
SÜMEGHY JÓZSEF:

ADATOK AZ ALFÖLD FÖLDTANI FELÉPÍTÉSÉHEZ

A m agyar föld hegyszerkezetének kialakulási folyamatáról ra j
zolt kép:m ég csak nyers vázlat. Hazánk földjének inkább csak kül
ső keretét ismerjük részletesebben, míg belső, medencékké átalakult, 
úgynevezett közbenső tömeges területe — a közép- és szigethegységek 
kivételével — csak homályos vonalakkal vázolható föl, ami elsősor
ban az Alföldre vonatkoztatható. Ennek egyik oka az, hogy legna
gyobb részét vastag üledékes takaró fedi el szemeink elől s így csak 
közvetett módon hozzáférhető; másik oka pedig az, hogy még csak 
néhány évtizede vált vizsgálódási területté.

Id. Lóczy  volt első felvázolója ennek a  még mai is nehezen meg
határozható, közbenső tömeges, hazai területnek, s a modern eszkö
zökkel dolgozó szénhidrogénkutatás adott friss impulzust megismerési 
törekvéseinkhez. Pávai Vájná, telegdi Róth K., Prinz és ifj. Lóczij tanul-, 
mányai a m agyar közbenső tömegre vonatkozó földtani ismereteinket 
nagy mértékben kibővítették s legutóbb Vadász foglalta össze dunán
túli részére (1.) magam pedig a  Tiszántúlra vonatkozó hegyszerkezeti 
megfigyeléseinket. (2.)

Eszerint a Pannonföld és az' Alföld hegyszerkezete több, külön
böző értékű, kristályos és mezozóos vonulatból és azok közé ikta- 
tódott, az előbbieket részben vagy egészben, fiatal harmadidőszaki 
üledékekkel fedett, medence-részekből alakult ki. Az egyes szerke
zeti egységeknek földtani fejlődéstörténete és hegyszerkezeti alaku
lata független és egymástól eltérő. Egészben véve azonban az Alpi- 
dák és a Dinaridák közti hegyszerkezeti egység, közbenső tömeg, a 
kratogén tektonizmus minden jellemző sajátoságával. (3.)

Valljuk be őszintén, alföldi hegyszerkezetről ma még nem  igen 
beszélhetünk, inkább csak földtani felépítésről. A néma Alföld1 — 
úgylátszik — még sokáig rejtegeti titkait, de éppen ezért vonzó. Az 
Alföldön tanuhegyek, közép- és szigethegységek nincsenek. Medence 
töltelékét eddig még csak néhány fúrás vágja át és érte el alaphegy
ségeit. De a geofizikai mérések eredményei sincsenek itt úgy kiérté
kelve, összefoglalva, mint a Pannonföldön.

Véleményem szerint, mindenhogyan a Pannonföldről jobban
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megismert vázból kell kiindulnom  az alföldi közbenső tömeg tárgya
lásánál, de nem — m ondjuk . —- praktikussági szempontból, hanem 
egyedül a földtani adottságok értélmiében. Amint látjuk  majd, a  ha
zánk földjén felismert orogénnek és közbenső tömegnek a Pannon
föld DNy-i szöglete egész hegyszerkezeti vázának egyúttal Achilles- 
sarka is. Ahogy például a közbenső tömeg pannonföldi részleteit sem 
lehet az Alpoknak a  Magyar Medence felé irányuló vonulatai nélkül 
értelmezni, — holott a két geológiai egység közt alapos hegyszerke
zeti különbségek m utatkoznak, — ugyanígy az Alföldét sem lehet a 
pannenföldiek nélkül; hozzávetve m ár most azt is, hogy a két utóbbi 
terület közt hegyszerkezeti különbségek alig tótelezhetők fel. A du
nántúli szerkezetek alfö ld i. folytatása kétségtelenül megvan, csak még 
alig kinyomozottak.

Ismeretes, hogy a Keleti-Alpok déli és központi tömege kelet felé 
a pannonföldi medencék harm adkori rétegei alá bukik. Folytatása 
azonban csak a Kárpátokban és a D inaridákban .világos, míg a pan 
nonföldi, harm adidőszaki takaró alatt, alig kinyomozott. A m agyar 
közbenső tömeghez való kapcsolata még nem teljesen tisztázott kér
dés, m ert hiszen, van olyan felfogás is, amely szerint a . belsőmagyar
országi hegyszerkezet képződési form ája alpi jellegű, perm-mezozóos 
vonulatai az alp-kárpáti, délalpi-dinári geoszinklinálisok közé iktatódó, 
autochton jéllegű, de am azokkal’ egyenértékű geoszinklinálisok. (4.) 
Az ugyan bizonyos, hogy amíg az Alpok nyugat felé m ind jobban és 
jobban gyűrt, elkeskenyedett és feltornyosult, addig kelet felé m ind
inkább ellaposodott, kevésbé gyűrt, szétterült, szétvált, de központi 
kristályos része h azánk , földjén a harm adkori üledékek alá merülve, 
bizonytalan, eddig még ki nem nyomozott módon és helyen tűnik el, 
avagy — esetleg folytatódik. Itteni kinyomozását főleg az a körül
mény nehezíti meg, hogy az Alpok, Kárpátok és Dinaridák középkori 
redőzései is innen indultak ki és gyökérrégiójuk valahova a Pannon- 
föld DNy-i sarkába tehető; ez a.v idék a Déli-Alpok (Dinaridák), il
letve a szorosan vett Alpok máig is tisztázatlan határvonalának is k i
indulási pontja, innen indulnak ki a délpannonföldi közép- és sziget- 
hegységek és ide futnak össze a dunántúli közép- és szigethegységek 
csapásirányai is.

Ebből a kritikus, dinári-alpkárpáti orogén érintkezési szögletből 
kiindulva, pl. ma m ár kétségtelen, nemcsak a  Rohonci- és Lajta-hegy- 
ség, azután a Grázi-öblöt a Nyugatmagyarországi-Medenoétől elvá
lasztó rögsorozat, dp a hegyfalu—mosonszentpéteri lesüllyedt kristá
lyos alaphegységnek a kárpáti orogénba v a ló , beilleszkedése is. Már 
a Dinaridákból kiinduló s a Pannonföld belseje felé, keleti csapási 
iránnyal húzódó Karavánkák-Ivanscicáról azonban nem tudjuk, 
van-e leszakadási vonalán túl is folytatása a  Pannonföld belseje felé, 
avagy vakon végződik? De így vagyunk az egyenesen a Balaton 
hossztengelyének irányuló s ugyancsak a Dinaridákból kiinduló Ba- 
cher— Orlica— Sombor— Sleme és Kalnik hegységekkel is, bár Vajk  m ár 
feltételezte, hogy az inkei felszínalatti paleozóos szerkezet ezeknek a
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folytatása. (5.) A Garics—Psunj—Djel hegységek vonulatáról feltételez
hető, hogy köztes beszakadásokkal a Fruskagorán, a  Delibláton át, 
kelet félé, egészen a Verseci-hegységig tart, de nyugati folytatása még 
bizonytalan. A Dunántúli Középhegység DNy-i folytatásáról sem be
szélhetünk a geofizikailag kinyomozott újudvar—hahóti— zalaeger
szegi vonalon túl s hasonló az eset a Baranyai Szigethegység és a 
Viliányi-hegysógnél is, ahol a mezozoikum csak dél felé, de ott is csak 
a Dráva-árkáig nyomozható.

A közbenső tömeg, illetve a  Magyar Medence besüllyedéséből fel
színen m aradt közép- és szigethegységek mellett, a  földtani és geo
fizikai mérések, mélyfúrások harmadidőszaki képződményekkel fel- 
töltött tengervályúkat és a kristályos alaphegységek rögsorozatait is 
kim utatták. Közép- és szigethegységeinkből megismert, általános csa
pásirányuktól — Vajk  szerint — csak a Baranyai Szigethegység és a 
Kapos-folyó közén, azután a Velencei-hegység, a Sárvíz-csatorna és 
a Duna közt kim utatott u. n. variszkusi hegyrendszer kristályos alap- 
hegység-rögei térnek el, amennyiben ezek amazokéra merőleges, 
ÉNy—DK-i csapásúak. (6.)

Összegezve az eddigi adatokat, a közép- és szigethegységek fel
színi képét a következőkép lehet kiegészíteni:

A Rábától Ny-ra, alp-kárpáti orogénhez tartozó, lesüllyedt kris
tályos alaphegységek húzódnak az ÉNy-i Kárpátok maghegységei 
felé.

Muraszombat—Vasvár— Celldömölk— Győr és Dunaszerdahely 
irányában mintegy 4000 méteres mélyedés alakult ki.

Ettől a vonaltól a , letenye—nagykanizsa—bize—nagyperkátai 
vonalig a Dunántúli Középhegység helyezkedik el, amelynek sümegi 
sarkától Sárvárig nyomozhatok lesüllyedt mezozóos rögei. De ilye
nek a Tatai-öbölben és a Keszthelyi-hegységektől D-re is kim utathatók.

A nagykanizsa—nagyperkátai mélyedés tengelyétől délre, egészen 
a Baranyai Szigethegységekig túlnyomórészt kristályos alaphegységes 
rögsorozat húzódik a Kalnik hegységtől a Dunáig, illetve az Észak
keleti Kárpátokig.

A következő tag a Baranyai Szigethegységek, amelyeket a Dráva- 
árok választ el a következő mezozoós-kristályos alaphegység-sorozat
tól, vagyis Gárics—Papuk— Fruskagora-—Deliblát— Verseci hegységé
től. A Száva-árok m ár a Dinaridák felé az utolsó tag.

Mindezen hegységek és mélyedések a m ár említett központjukból 
indulnak ki, oldalirányban szétágazódva. A korábban kialakult fő- 
vetődési övék mélyedése választja el őket egymástól. A hegységek 
ezek felé lezökkentek, illetve a mélyedésekből tengeröblök, nyelvek 
nyúlnak a hegységek belseje felé. Ezek az adatok is mind amellett 
szólnak, hogy a pannonföldi közép- és szigethegységek és a mélybe
süllyedt kristályos alaphegységek nem egyebek, m int két orogén 
közé csípett rész-geoszinklinálisok és kristályos alaphegység-rögsoro- 
zatok s elrendezésük, kialakulási módjuk és formájuk, semmi esetre 
sem a mozgékonyabb orogéut, hanem a közbenső tömeget jellemzi.
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((Tiszántúl)) című m unkám ban az- Alföld földtáni felépítését tá r 
gyalva, öt nagyobb szerkezeti egységet küiönböztettein meg az Alföl
dön, még pedig két, a levantikumban is mozdulatlanul m aradt és a 
pleisztocénban is alig süllyedt rögsorozatot és három levantei—pleisz
tocén— holooón süllyedéses területet. Magastábla az u. n. dunántúl— 
ószakalföldi és a fruskagora— deliblát—verseci vonulat; depresszió a 
Zagyva— Tisza szöglet, a Közép Alföld—Dráva-árok és külön a Száva- 
árok.

Az ú. n. «dunántúl—északalföldi tábláról)) azt állítottam, hogy 
az valahonnan a Bacher-hegység,tájékáról indul ki, s a Bakony— 
Mecsek hegységek közt, a  Duna— Tisza közének É-i részén, a Nagy- 
kúnságon, Hortobágyon, Nyírségen és a szatmári síkságon áthaladva, 
valahol az ÉK. Kárpátoknál végződik. Alföldi déli szegélyét m ár a 
geothermikus gradiensek alapján nyert ú. n. érmellék—kőrös—m e
cseki mélyvonal is ölőre jelezte. (7.) Rögsorozatnak ábrázoltam s csak 
azért foglaltam egybe táblává, m ert a . vele szomszédos depresszióké
hoz képest, a levantikumban semmi, a pleisztocénban csak kis mozgás
ban vett részt. Azt a néhány helyről hallott állítást, hogy nagykúnsági 
és szatmári rögeit levantei elöntés is érhette, a kincstári kutatófúrá
sok pannonnak vett, azonos és jellegzetes, a levanteitől ólesen elütő, 
kőzettani kifejlődésű rétegsora cáfolja meg elsősorban. A nagykún
sági ú. n. kavicsos rétegek olyan mogyorónagyságig felmenő, apró 
kvarckavicsokat tartalm aznak, amelyek futóhomokban és ' löszben is 
előfordulhatnak s amilyenekkel a kincstári fúrások kövületes pan
non rétegeiben is. találkozhatunk. Bár lehet, hogy a hortobágyi II. sz. 
fúrás nem érte 'el az alaphegységgel érintkező alsó részét, de a horto
bágyi rögben kim utatott karbon, triász, vagy krétának is vélt alap- 
konglomerátum, vagy kárpáti homokkő-féle képződményei, de főleg 
idősebb harm adidőszaki üledékei, a  dunántúli részen is kim utatott 
pesti, adonyi és egyéb, feléjenyuló tengeröblök hasonmásaira emlé
keztetnek. (8.)

A «Tiszántúl» leírása óta á geofizikai mérések m ár kim utatták, 
hogy a harmadidőszaki üledéksor alatt az a végig azonos és jellegze
tes kristályos alaphegység-rögsorozat húzódik, amelyet DNy-felé a 
Kálnik-hegységig m ár kinyomoztak. A Bacher—Sleme-hegységek tá 
jékáról kiindulva, a tábla ÉK felé erősen kiszélesedik és az Alföld 
ÉK-i részét egészen kitölti. Hogy azután a Réz- és ■ a Meszes-hegység 
s tovább kelet felé a Radnai-havasok és a Keleti-Kárpátok kristályos 
alaphegysége ennek a sorozatnak íves folytatása-e, még nyílt kérdés. 
Azt hiszem, a fiatal paleozóos és mezozóos orogenezissel kialakult 
pannonföldi hegyrendszert jó alapul vehetem, nem járok tisztán el
méleti alapon, ha az itt/ nyert földtani felépítést — per analógiám — 
az Alfölddel szomszédos területeken is folytatólagosnak veszem.

Nehezebb esettel állunk szemben a következő, nagyobb alföldi 
tag, a közé.palföldi depressziós területnél. A Baranyai Szigethegység 
és a Villányi-hegység csapásirányának K felé kitáguló, meghosszab
bított szárai közé kívánkozik ez a depresszió s üledékei alatt e két
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hegység keleti folytatása, igen széles és nagy ez a terület ahhoz, hogy 
ne több kristályos, illetve ínezozóos öblökkel ellátott alaphegység- 
vonulatot tételezzünk fel benne. A szekszárdi fúrások gránitra és me- 
zozóos mészkőre, a bátai és bácsalmásiak gránitra, -a kőrösszegapáti 
kristályos-palára, a tótkomlósi pedig triászra talált, igaz, hogy arány
lag közel az alaphegységhez. A depresszió különböző fenékmély
ségű pleisztocén fiókmedencéi és vonulatai, s az a körülmény, hogy 
Pannóniáinál idősebb tengeri rétegeket is feltártak m ár benne, jelzi, 
hogy itt is egyenetlen, hullámos felszínnél, kristályos hegyvomulat- 
rögökked és azok közé iktalódott tengeri öblökkel van dolgunk. Az 
erre a területre vonatkozó, legújabb mélyfúrási és geofizikai adato
kat nem ismerem, de nélkülük is feltételezem^ hogy itt is olyan, az 
ÉK- és DK-i csapásirányok közt szétágazó hossztengelyű hegy vonula
tok rögsorozatai lehetnek, m int amilyeneket a Baranyai Szigethegysé
gek, illetve az Erdélyi Érchegységgel is megterhelt Keleti-Középhegy
ség hegyszerkezeti adottságai kijelölnek.

A fruskagóra—delifolát—versed hegység! vonulatban olyan közel 
van a felszínhez a lezökkent alaphegység-részéket befedő pannon, fő
leg a Száva-árokéhoz képest, hogy a rögei közti összefüggés a lig ' le
het kétséges. De nem kétséges a Száva-árok fövetődési vonal-jellege 
sem.

Az Alföld kristályos és ínezozóos táblás alaphegységeinek kap
csolata a vele K felől szomszédos közép- és szigethegységekkel ma 
még ismeretlen. Egyedül a Hegyes-Drócsa és esetleg a Bihar-hegvség 
csapásiránya vág bele az alföldi képbe,. Ifj. Lóczy egyik, kis vázlatos 
térképén a dinári-kárpáti ív szétválási szögletében s a Bakony-Mecsek 
és a  Duna-Tisza köze É-i részére -eső területen variszkuszi rögöket 
tűntet fel. (9.) Térképén ezeket a tömböket az Északkeleti Kárpátok 
belső maghegységei és a'Keleti-Középhegység félköríves pásztái karé- 
jozzák. ami az alföldiekéhez képest éppen ellenkező csapásirányokat 
jelentene. Megjegyzem, a Dunántúlról említett két variszkuszi tömb 
csapása is hasonló értelmű és vág a cseh masszímuvéval is. Hogy az
után az alföldi kristályos szigethegységek és rész-geoszinklinálisok 
beolvadnak-e a Kárpátok, vagy esetleg a Keleti-Középhegység ívrend
szerébe, eldönteni ma még nem lehet. Az északalföldi pannontábla 
kristályos rögsorozata a Meszes-Lápos- és a Radnai-havasok közvetí
tésével nagyon is belekívánkozik ebbe az összképbe. Lehet, hogy ez 
a mai. így megrajzolt, • alföldi földtani felépítési kép később, sok 
földtani adat birtokában, idegenszerűen merev vonalaiból veszít majd, 
de a közbensőtömeg belső részében, tehát az Alföldön ezek az irá 
nyok nehezen tételezhetők fel; inkább csak az orogén területén, 
vagy annak közelében. Amióta, a közbenső tömeg kristályos és mezo- 
zóos vonulatokra szétdarabolódott, — az orogén erők azokat csak 
karéjozhatták, — kiindulási-szétválási részüknél talán össze is nyom
hatták, de kiszélesedett részüknél azokra m ár nem igen hathattak. 
A középkori gyűrődések előtt lokalizálódon fövetődési vonalak. ívek 
kialakulása m ár a belső magyarországi hegyszerkezet vázát adta meg.
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