Erdészeti út Lillafüredről a Vesszős -völgy felé [xxxv ]

8.37. ábra. A Tornaszentandrási Agyagpala típusfeltárása a község Kossuth u. 14. sz. házának udvarán [xxxvi]

8.38. ábra. Sötétszürke mészmárga, illetve fekete szenes agyag váltakozása a Kantavári Formációnak a névadó erdészház mögötti
kőfejtőjéből [xxxvii ]

8.39. ábra. A Kárpát-medence aljzatát felépítő szerkezeti egységek ősföldrajzi helyzete a
késő-triászban [xxxviii]
A rövidítések megegyeznek a 8.16. ábrán lévőkkel

A még mindig Európához tartozó későbbi Tisia területéről (az itt nem részletezett Békés-Codru-egység kivételével) a
tenger visszahúzódott, és tengerparti-folyóvízi-mocsári környezetben döntően finomtörmelékes összlet
(Karolinavölgyi Homokkő) ülepedett le. Ezt követően az időszak legvégére tőzeglápok alakultak ki, amivel
elkezdődött a javarészt a jura elejére jellemző kőszénösszlet lerakódása.
A Pelso-blokk területén a nedvesebb "raibli" epizód után nagy területre kiterjedő karbonátplatform alakult ki, melyen
előbb dolomit (Fődolomit Formáció), majd mészkő (Dachsteini Mészkő, 8.40. ábra) rakódott le. Az összlet egy-két
ezer m-es vastagsága jelzi egyúttal a földkéreg folytatódó intenzív süllyedését is. A hatalmas karbonátplatformnak az
óceánhoz legközelebb eső részén alakult csak ki mélyebbvízi medence, melyben tűzköves mészkő (Csővári Mészkő,
4.14. ábra) képződött. Ezzel párhuzamosan a platform kontinens felőli peremén is kialakultak helyi, rosszul szellőzött
medencék, melyekben szervesanyagban dús dolomit és márga (Rezi Dolomit, 4.15. ábra és Kösseni Formáció)
rakódott le (8.41. ábra). Vélhetően ez az összlet a zalai kőolaj anyakőzete.

8.40. ábra. Árapályöv környékén képződött, ciklusos Dachsteini Mészkő a tatai
Kálvária -domb Geokertjéből [xxxix]
Szárazulati visszapusztulási felszínek, árapályövi algagyepek és árapályöv alatti
megaloduszos padok váltakozása (lofer ciklotémák)

8.41. ábra. A Pelso blokk késői -triász végi ősföldrajzi vázlata [xl]

Az eddig tárgyalt egységekkel szemben a Bükkre és az aggteleki fáciesterületre a karbonátplatformok megfulladása, a
tenger mélyülése a jellemző. Eközben az aggteleki, bódvai és tornai fáciesterületek között a középső-triászban
kialakult különbség a triász végére gyakorlatilag megszűnt. Az így kialakult medencék jól szellőzött hátsági részein
vörös és rózsaszín Hallstatti Mészkő (8.42. ábra), míg a mélyedésekben szürke, tűzköves Pötscheni Mészkő (8.43.
ábra) és bükki megfelelői (Felsőtárkányi, Hollóstetői és Rónabükki Mészkő, 8.44. ábra) rakódtak le. A Bükkben ezt
a késő-triász elején epizodikus bazaltvulkanizmus (Szinvai Bazalt) kísérte. Az Aggtelek-Rudabányai-hegység
különböző egységeiben és a Bükkben a triász legvégével hosszú időre gyakorlatilag véget ért a karbonátos

üledékképződés.

8.42. ábra. Hallstatti Mészkő közeli felvétele. Szőlősardó, lászi-pusztai
útkanyar [xli ]
Üledékcsúszásos breccsa a világosabb "alsó Massiger Hellkalk" és a sötétvörös
"Hangendrotkalk"-típusok keveredésével

8.43. ábra. Tűzköves Pötscheni Mészkő Szőlősardó K-i végén [xlii]

8.44. ábra. Metamorf, harántpalás, tűzköves Hollóstetői Mészkő. Bükkszentkereszt, Hollós-tető előtt [xliii ]

6. A mAgYARORSZÁgi JuRA
Rátekintve a magyarországi jura litosztratigráfiai táblázatára (8.45. ábra) rögtön feltűnik a mélytengeri képződmények
túlsúlya összehasonlítva a triásszal, ahol még a sekélytengeri kőzetek domináltak. Ez a kép közvetve azzal
magyarázható, hogy a magyarországi jura ősföldrajzi képét a környezetben található két óceán határozta meg (8.46.

ábra). A Neotethys triász közepén kinyíló vardar-mellétei ága még a jura közepén is aktív volt, de az időszak vége
felé már fokozatosan bezáródott.

8.45. ábra. A magyarországi jura képződmények litosztratigráfiai táblázata [xliv ]
A jelkulcsot a 8.1. ábra tartalmazza

8.46. ábra. Egy lehetséges változat a Pennini-óceán kinyílására és a Neotetys -óceán Vardar-Mellétei ágának bezáródására a jura folyamán [xlv]

Emellett a triász végétől kinyíló Atlanti-óceán oldalnyúlványaként a jura elejétől kezdett kinyílni a (Liguriai–)Penninióceán, bár a riftesedés jelei már a triász legvégétől észlelhetők (pl. a Kösseni Formáció medencéjének kialakulása is
kapcsolatba hozható ezzel az eseménnyel). A Pennini-óceán Ny-ról K felé az eocén közepétől kezdett bezáródni, de
maradványa, a Magura-óceán majd csak a miocén közepére, az ALCAPA és Tisia jelenlegi helyükre érkezésekor tűnt
el teljesen.
A Pennini-óceán kinyílása és az azt kísérő riftesedés következményeként az addig Európa szegélyéhez tartozó
területek egyrészt leszakadtak onnan, másrészt egymástól is elszakadtak (8.47. ábra). Ezáltal önálló
kéreglemezdarabok jöttek létre, önálló fejlődéstörténetekkel, melyeket sokkal nehezebb egységbe foglalni, mint lehetett
a triász esetében. Magyarország esetében ilyen önálló kéreglemezdarab a Tisia és az akkor az ausztro- és dáli-alpi
egységekhez tartozó Pelso-blokk. Emellett külön története volt a kinyíló Penninidák részeként a Kőszegi-hegységnek,
illetve a bezáródó Vardar-Mellétei-óceán peremén a Bükknek és az Aggtelek-Rudabányai-hegység kontinentális
aljzaton fekvő aggtelek-bódvai, illetve tornai fáciesterületének. Végezetül az utóbbi óceán aljzatán létezett még a

mellétei és a később a bükki autochtonra rátolt darnó-szarvaskői fáciesterület is.

8.47. ábra. A Kárpát-medence aljzatát felépítő szerkezeti egységek ősföldrajzi helyzetének
egy másik lehetséges változata a középső -jurában [xlvi ]
A rövidítések megegyeznek a 8.16. ábrán lévőkkel

A jura fáciesrekonstrukció részletei ma is vitatottak, az egyszerűség kedvéért az alábbiakban a mellétei és darnószarvaskői egységek fejlődését együtt tárgyaljuk. Nem foglalkozunk az ausztroalpi "mikrokontinens" folytatását képező
vepori egységekkel sem, mivel kis kiterjedésű magyarországi előfordulásaikból (az Ipolymenti kristályos komplexumból
és a Zempléni-szigethegységből) nem ismerünk jura kőzeteket.
A Kőszegi-hegység (és a tőle D-re fekvő felsőcsatári Vas-hegy) Penninikumának jurába sorolt képződményei (a
Kőszegi Kvarcfillit, a Cáki Konglomerátum – 8.48. ábra és a Velemi Mészfillit) még az óceán kinyílását mutatják.
Pontosabb fejlődéstörténet a fenti képződmények metamorfizáltság miatti ősmaradványmentessége miatt nem
rekonstruálható.

8.48. ábra. Velemi Mészfillitbe települt Cáki Konglomerátum. Cák, Botos-hegy, alsó kőfejtő [xlvii]
Törmelékfolyási csatornák "mészcsillámpalá"-ban, perm és triász korú dolomit és mészkő kavicsanyaggal

A jura elejétől nevezhetjük Tisia-nak a triászban még a stabil Európához tartozó jelenlegi mecseki, villány-bihari és
békés-codrui területeket, hiszen ekkortól kezdtek onnan leválni, és önálló életet élni. Ez tükröződik abban is, hogy ettől
kezdve különült el egymástól a Tisián belüli, fenti három fácieszóna. Ezek közül itt csak a mecseki és villányi
kifejlődéseket tárgyaljuk, mivel a békés-codrui fácieszóna képződményeit csak fúrásokból, és épp ezért rendkívül
hézagosan ismerjük.
A Mecsekben a triász legvégén a Pennini-óceán kontinentális riftesedéséhez köthető, gyorsan süllyedő árok (valójában
ún. félárok, 8.49. ábra) jött létre, melyben a jura triásznál jóval csapadékosabb éghajlatának köszönhetően dús
vegetáció tenyészett. A tőzeglápokat időről-időre a környező Cseh-masszívumból származó törmelék befedte, így
megindulhatott a szénképződés (Mecseki Kőszén, 8.50. ábra). Az árok süllyedése miatt a kezdetben folyóvízi, majd
tavi közbetelepüléseket fokozatosan tengeriek váltották fel (8.51. ábra), míg végül az előrenyomuló transzgresszió
megszüntette a parti mocsarak kialakulásának lehetőségét is, és a teljes terület víz alá került.

8.49. ábra. A középső -triász-alsó -jura képződmények vastagsági viszonyai a mecseki félárok É -D-i idealizált földtani szelvényében [xlviii ]

8.50. ábra. Fehér arkóza (földpátos homokkő) és fekete, kőszenes agyag váltakozása a Mecseki Kőszén pécs-vasasi külfejtésében [xlix ]

8.51. ábra. A Mecseki Kőszén összletének fácies- és vastagságviszonyai É -D-i idealizált szelvényen [l]

A továbbra is gyorsan süllyedő medencét az egyre távolodó szárazulatról származó törmelék egyre kevésbé érte el.
Ebben a hosszú, kb. 20 millió évig tartó folyamatban tehát egyre inkább a karbonátos üledékképződés vált uralkodóvá.
Intermezzoként a liász végi globális anoxikus esemény is nyomot hagyott néhány m vastag szervesanyagdús fekete
agyagpala formájában.
A dogger (középső-jura) közepétől teljesen megszűnt a törmelékutánpótlás, egyúttal az élővilág is a kezdeti európai
affinitás után egyre inkább alpi-mediterrán jelleget öltött. A jura második felének mélytengeri medencéjében kis
vastagságú (részben "ammonitico rosso" fáciesű) mészkő (8.52. ábra), illetve a dogger/malm (középső/késő jura)
határ környékén tűzköves mészkő és radiolarit (8.53. ábra) képződött.

8.52. ábra. Felső-jura Fonyászói Mészkő és Kisújbányai Mészkő Formáció (balra, felül) a Hosszúhetény -Püspökszentlászló
közötti Csengő -hegy erdészeti útbevágásában [li ]
Vörös, lemezes, tűzkőlencsés (radioláriás) mészkő, fölötte agyagos -gumós mészkő

8.53. ábra. Radiolarit a Dorogói Mészmárgában (Mecsek). Óbányai-völgy [lii]

Az összességében vastag és folyamatos mecseki jura rétegsorral szemben a villányi (a legfelső rész kivételével)
vékony és rendkívül hézagos (8.54. ábra). Ennek oka, hogy a Cseh-masszívumból származó törmelék a hozzá
közelebbi Mecseki-zóna árkában ülepedett le, ahonnan nem tudott eljutni a kiemeltebb és távolabbi helyzetű villánybihari zónába. Itt a triász/jura határon (valószínűleg szárazföldi) üledékhézag figyelhető meg, ami után csak a liász
közepén ért ide a transzgresszió. A terület ezután egészen a malm elejéig mérsékelt mélységű tenger alatti hátság
lehetett, melyről a tengeráramlatok többnyire lesodorták a vékony karbonátos iszapot, ami így csak epizodikusan
maradhatott meg. A malm folyamán a villány-bihari zóna tengermedencéje a meginduló karbonátos üledékképződés
(Szársomlyói Mészkő) következtében fokozatosan feltöltődött, az időszak végére előbb sekélytengerivé vált, majd
kiemelkedett.

8.54. ábra Vékony, hézagos, karbonátos jura üledéksor a villányi Templom -hegyen [liii ]
Felső -triász Mészhegyi Homokkő (bal szél); alsó-jura Somsichhegyi Mészkő (bal oldalon); középső-jura Villányi Mészkő (bal
középen) és felső -jura Szársomlyói Mészkő (jobb oldalon)

Megint külön jura kori történet rekonstruálható az európai kontinensről szintén leszakadó, a Pelso-blokkot, a felsőausztroalpi és déli-alpi területeket is magában foglaló Adriai (Apuliai) mikrokontinens esetében, bár ez a dogger
közepétől némileg hasonló az akkor hozzá viszonylag közel került Mecseki-zónáéhoz. A Pelso-blokk nagy kiterjedésű
karbonátplatformja a triász/jura határ táján részben szárazföldre került, részben (a mai Bakonyban) továbbélt a liász
legelején is (8.55. ábra).

8.55. ábra. A Dunántúli-középhegység (Pelso blokk) ősföldrajzi képe a jura legelején (a hettangi korban) [liv ]

A Pennini-óceán kinyílását megelőző riftesedés hatására ezt követően a platform felhasadozott és elsüllyedt (8.56.
ábra). Az ez után képződött jura üledékek egy összességében egyre mélyülő, de belsőleg tagolt medencében
rakódtak le. Mivel a szárazföldről származó törmelék nem érhette el a területet, és a tengerfenék mélysége miatt a
bentosz (fenéklakó) karbonátgyártó szervezetek sem tudtak megtelepedni, a Pelso-blokk jurája igen kis vastagságú
(8.57. ábra). Összességében mikroszkópikus hematuit-pikkelyekben dús (ezért vörös színű) mészkő a jellemző kőzete
(8.58. ábra), mely az ekkor élt Ammonites-ek vázát helyenként tömegesen tartalmazza ("ammonitoco rosso").

8.56. ábra. A Dunántúli-középhegység (Pelso blokk) ősföldrajzi képe a jura elején (a sinemuri-piensbachi korokban)

8.57. ábra Kis vastagságú jura üledéksor a tatai Kálvária -domb Geokertjében [lv]
Alsó-jura Tűzkövesárki Mészkő és Kisgerecsei Márga (vörös), középső-jura Tölgyháti Mészkő (bal) és Lókúti
Radiolarit, valamint felső -jura Pálihálási Mészkő (utóbbi kettő fölül bal szélen)

8.58.ábra. Alsó-középső -jura rétegsor a tatai Kálvária -domb Geoparkjában
Alsó-jura Tűzkövesárki Mészkő (alul) és Kisgerecsei Márga (középen), valamint
középső-jura Tölgyháti Mészkő (fölül)

A Pelso-blokk jura kori medencéje igen tagolt volt, hézagos rétegsorú tenger alatti magaslatokkal és folyamatos
rétegsorú mélyedésekkel (8.59. ábra). Ezeket lejtők kötötték össze, melyek alját breccsák és ún. Hierlatz-fáciesű,
krinoideás-brachiopodaás mészkövek jelzik (8.60. ábra). A Mecseknél már említett két jura esemény a Pelso-blokkban
még erősebben jelentkezik. A liász végi anoxia következtében itt is fekete agyagpala, valamint műrevaló mangánérc
képződött (Úrkút, 8.61. ábra, Eplény). A dogger/malm határ környékének jellegzetes kőzete a karbonát-kompenzációs
szint körnékén képződött Lókúti Radiolarit (4.20. ábra).

8.59. ábra Hátsági és medence fáciesű jura kifejlődések a Dunántúli-középhegységben [lvi ]

8.60. ábra. Jura üledékképződési környezetek összefüggései a Dunántúli-középhegységben [lvii]

8.61. ábra. Az Úrkúti Mangánérc az úrkúti Csárda-hegy egykori külfejtésében [lviii ]

A ma Észak-magyarországon (és a Közép-dunántúli zóna dél-zalai-kalniki zónájában) található jura kőzetek
képződésének történetét csak az eddigieknél bizonytalanabbul lehet rekonstruálni, hiszen jóval szegényebbek
ősmaradványokban, és így sok esetben nem ismerjük pontos korukat. Ezek a területek a jurában a Neotethys
környezetében feküdtek, melynek fejlődése alapvetően meghatározta az itteni eseményeket. Ráadásul liász kőzeteket
szinte egyik egységből sem ismerünk, a dogger képződmények viszont mindenütt mélytengeriek, és helyenként felsőtriász platformmészkő olisztolitokat tartalmaznak (8.62. ábra). Ezek alapján az üledékhiányt is mélytengeri áramlatok
eróziós hatásának tulajdoníthatjuk.

8.62. ábra. Felső-triász Bükkfennsíki Mészkő olisztolitja (felül) középső -jura vörös mészkő és radiolarit mátrixban. Répáshuta, Bánya -hegy, műút
mellett [lix ]

A Neotethys-óceán vardar-mellétei ága legalábbis a dogger kezdetén még tovább nyílt, hiszen a szarvaskői ofiolitok
(Szarvaskői Bazalt, 8.63. ábra és Tardosi Gabbró) az ekkor képződött palaösszletbe belenyomulnak, és a darnói
ofiolitok egy része is idesorolható a mellékkőzetben található radiolariák alapján. Az óceán két oldalán lévő, a triászban
még karbonátos üledékképződésű területek elsüllyedtek, ezeken a dogger/malm határ körnékén a karbonátkompenzációs szint közelségét jelző radiolaritok (a Bükkben a Bányahegyi Radiolarit, 8.64. ábra) és mélytengeri
fekete palák (Lökvölgyi Pala, 8.65. ábra) rakódtak le.

8.63. ábra. Párnaláva fáciesű, átbuktatott helyzetű Szarvaskői Bazalt. Szarvaskő, Várbérc-szurdok, műút mellett [lx]

8.64. ábra. Vörösesbarna, izoklinális redőkbe gyűrt Bányahegyi Radiolarit, szétnyírt, szürke, becsúszott mészkőlencsékkel. Répáshuta, Bánya hegy, műút mellett [lxi ]

8.65. ábra Középső-felső -jura, mélytengeri, karbonátmentes, harántpalás Lökvölgyi Pala. Felsőtárkány, Lök -völgy, műút mellett [lxii]

Az óceán folytatódó szétnyílásával párhuzamosan elkezdődött azonban az elnyelődése is, majd a szétnyílás leállása
után a jura végére az óceáni litoszféra-lemez ebben a régióban teljesen felemésztődött. Ezt a folyamatot egyrészt a
(szubdukció frontjában kialakult akkréciós prizmában képződött) olisztosztrómák (8.66. ábra), másrészt a rudabányaihegységi Bódvai-sorozatban megjelenő, szigetív-vulkanizmusra jellemző riolitok (3.24. ábra) jelzik. Lehetséges, hogy e
folyamat során tolódott a Szarvaskői-Darnói-takaró is a bükki paraautochton fölé.

8.66. ábra. Középső-felső -jura olisztosztróma mészkő -olisztolitokkal. Zsarnó (Szlovákia, Rudabányai -hegység ÉK-i vége), felhagyott

kőfejtő [lxiii ]

7. A mAgYARORSZÁgi kRÉTA
A Neotethys-óceán jura végi bezáródása utáni periódusból hosszú időn át semmilyen kőzetet nem ismerünk a ma
Észak-Magyarországon található szerkezeti egységekből. Ezek híján elsősorban geokémiai adatok alapján és részben
spekuláció révén rekonstruálható a takaróképződések, a deformációk, a kréta közepén kulmináló alpi metamorfózis
története. Ezek leírása az Aggtelek-Rudabányai- és Szendrő-Upponyi-hegységeknél, valamint a Bükknél található
meg. A területen található egyetlen kréta üledék, az upponyi-hegységi, nem metamorf, tengeri molassz fáciesű
Nekézsenyi Konglomerátum (5.8. és 5.9. ábrák) már a fenti történések utáni lepusztulást dokumentálja az időszak
vége felé.
Eközben a Pennini-óceán felnyílóban volt (8.67. ábra), és nagy valószínűséggel ekkor képződtek a Kőszegihegységben és a felsőcsatári Vas-hegyen is megfigyelhető, szerpentinesedett ofiolitok (Felsőcsatári Zöldpala, 8.68.
ábra). A magyarországi kréta képződmények döntő hányada azonban ma a Pelso-blokkban és a Tisia-ban bukkan elő
(8.69. ábra).

8.67. ábra. A Kárpát-medence aljzatát felépítő szerkezeti egységek ősföldrajzi helyzetének
egy másik lehetséges változata a középső -jurában [lxiv ]
A rövidítések megegyeznek a 8.16. ábrán lévőkkel

8.68. ábra. Bazalt-bazalttufit eredetű kloritpala a Felsőcsatári Zöldpalából. Bozsok (Kőszegi-hegység), Felső-erdő, Széles -kő [lxv]

8.69. ábra. A magyarországi kréta képződmények litosztratigráfiai táblázata [lxvi ]
A jelkulcsot a 8.1. ábra tartalmazza

A Tisia területén a kora-krétában is jól megkülönböztethető a jura elején kialakult három fácieszóna, melyek közül itt a
felszínen is megtalálható mecsekivel és villány-biharival foglalkozunk. Ezeket a kréta első felében egy hátságszerű
kiemelkedés (8.70. ábra) választhatta el egymástól.

8.70. ábra. Kora-krétabeli elvi szelvény a mecseki riftzóna és a villányi-hegységi karbonátplatform között [lxvii]

A Mecsekben a mélytengeri karbonátos üledékképződés még a kréta legelején is folytatódott, majd kisebb,
kontinensen belüli riftesedés hatására alkáli bazaltok (Mecsekjánosi Bazalt, 7.19. és 8.71. ábrák) ömlöttek ki. A
kialakult vulkánok peremi részein korallzátonyok (atollok) épültek ki (8.72. ábra). Az alsó-kréta felsőbb része és a felsőkréta 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 indult a feltehetően mecseki típusú
aljzattal rendelkező szolnok-máramarosi flisövben, és esetleges kisebb megszakításokkal folytatódott legalább az
oligocén végéig. Ez az üledékgyűjtő csak kb. Nagykőrös környékéig követhető. Az ettől DNy-abbra fekvő területek (így
maga a Mecsek is) egészen a miocén közepéig szárazulatok voltak.

8.71. ábra. A Mecsekjánosi Bazalt telére felső -jura mészkövet tör át. Kárász, Kárászi -gödör, erdészeti útbevágás [lxviii ]

8.72. ábra. A mecseki kora -kréta riftzóna képződményeinek kapcsolata [lxix ]
Az atollok a vízfelszín fölé kiemelkedő bazaltvulkán peremén ülnek

A Villány-Bihari-zóna a mecsekivel ellentétben kiemelkedett a jura/kréta határ tájékán, és a felső-jura Szársomlyói
Mészkő karsztos mélyedéseiben bauxit (Harsányhegyi Bauxit, 8.73. ábra) képződött. Az ezt szinte rögtön követő
tengerelöntés nyomán hosszú életű karbonátplatform alakult ki, melyen lagúnafáciesű, sekélytengeri, ún. urgon fáciesű
rudistás mészkő (Nagyharsányi Mészkő, 8.74. ábra) rakódott le.

8.73. ábra. Felső-jura Szársomlyói Mészkő (jobb oldalon), Harsányhegyi Bauxit (középen,
vörös) és alsó -kréta Nagyharsányi Mészkő (bal oldalon). Nagyharsány, Szár -somlyó D-i
lejtője [lxx]
A felvétel a 8.74. ábra domboldalán készült. Jól látható, hogy a (normál) rétegsor dőlése
jóval meredekebb, mint a lejtőé

8.74. ábra. Felső-jura Szársomlyói Mészkő (fölül), Harsányhegyi Bauxit (meddőhányók középen) és alsó -kréta Nagyharsányi
Mészkő (alul). Nagyharsány, Szár -somlyó D-i lejtője [lxxi ]
Normál( !) rétegsor, de a képződmények dőlése meredekebb, mint a lejtő. Ezért látszólag(!) - ebben a metszetben - "fordítva"
jelennek meg a képződmények

A karbonátplatform a kréta közepén elsüllyedt és ezután flisjellegű üledékképződés folyt, melyet csak fúrásokból
ismerünk. A középső-kréta végén a terület kiemelkedett, gyengén meggyűrődött és É-i irányultságú pikkelyek alakultak
ki. A felső-kréta szögdiszkordanciával települ, molassz jellegű képződmények (homokkő, konglomerátum, márga)
képviselik. A kréta végi újabb kiemelkedés után a terület legalább a miocén közepéig szárazulat volt, az
üledékképződésnek eddig semmilyen nyoma nem ismert.
A Mecsekhez hasonlóan a Pelso-blokkban is folytatódott még a kréta legelején a mélytengeri üledékképződés, ezt
követően azonban három fácieszóna (4.21. ábra) alakult ki. Ezek közül a Déli-Bakonyban tovább folytatódott a
mélymedencefáciesű karbonátos üledékképződés ("maiolica"), majd pelágikus márga és sok karbonátos
törmelékanyagot tartalmazó krinoideás mészkő (Tatai Mészkő) töltötte fel a medencét a kora-kréta végére. Ezt
követően ez a fácieszóna szárazra került.
Az Északi-Bakony K-i részén és ÉNy felé egészen Tatáig követhetően egy olyan tenger alatti hátság alakult ki, melyen
csak epizodikusan és helyenként rakódtak le mérsékelten mélytengeri karbonátok, viszont a Tatai Mészkő (8.75.
ábra) itt is kifejlődött. Ez a hátság K felé a Gerecsében kialakult flismedencét határolja le. Az egyre kevesebb
karbonátot tartalmazó turbiditekben (8.76. ábra), melyek viszont a Neotethys egyik ágának összezáródását jelezhetik,
sok ofiolit-eredetű törmelékszemcse (króm-spinell) található, ami az ekkorra már obdukálódott óceáni aljzatbó
származhat (8.77. ábra). Ez a medence szintén a kora-kréta végére töltődhetett fel, amit a sekélytengeri
ősmaradványok tartalmazó, mészkőblokkokat is tartalmazó, uralkodóan tűzkőkavicsokból álló Köszörűkőbányai
Konglomerátum (4.23. ábra) képvisel.

8.75. ábra. Kora-kréta végi Tatai Mészkő diszkordáns települése visszaoldott késő-jura – kora -kréta képződményeken kialakult sztromatolitos
keményfelszínre. Tata, Kálvária -domb, Geopark [lxxii]

8.76. ábra. Alsó-kréta turbiditek (flis) a lábatlani (Gerecse) bersek -hegyi cementgyári kőfejtőben [lxxiii ]

8.77. ábra. Platformkarbonát- és flisképződmények kapcsolata a gerecsei alsó -krétában [lxxiv ]

A kora-kréta végén (az apti korban) a Pelso blokk üledékgyűjtője feltöltődött, amivel lezárult a perm végén kezdődött
első mezozoos üledékciklus. Ezt követően a kőzetek enyhén meggyűrődtek, ami esetenként a vékony jura és alsókréta üledékek lepusztulását vonta maga után. A felszínre került nagy vastagságú triász karbonátok (elsősorban a
Dachsteini Mészkő) az ezt követő albai kor elejének trópusi viszonyai között karsztosodtak, és az így kialakult
mélyedésekben rakódott le a bauxitok első generációja (8.78. ábra).

8.78. ábra. Bauxitképződési időszakok a Dunántúli-középhegységben [lxxv]

A kréta közepén (az albai emelet második felében) a Pelso blokkot újra elöntötte a tenger, a középső-albai üledékek a
Gerecse Ny-i részén üldeékfolytonosan, máshol eróziós és szögdiszkordanciával települnek. Előbb sekélytengeri
terrigén, majd karbonátos üledékképződés következett ("urgon" fáciesű Zirci Mészkő, 8.79. ábra), majd az
albai/cenomán (késő-kréta kezdete) határon medencefáciesű Pénzeskúti Márga (4.25. ábra) rakódott le. A cenomán
kor végén a Pelso blokk újra kiemelkedett, amivel lezárult a Pelso-blokk második mezozoos üledékciklusa. Utána
újabb, de hosszabb szárazföldi időszak következett igen jelentős lepusztulással, az apti–albaihoz hasonlóan
karsztosodással és a bakonyi bauxitok második generációjának képződésével (8.78. ábra).

8.79. ábra. Urgon fáciesű Zirci Mészkő az olaszfalui Eperkés -hegyen [lxxvi ]

A szenonban (a kréta végén) újra transzgredáló tenger üledékei többnyire enyhe (de van, ahol 45°-os)
szögdiszkordanciával települnek az idősebb képződményekre (8.80. ábra). A tengeri transzgressziót közvetlenül
megelőzően egyes helyi medencékben láposodás, kőszénképződés történt (Ajkai Kőszén), míg másokban folyóvízi
képződmények rakódtak le (Csehbányai Formáció). Ebben találták meg Magyarország legjelentősebb Dinosaurus- és
egyéb gerinces-leleteit.

8.80. ábra. A nyugat-dunántúli szenon képződmények tér- és időbeli viszonyai [lxxvii]

Az ezt követő transzgresszió a nyomán a kiemelt terülteken platformfáciesű hippuriteses Ugodi Mészkő (4.27. ábra), a
medencékben sekélytengeri márga rakódott le. A transzgresszió előrenyomulásával ezek elsüllyedtek, és az így
kialakult medencében inoceramusos Polányi Márga képződött. A kréta végén az egész Pelso blokk kiemelkedett,
amivel befejeződött a harmadik mezozoos üledékciklus is. Az ezt követő hosszú, majd 15 millió évig tartó, a
paleogénbe áthúzódó időszakban képződött a dunántúli bauxitok harmadik generációja (8.78. ábra).

8. Ellenőrző

kÉRDÉSEk

ELLENŐRZŐ KÉRDÉSEK - 8. LECKE 1. FELADATSOR
Többször megoldható feladat, elvégzése kötelező.

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

1.

A variszkuszi események hozzávetőleg a devon/karbon határon I
történtek.

H

2.

A
Tisia
területén
található
középső-karbonnál idősebb I
képződmények közepes és nagyfokú metamorfózison estek át.

H

3.

Az ALCAPA területén található középső-karbonnál idősebb I
képződmények metamorf foka kisebb, mint a Közép-magyarországi
zónában találhatóké.

H

4.

Az ALCAPA-n belül a Kőszegi-hegységben található kőzetek I
variszkuszi metamorfózisa a legerősebb.

H

5.

A Pelso-blokk középső-karbonnál idősebb kőzetei erősebb I
metamorfózist szenvedtek, mint a soproni-hegységben találhatóak.

H

6.

Magyarország
legidősebb,
kövületekkel
képződményei az ordoviciumba tartoznak.

H

7.

A Szendrői Fillit és a Szilvásváradi Formáció is a törmelékforráshoz
közeli területen képződött.

I

H

8.

A variszkuszi események jelentős nyomokat hagytak mind az I
északmagyarországi paleozoos rögök, mind a bükki autochton
rétegsorában.

H

9.

A variszkuszi események miatt jelentős metamorf fokbeli különbség I
és szögdiszkordancia figyelhető meg a Tisia, a Veporidák és a
Pelso-blokk alsó-, illetve felső-karbon képződményei között.

H

10.

A variszkuszi orogenezishez olyan gránitbatolitok benyomulása is I
hozzájárult, mint amilyet a Velencei Gránit képvisel.

H

11.

A karbonra száraz, forró éghajlat a jellemző, ezért világszerte I
jelentős sótelepek képződtek ekkor.

H

12.

A variszkuszi események által nem érintett területeken a karbon I
végén általános tengerelöntés (transzgresszió) kezdődött.

H

bizonyított

korú I

ELLENŐRZŐ KÉRDÉSEK - 8. LECKE 2. FELADATSOR
Többször megoldható feladat, elvégzése kötelező.

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

1.

Magyarországon alsó-perm képződményeket
magyarországi zónából ismerünk.

a Közép- I

H

2.

A magyarországi középső-felső-perm kőzetek döntő többsége I
tengeri kifejlődésű.

H

3.

A Neotethys a perm közepétől riftesedéssel kezdett kialakulni.

I

H

4.

Sok bazaltot ismerünk a magyarországi permből.

I

H

5.

A Pelso-blokk felső-permjéből egyaránt
lagunáris és tengeri képződményeket.

ismerünk szárazföldi, I

H

6.

Magyarország területének felszínéről nem ismeretes folyamatos I
tengeri perm-triász átmenet.

H

7.

A Mecsek közelebb feküdt a kialakulóban lévő, riftesedő Neotethys I
tengelyéhez, mint az Aggtelek-Rudabányai-hegység aggtelek-bódvai
fáciesterülete.

H

8.

A magyarországi alsó-triász képződmények regresszív viszonyok I
között képződtek.

H

9.

Minden magyarországi szerkezeti
kifejlődésű alsó-triász kőzeteket.

találunk tengeri I

H

10.

Mélytengeri alsó-triász képződményeket Magyarország területén I
csak a Bükkben találunk.

H

egységben

csak

ELLENŐRZŐ KÉRDÉSEK - 8. LECKE 3. FELADATSOR
Többször megoldható feladat, elvégzése kötelező.

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

1.

A kora-triász folyamán a későbbi ALCAPA-hoz tartozó területek I

H

nagy részén a terrigén üledékképződést fokozatosan karbonátos
váltotta fel.
2.

A középső-triász elején a legtöbb szerkezeti egységben elzárt, gyér I
oxigénellátottságú
(euxin),
sekélytengeri
karbonátplatformok
alakultak ki.

H

3.

A karbonátplatformok euxin jellege a középső-triász első felében I
végig megmaradt.

H

4.

A középső-triász elejének karbonátplatformjai azért voltak hosszú I
életűek, mert a tengerfenék igen lassan süllyedt.

H

5.

A középső-triász elejének nagy karbonátplatformjai az időszak I
közepén feldarabolódtak, és részben elsüllyedtek.

H

6.

A középső-triász közepét Magyarország valamennyi szerkezeti
egységében gyors kéregsüllyedés jellemzi.

I

H

7.

A középső-triász közepén, Magyarország szinte valamennyi I
szerkezeti
egységében
megfigyelhető
fáciesdifferenciáció
mozgatórugója a Vardar-Mellétei-óceán kinyílása.

H

8.

A középső-triász végére a mai Magyarország területén található I
összes karbonátplatform elsüllyedt.

H

9.

A középső-triászra elsősorban a bazaltvulkanizmus a jellemző.

I

H

ELLENŐRZŐ KÉRDÉSEK - 8. LECKE 4. FELADATSOR
Többször megoldható feladat, elvégzése kötelező.

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

1.

A Mellétei-óceánág felnyílásával a Mecsek és a Bükk annak két
különböző oldalára került.

I

H

2.

A középső-triász második felében a karbonátplatformok a Bükkben, I
a Pelso-blokkban és az aggteleki fáciesterületen újra terjeszkedni
kezdtek.

H

3.

A Tisia triászából nem ismerünk magmás képződményeket.

I

H

4.

A felső-triász alsó részén több egységben megtalálható terrigén I
üledékek úgy keletkeztek, hogy a Neotethys visszahúzódott, így a
törmelékszállító területek közelebb kerültek az üledékgyűjtőkhöz.

H

5.

A magyarországi felső-triász mindenütt transzgresszív jellegű.

H

I

6.

A bükki és aggteleki
megfulladása a jellemző.

felső-triászra

a

karbonátplatformok I

H

7.

A Pelso-blokk területén a késő-triászban egységes karbonátplatform I
alakult ki.

H

8.

A bükki és az aggtelek-rudabányai-hegységi
képződménye az ammonitico rosso.

I

H

9.

A magyarországi jura képződmények összességükben mélyebb I
tengeriek és vékonyabbak összehasonlítva a triásszal.

H

10.

A jura elejétől kinyíló Pennini-óceán a Vardar-Mellétei-óceánhoz I
hasonlóan a Neotethys egyik oldalága volt.

H

liász jellemző

ELLENŐRZŐ KÉRDÉSEK - 8. LECKE 5. FELADATSOR
Többször megoldható feladat, elvégzése kötelező.

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

1.

Nem ismerünk a Vardar-Mellétei-óceánhoz köthető jura ofiolitokat I
Magyarországról.

H

2.

Magyarországról ismeretlenek a Pennini-óceán aljzatán képződött I
kőzetek.

H

3.

A vastag mecseki kőszénösszlet képződése a jura közepéig tartott.

I

H

4.

A mecseki kőszénösszletet végig tengeri közbetelepülések jellemzik.

I

H

5.

A mecseki kőszénlápok kialakulását a liász (kora-jura) triásznál jóval I
csapadékosabb időjárása tette lehetővé.

H

6.

A Tisia elszakadása Európától a Pennini-óceán kinyílásának I
következménye.

H

7.

A Villány-Bihari zóna jurájára a terrigén anyag kimaradásával a I
karbonátos üledékképződés dominánssá válása a jellemző.

H

8.

A Mecseki- és Villány-Bihari-zónát a jurában tenger alatti hátság I
választhatta el egymástól.

H

9.

A dogger/malm határ környékén képződött radiolaritot a Pelso- I
blokkon kívül a bükki autochtonból és a Mecsekből is ismerjük.

H

10.

A Villányi-hegység a jura végén elsüllyedt, amire az ekkor képződött I
Szársomlyói Mészkő nagy vastagsága a bizonyíték.

H

ELLENŐRZŐ KÉRDÉSEK - 8. LECKE 6. FELADATSOR
Többször megoldható feladat, elvégzése kötelező.

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

1.

A Pelso-blokk nagykiterjedésű késő-triász karbonátplatformja rögtön I
a jura legelején elsüllyedt.

H

2.

Az úrkúti mangánérc képződése a dogger/malm határ környéki I
karbonátkompenzációs szint megemelkedéséhez köthető.

H

3.

A Pelso-blokk jurája jellegzetesen vörös színű.

I

H

4.

A Bükk és az Aggtelek-Rudabányai-hegység jurája mélytengeri I
kifejlődésű, sekélytengeri eredetű jura kőzetek csak átülepítve,
olisztolitok formájában találhatók.

H

5.

A magyarországi jurából csak bázisos magmatitokat ismerünk.

I

H

6.

A Mellétei-óceán a jura végére bezáródott.

I

H

7.

Észak-Magyarországról egyáltalán nem ismerünk kréta kőzeteket.

I

H

8.

A Pennini-óceán a kréta folyamán tovább élt, e korból származnak a I
Kőszegi-hegységben található ultrabázitok.

H

9.

A kréta közepén alpi metamorfózist szenvedett képződményeket a I
Közép-magyarországi zónából, a Bükkből, az észak-magyarországi
paleozoos rögökből és az Aggtelek-Rudabányai-hegység Tornaisorozatából ismerünk.

H

10.

Az alpi metamorfózis még a Nekézsenyi Konglomerátumot is I
átalakította.

H

ELLENŐRZŐ KÉRDÉSEK - 8. LECKE 7. FELADATSOR
Többször megoldható feladat, elvégzése kötelező.

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

1.

A Mecseki- és Villány-Bihari-zónát jurában elválasztó hátság a kréta I
elején is tovább élt.

H

2.

Az alsó-kréta alkáli bazaltvulkánosság a Tisia egész területére I
jellemző.

H

3.

Az alsó-középső-kréta urgon fáciesű karbonátplatformjaira jellemző I
rudisták tengeri liliomok csőszerű maradványai.

H

4.

A Villány-Bihari-zóna Nagyharsányi Mészkőre települő mélytengeri I
középső-kréta üledékeit csak fúrásokból ismerjük.

H

5.

A Pelso-blokk kora-kréta üledékképződése nagyon hasonló a késő- I
juráéhoz.

H

6.

A korai-krétában a Gerecse
karbonátok képződtek.

H

7.

A gerecsei kora-kréta flismedence az időszak végére feltöltődött.

I

H

8.

A Tatai Mészkő krinoideái valójában óriás egysejtűek.

I

H

9.

A Pelso-blokk krétája sok helyütt riolitbetelepüléseket tartalmaz.

I

H

10.

A Pelso-blokk kora-kréta végi kiemelkedését enyhe gyűrődés I
kísérte.

H

kiemelkedett

és

sekélytengeri I

ELLENŐRZŐ KÉRDÉSEK - 8. LECKE 8. FELADATSOR
Többször megoldható feladat, elvégzése kötelező.

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

1.

Urgon” fáciesű mészkövet Magyarországon csak a Pelso-blokkból

I

H

ismerünk.

    

2.

A Dunántúli-középhegység bauxitjai három generációt alkotnak.

I

H

3.

A Pelso-blokk második és harmadik mezozoos üledékciklusa I
hozzávetőleg ugyanolyan időtartamú volt, viszont mindkettő jóval
rövidebb, mint az első.

H

4.

Magyarországról nem ismerünk kréta korú kőszenet.

I

H

5.

Az Inoceramus-ok a krétára jellemző, vékonyhéjú, viszonylag mély I
vízben élt kagylók.

H
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