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mutatja, hogy a Budapest környékén igen gyakori P e c t u n c u l u s  
o b o v a t u s  északon teljesen hiányzik, míg az északon igen gyakori 
P e c t e n  c o r n e u s  var. d e n u d a t a  Budapest vidékén nem fordul 
elő. A palócföldi rétegek két dologban térnek el a tipikus flistől. 
Elsősorban a valódi flisben az oligocénen kívül kréta és eocén is 
résztvesz. Utóbbiak pedig területünkön mostanáig csak kis foszlányok
ban, partmenti kifejlődésben ismeretesek. Másodsorban a flis erősen 
gyűrt, áttolódásokat és átbuktatott redőket alkot, míg területünk 
harmadkori rétegei az eddigi irodalom szerint, autochtonok. A palóc
földi oligocén tehát átmenetet alkot a Kárpátok belső flis vonulata 
és a közti tömeg normális marin-brack paleogénje között. A miocén 
rétegek átlag 800 m vastagok és szintén más fáciesben fejlődtek 
ki a Kárpátok tövén, mint az Alföld szélein. A palócföldi miocén 
azonban sóformáció helyett terresztrikus, majd limnikus fáciessel 
kezdődik és csak a magasabb szintekben jelenik meg a slirfácies. 
Szarmata és pliocén rétegek csak az Alföld felől benyúló öblökben 
fordulnak elő és vastagságuk az Alföld felé fokozatosan növekszik.

A Magyar-medence északi peremén a felső eocéntől egészen 
a pliocén végéig majdnem minden emelet üledékeiben találhatók 
vékonyabb-vastagabb vulkáni tufarétegek. A kitörések erősségének 
és helyének váltakozása szerint mégis nagyjából öt fő periódust 
különböztethetünk meg.

1. Felső eocén-alsó oligocén határán : riolit és andezit tufa 
a Budai-hegyekben és a Bükk déli oldalán. Andezit erupció a recski 
Lahoca-hegyen.

2. F. oligocén —  a. miocén határán : az ú. n. »alsó riolit tufa«
3. A helvét-torton határon : a Mátra és Cserhát nagy dacit és 

andezit erupciói, továbbá az ú. n. »középső riolit tufa«. Valamennyi 
vulkáni időszak között ez volt a legerősebb.

4. A miocén-pliocén határán : a »felső riolit tufa«.
5. A f. pannon —  a. levantei határon : bazaltkitörések Salgó

tarján és Fülek környékén, továbbá andezit agglomerátok a Bükk- 
hegység északi tövében.

A második és negyedik erupciós ciklus termékeit nem tüntettem 
fel külön a térképen, mert kitörési centrumaik ismeretlenek és 
vékony, de földrajzilag igen elterjedt tufarétegeik a hegymozgások 
alkalmával üledékes kőzetek gyanánt viselkedtek. A vulkáni mű
ködés és a kéregmozgások egyidejűségét bizonyítják az üledékek 
megfelelő szintjeiben tapasztalható tektonikai szögdiszkordanciák, 
továbbá az üledékgyüjtő medencék határainak megváltozásai. Ki
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mutatható, hogy az Alföldünket északról övező vulkánkoszorúban 
a vulkáni működés a főbb tektonikai vonalak mentén hevesebb, 
a nyugodtabb településű kéregrészeken pedig enyhébb volt.

Miután értekezésemben a harmadkori hegyszerkezettel kívánok 
foglalkozni, csupán röviden utalok arra, hogy a mezozóos-paleozőos 
kőzetek gyűrődése és pikkelyes összetorlódása valószínűleg a Kár
pátok »kristályos maghegység« övének hegymozgásaival egyidejűleg, 
de mindenesetre még az oligocén előtt történt. Az alaphegység 
tömeg ezután már csak egész tömegében együtt végzett mozgásokat 
bizonyos tektonikai vonalak mentén, helyenkint gátként, másutt 
diapirszerű redőmagként szerepelve a fiatalabb kőzettömegek kéreg
mozgásainál.

Az oligocén és miocén rétegek hegyszerkezetéről a következőket 
mondhatjuk : a gyűrődések mellett a vetődések is igen gyakoriak. 
A két elem együtt olyan kiemelkedő és besüllyedő kéregformákat 
eredményezett, melyek átmenetet alkotnak a sasbérc és antiklinális 
vagy pedig a tektonikai árok és szinklinális között. A vetődéses és 
gyűrődéses formák egymáshoz való aránya változó. A bér-bulyáki 
diapir-horszt inkább sasbérchez hasonlít, míg a csömöri boltozat 
majdnem teljesen megfelel a szabályos körkupolának. Területünkön 
nincs egységesen egymással párhuzamosan futó brachiantiklinális 
vonulatrendszer.

A kiemelt és besüllyedt kéregalakulatok csapása Budapest és 
Vác között északnyugat-délkeleti. Ezt az irányt majdnem derék
szögben keresztezi a Nógrád—Kismaros-i boltozat tengelye. 
A Recslí— Bükkszék-i felboltozódások tengelye északészakkelet- 
déldélnyugati csapású. Érdekes, hogy a Bükkszék—Recsk-i és nagy- 
bátonyi redők kettős könyökszerű elkanyarodással kissé ellaposodva 
folytatódni látszanak Hatvan és Gyöngyös irányában Alföldünk 
pliocén rétegei felé. Az elmondottakból kitűnik tehát, hogy itt 
nincs dolgunk egységes regionális gyűrődéssel, hanem valószínűleg 
az alaphegységrögök töréssíkok menti elmozdulásai okozták a 
harmadkori fedőtakaró elhajlásait. A periklinális dőléseket néhol 
diapirszerű feltörések (pl. Naszály), másutt vulkáni lakkolitok 
(Csódi-hegy, Karancs) okozták.

A törésvonalak futásában már jobban felismerhető szabály- 
szerűség.

A törésvonalak csapásirány szerinti számszerű megoszlását 
a 2. ábra szemlélteti. Látható, hogy leggyakoribb a 20°— 200°, illetve 
a 35°—215° csapású, aránylag ritkább a 150°— 330° és a 110°— 290°
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csapású. Legkevesebb törés húzódik 60— 240 irányban. Kelet
nyugati csapású vetődés egyetlen egy sincs. Statisztikai diagram
munkat összehasonlítva, a Rudabánya-Martonyi hegység töréseiről 
azonos módon készített ábrával, feltűnik a törésirányok azonossága 
és az, hogy mindkét helyen leggyakoribb az ÉÉK— DDNy irány.

Statisztikai diagramm a törésvonalak égtájak szerinti 
eloszlásáról. — S ta tis t ic  d ia g ra m  sh o w in g  the vector ia l  

d istr ib u tio n  o f  fra c tu re s .

Ilyen irányúak a Rajna-árok törései is és ezért ezt a Közép-Német- 
országban igen gyakori törésirányt »rajnai« csapásnak mondják. 
Az elmondottakból megállapítható, hogy a Rudabányai-hegység 
ércesedését előidéző törések és területünk törései egykorúak. A közép 
miocén korú eruptív telérek mind párhuzamos irányúak a felsorolt 
törésirányokkal. Feltűnő azonban, hogy nem akad egyetlen egy
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ÉÉNy—DDK csapású vulkáni telér sem, pedig ilyen irányú töré
sek sűrűn keresztezik a vulkáni vidéket, sőt szétdarabolják a telé- 
reket is.

A törésvonalak gyakran összefonódva sok km-en át követ
hető diszlokációs zónákat alkotnak. Ezek a diszlokációs zónák 
erősen összetört keskeny és hosszan húzódó vonalak, amelyek nagyobb 
kiterjedésű és lényegesen nyugodtabb településű kéregrészeket vá
lasztanak szét. Ilyen töréses zóna húzódik: I. ÉÉNy—DDK 
irányban Gács—Salgótarján—Mátraszele vonalán. II. ÉÉK — 
DDNy irányban Galgagyörk—Szécsény vonalon. III. Ugyancsak 
ÉÉK —DDNy irányban Bükkszék—Csíz—Tornaalja irányában. Ezek 
közül az utolsó a legnagyobb s gyakorlati j elentősége révén a leginkább 
is figyelmet érdemlő. Ezt a hatalmas töréshálózatot »Darnó-vonal« 
néven foglalhatjuk össze. R o t h  K á r o l y  eredetileg ugyan csak 
a siroki Darnó-hegy Bükkszék felé követhető peremtörését jelölte 
ezen a néven, azonban mivel itt nem egyetlen törésről, hanem annak 
többszörös megismétlődéséről van szó, az elnevezést kiterjeszthetjük 
az egész tektonikai zónára. Megfigyelhető, hogy a törések Recsk és 
Bükkszék környékén nagy ugrómagasságúak és sűrűn sorakoznak 
egymás mellett, észak felé a törésirányok legyezőszerűen szét
tartanak, egymástól való távolságuk megnövekszik és ugrómagas
ságuk lényegesen csökken. Ózdnál már 10 km-es sávot alkot az 
a vetőrendszer, melynek szélessége a Darnó-hegynél alig pár 100 m, 
Bükkszéknél pedig 1—2 km volt. Ózdtól É-ra már nem tudjuk a 
vetők folytatását felismerni a monoton kifejlődésű nagy vastag
ságú oligocén rétegkomplexusban és csak a tornaaljai triaszrög 
peremi törésében tűnik elé ismét folytatásuk. Csíztől ÉNy-ra 
már inkább ÉÉNy—DDK csapású, tehát más törésrendszerbe 
tartozó törésekre következtethetünk a patakvölgyek nyílegyenes 
vonalából.

A Darnó-vonal két oldalán egymástól eltérő rétegsorok talál
hatók. A nyugati oldalon az oligocén rétegek vastagsága lényegesen 
nagyobb, mint a keletin. A miocén rétegek viszont a keleti oldalon 
tekintélyes vastagságban fejlődtek ki, míg a nyugatin teljesen 
hiányzanak. Ez a körülmény több módon magyarázható. 1. Ha a 
harmadkori képződményeket autochtoncknak tekintjük, úgy fel kell 
tételeznünk, hogy a Darnó-vonal két oldala a szávai és stájer hegy
képződés folyamán ellentétes vertikális mozgásokat végzett. Az cli- 
gocén végén a keleti oldal kiemelkedett és erősen leerodálódott. 
A miocén rétegsor lerakodása után viszont a nyugati rész emelkedett
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ki és erodálódott le jobban. 2. A másik magyarázat szerint a Darnó- 
vonal mentén horizontális kéregmozgás vagy esetleg pikkelyes 
reátolódás történt és így egymástól eredetileg távolabb keletkezett 
rétegsorok kerültek egymás mellé.

A Darnó-vonal nyugati oldalán az oligocén rétegek brachianti- 
klinális vonulatot alkotnak, melyen több kisebb-nagyobb egymástól 
nyergekkel szétválasztott búb sorakozik. A brachiantiklinális ten
gelye a recski Lahoca-hegy paleogén sztratovulkánján halad keresztül 
mintegy 5 km-re a Darnó-vonaltól. A következő boltozat Bükk
székhez esik. itt a redőtengely távolsága alig 1 km a Darnó-vonal 
íő  töréseitől, sőt már magát a boltozatot is több kisebb törés járja át. 
Észak felé haladva egy-egy kisméretű boltozatot látunk Fedémesnél 
és Járdánházánál is. Jóval nagyobb kiterjedésű az aránylag kevésbbé 
széttört és nem annyira lepusztult uraji boltozat. Csiz-fürdő már 
szmklinálisban fekszik. A brachiantiklinális vonulat nyugati szárnya 
8 — 10 km és sehol sem meredekebb 30 foknál. Keleti szárnya csak 
a Darnó-vonalig nyomozható, mert annak túloldalán a diszkordáns 
miocén fedőtakaró alól csak helyenkint tűnik elő. A Darnó-vonal 
és a Bükk peremtörése között a miocén rétegek két lapos és kes
keny redővonulatot alkotnak. E redővonulatokkal párhuzamos 
irányban Ózd és Miskolc között néhány törések mentén kiemelt és 
besüllyedt kéregrész van.

Mint előbb említettem, a Darnó-vonal keletkezését horizontális 
kéregmozgásokkal is magyarázhatjuk. Ez esetben nemcsak a harmad
kori, hanem a paleozőos-mezozóos rétegeknek is eltérőknek kellene 
lennie a két oldalon. A Rudabánya—Martonyi vasércvonulat törés- 
rendszere a triász és paleozóo® kőzettömegek határán a gyűrődéskor 
fellépő nyírófeszültség hatására keletkezett. Lehetséges, hogy a 
Darnó-vonaltól nyugatra a Bükkhegységtől eltérő alapkőzetre talál
nánk. Északkelet felé a Rudabánya—Martonyi törészóna tovább
húzódik a kristályos maghegységek keleti végződését jelölve. Innen 
keletre csak a flisöv és sliröv kapcsolja össze az Északnyugati- és 
Északkeleti-Kárpátokat. A Mátraszele, Salgótarján, Gácsi törés- 
zóna is tovább követhető a Kárpátokban, a Vepor kristályos tömegét 
határolva a Selmec— Körmöci vulkánvidék felé.

A Darnó-vonallal párhuzamos a Szécsénytől Galgagyörkig követ
hető törészóna, melynek folytatását Galgagyörktől Budapestig a 
pannon rétegek elterjedésének egyenes vonalú határa jelzi. Ennek 
a vonalnak csak a nyugati oldalán történtek az alaphegységig lehatoló 
fúrások (Városliget, Margitsziget, Pünkösdfürdő, Őrszentmiklós) s
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ezért nem tudjuk, hogy keleti oldalán mit találunk a mélyben. Lehet
séges, hogy itt érintkezik a Velencei-hegység gránittömegének mély
beli folytatása a Dunántúli Középhegység mezozoikumával. A jövő
ben végzendő mélyfúrások fognak dönteni ebben a kérdésben. 
A Rudabánya—Martonyi-hegység északkelet-délnyugati csapású; 
főbb törésvonalai hegyesszögben metszik ezt az irányt, azonban 
70—250 csapású vetők ismételten elcsavarják ezt a töréshálózatot 
az óramutató járásával azonos irányba. Lehetséges, hogy így kap
csolódik egymáshoz a rudabányai ércvonulat, a Darnó-vonal és 
a galgagyörki törészóna is, mely együttes csapásban a Dunántúli- 
Középhegység és a Velencei-hegység közötti határvonal meghosz- 
szabbítását jelölné. A Darnó-vonal és a galgagyörki törészóna 
közötti 290 — 110 csapású diszlokációt a Mátra és Cserhát fő erupciós 
kráterei alatt sejthetjük.

Ezeknek a törésrendszereknek kialakulása a szávai és stájer 
hegymozgások folyamán történt. Idősebb N o s z k y  a 13 —14 óra 
csapású vetőket alsó pliocén, a 21—22 óra csapású vetőket pedig 
felső pliocén korúaknak vélte. Lehetséges, hogy a fiatalabb korokban 
posthum, vagyis újjáéledő mozgások történtek ezek mentén. A plio
cén vulkáni erupciók azonban már egészen más helyeken törtek fel.

Végezetül röviden rámutatok az általános hegyszerkezet és 
a szénhidrogénakkumulációk közötti kapcsolatokra. Mint a csatolt 
térkép mutatja, a szénhidrogén indikációk mindenütt a kiemelt 
kéregrészeken találhatók, míg az olaj és gáznyom nélküli konyha
sós, jódos forrásvizek a Salgótarján, Szécsény és Losonc közötti 
besüllyedésben fakadnak.

Nem találtak szénhidrogénnyomokat az óharmadkori üledé
keket átharántoló fúrások közül azok, melyek túl közel vannak 
az alaphegységperemhez (városligeti, margitszigeti, pünkösdfürdői, 
losonci és szalatnai artézi kutak). Atérképen a szénsavas források nin
csenek feltűntetve, ugyanis ezek posztvulkáni eredetűek is lehetnek.

Ismeretes, hogy a szénhidrogének anyakőzete oligocén korú. 
A miocén üledékekbe és eruptívumokba (Sulyomtető, Miklósvölgy) 
migráció útján jutottak.

Jól záródó szerkezeteket remélhetünk az Alföld pliocénje alatt 
is. A tardi fúrás ugyan nem váltotta be a hozzáfűzött reményeket, 
de mivel vastag oligocén rétegsort harántolt, remélhető, hogy Alföl
dünk ÉNy-i részében másutt is megvan ez a fontos szénhidrogén 
anyakőzet. Sajnos, az ismétlődő diszkordanciák következtében 
nehéz a pliocén vagy éppen negyedkori rétegekből következtetni


