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A permi üledékképződés problémái a 
Dmiántúli-középhegységben: Egy ősföldrajzi 

modell és néhány következtetés 

Ö s s z e f o g l a l á s : A Dunántúli-középhegység perm időszaki kőzetösszlete a hegy
ség nyugati részén (Bakony) kontinentális kifejlődésű (balatoni vöröshomokkő), melyet 
kelet felé laterális fásiesátmenettel hiperszalin lagunás (tabajdi evaporit), majd sekély
tengeri (dinnyési dolomit) vált fel. Tovább északkeletre az Északi-középhegység terü
letén folytatódik a tengeri kifejlődés, sőt mélyebbvízi keletkezésű fáoiesek is valószínű
síthetők. 

A permi fáoiesövek iránya a Magyar-középhegység északkelet—délnyugati főosapását 
harántolóan, megközelítőleg észak—déli összhangban a keletről jövő tengeri transz-
gresszióval. 

A Magyar-középhegység perm időszaki képződményei, de feltehetően a teljes felső -
paleozoikuma is, litológiai és biosztratigráfiai korreláció alapján^ egyaránt valószínűleg 
jól párhuzamosíthatok lesznek a Déli-Alpok hasonló összleteivel. í g y feltételezhető a két 
hegység közvetlen kapcsolata is az újpaleozoikum folyamán. 

A Dunántúli-középhegység permi ősföldrajzi-tektonikai rekonstrukciójából követ
kezően az ún. Igal-Biikki geoszinklinális ( W E I N G Y . 1 9 6 7 ) léte nem igazolható. E tengerág 
lerakódásának tartott üledékösszlet, valószínűleg a Paleotethysnek transzkurrens töré
sekkel határolt és egykori helyzetéből keletre eltolódott részlete. 

A Dunántúli-középhegység permjének megismerésében az elmúlt évtizedben 
jelentős előrelépés történt. A sokoldalúan vizsgált és ismert permi képződmé
nyek átfogó értékelése ma már olyan tektonikai/ősföldrajzi rekonstrukciók 
elkészítésére adhat alkalmat, amik a Dunántúli-középhegység paleo-mezozoi-
kumának fejlődéstörténete szempontjából fontosak lehetnek és jelentőségüket 
tekintve tú lmuta thatnak a hegység területén is. 

A Dunántúli-középhegység permi képződményeinek részletes ismertetése egy 
monografikus munka számára van fenntartva. Ebben az összeállításban a permi 
formációk részletes üledékföldtani, ásvány-kőzettani vizsgálatára alapozva ős
földrajzi rekonstrukció kísérletével próbálkozom, egy olyan ősföldrajzi-tekto
nikai modell kialakításával, amely az egész Magyar-középhegységre érvényes 
módon szándékozik bemutatni a perm időszaki üledékképződési környezetek 
eloszlását, a perm óta lejátszódott nagymérvű szerkezeti változásoknak isme
reteink jelenlegi szintjén lehetséges figyelembevételével. 

A munka során kiindulási és viszonyítási alapként vet tem figyelembe a 
Dunántúli-középhegységnek a Rába-vonal és a Balatonfői-vonal közé zárt, és 
nagyobb mérvű (10—15 km < ) tektonikai változásoktól mentesnek ítélt terü
letét. A követendő munkamódszer elemei és azok sorrendje nagyvonalakban 
az alábbi volt: 

Litosztratigráfiai/biosztratigráfiai tanulmányozás-<-Páciesanalízis/paleokör-
nyezeti rekonstrukció->-Nagyszerkezeti analízis és rekonstrukció—>-Ősföld-
rajzi rekonstrukció. 
• Pécs Ybl M. u. 7/3. H-7633 

Dr. Majoros György* 
(8 ábrával)g 
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I. A Dunántúli-középhegység permje 
Formációk 

Mai ismereteink és megítélésünk szerint a Dunántúli-középhegységben öt 
perm időszaki litofácies: formáció különíthető el. Ezeket az 1. ábra mutat ja be 
a legfontosabb litológiai és sztratigráfiai jellemzőikkel együtt . 

A perm alsó részéből üledékes kőzeteket mindmáig nem ismerünk. Települési 

1. ábra. A Dunántúli-középhegység permi rétegtani táblázata 
Fig. 1. Stratigraphie table of the Permian of the Transdanubian Central Mountains 

helyzet és radioaktív kormeghatározás (KOVÁCH Á . 1 9 7 7 ) szerint ide sorolható 
magmás kőzetek a balatonfenyvesi kvarcdiorit ( L . RAVASZ-BABANYAI—CS. 
RAVASZ, 1 9 7 1 ) és a kékkúti kvarcporfirit (dácit-kvarcandezit). Ezek hercini 
„szubszekvens" vulkáni-plutoi magmatizmus termékeinek foghatók fel. Elter
jedésük és települési helyzetük a 2. és 3. ábrákról leolvasható. 

Az alsópermi üledékhiányból is következően, a középsőpermben induló 
üledékképződés produktumait erozós diszkordanciafelület választja el minden 
ezt megelőző képződménytől. A perm felső részének üledékösszlete — felte
hetően a saali tektonikai fázishoz kapcsolható — e diszkordanciafelület men
tén települ az ópaleozóos fillitre, a balatonfenyvesi kvarcdioritra és a kékkúti 
kvarcporfiritre (3. ábra). A középső-felsőpermben induló üledékképződés három 
szignifikáns litofáciest hozott létre: 
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a) Balatoni vöröshomokkő: kontinentális vörös-tarka homokkő-konglomerátum-
összlet. 

b) Tabajdi evaporit: partszegélyi-hiperszalin lagunás dolomit/anhidrit-aleu-
rolit. 

c) Dinnyési-dolomit : sekély tengeri dolomit — aleurolit/homokkő. 
Az 1. ábra nyugat-keleti szelvény mentén szemlélteti a formációkat, vázla

tosan ábrázolva laterális kapcsolódásukat és feltüntetve biosztratigráfiai ada
ta ikat is. A korbesorolás, mint látható elsősorban palynológiai adatokra (BABA-
BÁSNÉ STUHL Á. 1 9 6 1 ) , permi mészalgákra (Gymnocodium bellorophontis, Mizzia 
velebitana: SZABÓ I . 1 9 6 4 . , MAJOROS G Y . 1 9 7 0 ) van alapozva. Az egyetlen 
hüllőlábnyom-lelet (MAJOBOS G Y . 1 9 6 4 , KASZAB A. 1 9 6 8 ) rétegtani értéke 
vi ta tható . 

Az alsótriász partszegélyi üledékek viszonylag éles határú kőzetváltozással,, 
de — a kontinentális fáciesterület kivételével — lényegében folyamatos üle
dékátmenettel települnek a permen. A kontinentális fáciesek területén (Bakony 
hegység), különösen annak nyugati részén, eróziós diszkordancia muta tha tó 
ki a perm és triász között. A triász tenger közel egyidejű megjelenése az egész 
Dunántúli-középhegység területén feltételezhetően a pfalzi tektonikai fázissal 
hozható összefüggésbe. 

A Dunántúli-középhegység dél-alpi rokonsága már a régebbi szakirodalom
ban is sokszor felmerült. I D . LÓCZY ( 1 9 1 3 ) a balatonfelvidéki permi homokkövet 
és konglomerátumot a dél-alpi grődeni homokkővel azonosította. Nehézséget 
jelentett ebben az azonosításban akkor és később is (VADÁSZ E . 1 9 6 0 ) az, hogy 
nem volt ismert a balatonfelvidéki kontinentális perm grődeni homokkőhöz 
hasonló tengeri kapcsolata. Ma már ismerjük ezt a tengeri kapcsolatot és 
csak megerősíteni tudjuk I D . LÓCZY feltevését. A grődeni homokkő — balatoni 
vöröshomokkő azonosíthatóságán túlmenően a Dunántúli-középhegység perm
jének részletes vizsgálata lito/biosztratigráfiai vonatkozásokban egyaránt sok
szor részletekbe menő hasonlóságra utal a dél-alpi Dolomitok megfelelő összle-
teivel. A két hegység földtani hasonlóságát a perm előtti paleozoikum és a tri
ász globális összevetése sem cáfolja, inkább erősíti. Mindezeknek a hasonló
ságoknak felismerése nagyrészben szakirodalomra alapozódik, de az összletek 
szisztematikus és mérvadó összevetése helyszíni tanulmányozás nélkül aligha, 
képzelhető el. 

Fáciesek térbeli és időbeli eloszlása 

A permi formációk elterjedését, egymáshoz való viszonyát, településük jelle
gét nagyrészt mélyfúrásokra alapozva, a 2. és 3. ábrák szemléltetik. A szorosabb 
értelemben vet t Dunántúli-középhegység területén az adatsűrűség, az egyen
lőtlen eloszlás eUenére is, kielégítőnek mondható az alapvető permi kifejlődé
sek megismeréséhez. A környező távolabbi területek esetében azonban mind
össze néhány harmadidőszaki medencealjzatot ért fúrás adatára támaszkodha
tunk (Tab, Bugyi), és ráadásul ezek egyike sem harántolta a teljes permi szel
vényt . További nehézséget jelent egy ősföldrajzi rekonstrukció számára, hogy 
ezek a kifejlődések szerkezeti vonalak mentén érintkeznek a Dunántúli-közép
hegység tektonikailag kevésbé zavart tömbjével. 

A saali diszkordanciafelület, és lényegében a Claraia zóna kezdetével meg
vonható perm-triász határ által közrefogott permi üledékösszletnek a formá
ciókon túlmenő további tagolását, és az egyes fúrásszelvények közötti körre-



2. ábra. A Dunántúli-középhegység permi litofáoies térképe. J e l m a g y a r á z a t : Dinnyési dolomit (sekélytengeri), 2. Tabajdi evaporit (hiperszalin-lagunás), 3. Bala
toni vöröshomokk6 (kontinentális) (1—3. perm), 4. Kékkúti kvarcporfirit, 5. Balatonfenyvesi kvarcdiorit (4—5. „szubszekvens" vulkáni-plutoi magmatizmus), 6. Permnél 

idősebb paleozoikum, 7. Balatoni vöröshomokkő a felszínen, 8. Permet feltáró fontosabb fúrások, 9. Szerkezeti (formáció egységeket határoló) vonalak 
Fig. 2. Map of the Permian lithofacies of the Transdanubian Central Mountains. L e g e n d : 1. The Dinnyés Dolomite (shallow-water marine), 2. The Tabajd Evaporite 
(hypersalme-lagoonal), 3. The Balaton Bed Sandstone (continental) (1. to 3. Permian), 4. The Kékkút Quartz-Porphyryte, 5. The Balatonfenyves Quartz Diorite (4. —5. „subse-
cment" volcanic-plutonie magmatism), 6. Pre-Permian Palaeozoic, 7. Balaton Bed Sandstone in outcrop, 8. Major boreholes hitting the Permian, 9. Fault lines (controlling 

formation units) 
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3. ábra. Permi litofácies szelvények a Dunántúli-középhegységből. J e l m a g y a r á z a r : 1. Dinnyés! dolomit, 2. Tabajdi evaporit, 3. Balatoni vöröshomokkö, 
4. Kékkúti kvarcporfir, 5. Balatonfenyvesi kvarcdiorit, 6. Dolomit/gipsz-anhidrit a Di-5. fúrásban, 7. Tengeri homokkô/aleurolit a D-3. fúrásban, 8. Szedimentációs 

mezociklus, 9. Fúrás, 10. Eróziós diszkordancia 
Fig. 3. Permian lithofacies profiles from the Transdanubian Central Mountains. L e g e n d : 1. The Dinnyés Dolomite, 2. The Tabajd Evaporite, 3. The Balaton 
lied Sandstone, 4. The Kékkút Quartz Porphyryte, 5. The Balatonfenyves Quartz Diorite, 8. Dolomite and gypsum-anhydrite from borehole Di-5, 7. Marine sand

stone and siltstone from borehole D-3, 8. Sedimentary mesocycle, 9. Borehole, 10. Erosional unconformity 
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lációt komplex üledékföldtani vizsgálatokkal elkülöníthető szedimentációs' 
mezociklusok határfelületének követése teszi lehetővé. 

Az egyes fáciesek jellegéről, térbeli és időbeli eloszlásáról a következő lénye
gesebb megállapítások tehetők: 
— A hegység nyugati részén, nagyjából a mai Bakony területén, mindvégig 

kontinentális üledékképződés történt a vizsgált időszak folyamán. Kelet 
felé, mintegy a Móri-árok vonalától kezdődően, a kontinentális képződmé
nyeket laterális fáciesátmenettel mindinkább lagunás, majd sekélytengeri 
fáciesek váltják fel úgy, hogy Bicske térségében a permi szelvény nagy részét 
már ezek uralják. E fáciesösszefogazódások övének iránya megközelítően, 
észak-déli (2. ábra) lehet. 

— A saali diszkordancia-felülettel határolt permi üledékösszlet aljzata meg
lehetősen tagolt. Különösen jól látható ez a számos fúrással is feltárt kon
tinentális fáciesterületen (3. ábra). A süllyedékekben az üledékfelhalmozó
dás korábban indul és gyakorlatilag mindvégig folyamatos. A kiemelkedé
seken és a peremi területeken a később kezdődő és lassúbb ütemű üledék
képződést gyakran megszakítások tarkítják, különösen а С ciklusban. 

— A kontinentális fáciesterület dél-délkeleti részén (Balatonfelvidék) konglo
merátummal és fanglomerátummal jellemezhető hegylábi alluviális horda
lékkúpok rekonstruálhatók, és általában a törmelékanyag durvulása tapasz
talható. Megjelennek és uralkodóvá válnak a medenceszegélyre jellemző
érett, kvarc-kaolinit kötőanyagú homokkövek és konglomerátumok (bala-
tonrendesi homokkő — badacsonyőrsi konglomerátum), a medence belsőbb 
részein otthonos földpáttartalmú, dolomit/gipsz-illit cementanyagú homok
kövekkel szemben. Mindezek együttesen, paleotranszport adatokkal is alá
támasztva (lásd később), a lehordási terület felé való közeledésre utalnak 
és az alluviális süllyedek dél-délkeleti peremi zónáját jelölik ki. Egyértelműen 
így van ez annak ellenére, hogy déli irányban tovább haladva, a keskeny 
(5 — 15 km) „balatoni kristályos-metamorf vonulat" után, jelenleg ten
geri permi képződmények találhatók (2. ábra). Ez a helyzet mindenképpen 
ősföldrajzi irrealitást tükröz. A balatoni kristályos-metamorf vonulat a 
permi üledékösszlet kőzettörmelék összetétele alapján ugyan része lehetett 
e déli lepusztulási területnek, de keskeny, pásztaszerű megjelenése mai 
diszlokált jellegére utal. 
A tengeri perm vagy akár felsőkarbon (Tab. 1., Karád 1. fúrás) itteni jelen
léte, mint láttuk, semmiképpen nem következik a balatonfelvidéki-bakonyi 
perm fácies/ősföldrajzi analíziséből, mivel annak megfelelően i t t lepusztulási 
területnek vagy legjobb esetben is kontinentális fáciesnek kellene lenni. Ezt az 
ellentmondást nem lehet feloldani vagy akár csökkenteni annak hangsúlyo
zásával, hogy a tengeri permet/karbont feltáró fúrások adatai nem eléggé meg
bízhatók. Igaz ugyan, hogyi t t nincsenek teljes szelvényt feltáró fúrásaink, de 
a tengeri perm és karbon megléte a Balatontól délre mindenképpen tény. A 
megoldás nyilvánvalóan az, hogy ezek az eltérő kifejlődések diszlokációs 
vonalak mentén kerültek egymással közvetlen érintkezésbe. 

— A fáciesövek fentiekben vázolt lefutása a paleotranszport adatokból is egy
értelműen következik. A kontinentális balatoni vöröshomokkőből származó 
nagymennyiségű mérési adat (különböző áramlási szerkezetek, kavics irá
nyítottság stb.) a törmelékanyagnak általában délnyugatról északkelet felé, 
vagyis a kontinentális fáciesterületről a tengeri felé történő szállítását mu
tatja. Az alluviális süllyedek délkeleti peremvidékén (Balatonfelvidék) loká-
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lisan délkeletről-északnyugatra, délről-északra történő törmelékanyag-szál
lítás is mutatkozik, déli lepusztulási területet is valószínűsítve. 

— A fentiekből következően, az ősföldrajzi rekonstrukció számára rendkívül 
fontos tényként leszögezhetjük, hogy míg a hegység nyugati részéből (Ba
kony) kelet-északkelet felé haladva a kontinentális vörös üledékeket late
rális fáciesátmenettel lagunás, majd tengeri fáciesek váltják fel, addig dél
délkelet felé minden fáciesátmenet nélkül, térhiányosan, szerkezeti vonalak 
(Balaton-vonal, Balatonfői-vonal: 4. ábra) mentén érintkeznek vagy kerül
nek egymáshoz egészen közel eltérő kőzetkifejlődések. Vagyis meg lehet 
állapítani, hogy a Dunántúli-középhegység permi fácies-öveinek egykori 
lefutása nem a hegység jelenlegi északkelet-délnyugati csapásával párhu
zamos, hanem arra mintegy merőleges volt. 

A paleozoikum szerkezeti vázlata 

A permi fácieseknek, és a lehordási területek esetleges maradványainak vagy 
feltehető egykori helyzetének nagyvonalakban i t t is vázolt elrendeződése, mint 
lát tuk, arról győz meg bennünket, hogy ezek jelenlegi helyzete nem szolgálhat 
alapul egy elfogadható és többé-kevésbé ellentmondásmentes ősföldrajzi re
konstrukció számára. Mindenképpen szükséges számolni a perm és a jelen 
között lejátszódott nagyfokú szerkezeti változásokkal, még ha ezek mértékéről, 
jellegéről csak igen hozzávetőleges elképzeléseink is lehetnek. 

A fentiekből és munkamódszerünkből következően az ősföldrajzi rekonstruk
ciót megelőzően szükséges foglalkozni a vizsgált térség szerkezeti viszonyaival; 
elkülönítve a szerkezeti egységeket, rekonstruálva ezen egységek egymáshoz 
viszonyított diszlokációját. Ebben a rekonstrukcióban a fácies/ősföldrajzi ana
lízis eredményei nagymértékben segíthetnek. 

A 4. ábrán bemutatot t szerkezeti vázlaton elsősorban a paleozoikum kifej
lődését figyelembe véve vannak elkülönítve az egyes szerkezeti egységek. 
A feltüntetett szerkezeti vonalak — talán a Balatonfői-vonal és néhány haránt 
szerkezet kivételével — a szakirodalomból jól ismertek, csupán egyik-másik 
lefutását módosítottam. 

Lényegesebb változtatásra a Balaton-vonal esetében volt szükség. A paleo
zoikum kifejlődését figyelembe véve nem lehet a Balaton-vonalat következete
sen a balatoni kristályos-metamorf vonulat és a dinári-bükki paleozoikum ha
tárán vezetni, egészen a Velencei-hegységig, mint ahogyan ezt a kutatók több
sége gondolja. H a ezt tesszük, akkor olyan nyilvánvalóan összetartozó összletek 
kerülnek egy jelentős szerkezeti vonal két oldalára, mint a velencei gránit szegély -
fáciesét képviselő balatonfenyvesi kvarcdiorit, (Dinnyés 3. fúrás) vagy a diny-
nyési dolomit jól korrelálható szelvényei (Dinnyés 3, Tabajd 5, Alcsutdoboz 2, 
fúrás: 2. és 3. ábra). De bármerre is menjen a Balaton-vonal, keleti folytatásá
nak kijelölése mindenképpen problematikus, mivel i t t már nem alkalmazhatók 
azok a kritériumok, mint a nyugati részen. Ez egyenes következménye a fő 
diszlokációs vonalak és fáciesövek egymást harántoló voltának. 

Ebben a munkában a tágabb értelmezésű Dunántúli-középhegységet a Rába
vonal és a Zágráb—Tokaj-vonal által határolt területtel azonosítom. E két fő 
diszlokációs vonal közé zárt terület paleozoikuma kifejlődésbeli kapcsolatban 
van egymással. Miként a szerkezeti vázlat mutatja: három szerkezeti egység 
különválasztása látszik indokoltnak. 

2" 



4. ábra. A Dunántúli-középhegység paleozoikumának szerkezeti vázlata. J e l m a g y a r á z a t : 1. Perm a felszínen, 2. Perm előtti paleozoikum 
a felszínen, 3. Elsőrendű diszlokációs vonal, 4. Másodrendű diszlokációs vonal, 5. Horizontális elmozdulás; I = Balaton-vonal, I I = Balatonfői-

vonal, I I I = Litéri-vonal 
Fig. 4. Structural scheme of the Palaeozoic in the Transdanubian Central Mountains. L e g e n d : 1. Permian in outcrop, 2. Pre-Permian 
Palaeozoic in outcrop, 3. First order disloc ationni .lie, Second order dislocation line, 5. Horizontal slip; I = The Balaton Line, I I — The 

BalatonfŐ Line, III = The Liter Line 
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aj Középhegységi paleozoikum. A Rába-vonal és a Balatonfői-vonal által 
határolt egység. Paleozoikumának jellemzője: hercini metamorf aljzatra tele
pülő kontinentális középső-felsőperm, és savanyú vulkáni-plutoi magmatizmus 
a felsőkarbonban-alsópermben. 

b) Dinári-bükki paleozoikum. Nyugaton a Balaton-vonal és a Zágráb— 
Tokaj-vonal által határolt keskeny paszta, amely kelet felé kiszélesedve és át
lépve a Balaton-vonalat, utólagos szerkezeti változásoktól kevésbé zavart köz
vetlen kapcsolódást mutat a középhegységi paleozoikummal. Jellemzője, főleg 
a permi képződmények alapján megítélhetően: bükki-dinári típusú tengeri 
perm, ami feltehetően a bükki kifejlődéshez hasonlóan felsőkarbonra, de a 
Balatontól délre levő pasztákban már esetleg alsópermre települ. A tengeri 
felsőkarbon jelenlétére több fúrás is utal (Újfalu 1., Karád 1.). Ennek medence
peremi, durvatörmelékes kifejlődéseként értékelhető esetleg a balatonfői fülei 
konglomerátum. E szerkezeti — kifejlődési egység paleozoikumára feltehetően 
jellemző még az alsókarbon jelenléte is. Erre utaló adatként vehető számba a 
vizei szabadbattyáni agyagpala. 

Bizonyos szerkezeti — földtani meggondolásokból következtethető feltéte-
telezés, miszerint a jugoszláviai kelet — nyugati csapású Száva redők vonulata 
Magyarország területére is áthúzódik. Bizonyító adat híján egyenlőre mindez 
csak hipotézis. 

c) Balatoni kristályos-metamorf vonulat. A Balatonfői-vonal és a Bala
ton-vonal által határolt szerkezeti egység. Hercini gránitintruziókkal átjárt 
prehercini metamorfit (balatonfőkajári kvarcfillit) vonulat. Feltételezhetően 
újpaleozóos lepusztulási terület mélyebb övét képezte. E vonulattól bizonyos 
mértékig különállónak, szegélyterületének lehet tekinteni a Velencei-hegysé
get és annak hercini metamorfit környezetét. 

Az eddigiekből következik, hogy a fő diszlokációs vonalak harántolják a felső
paleozoikum eredeti elrendeződésű és összefogazódó fácies-öveit. Miként a szer
kezeti vázlaton is fel van tüntetve feltételezem, hogy a szerkezeti egységeket 
határoló északkelet-délnyugat irányú fő szerkezeti vonalak mentén a szerkezet
alakulás első fázisában jelentős mértékű, jobbkéz irányú (dextralis), horizon
tális elmozdulás (transcurrent fault) történt, egymás mellé hozván eltérő ki
fejlődéseket és fácieseket. Az így kialakult diszlokációs felületeken a szerke
zetalakulás második fázisaként, észak-dél irányú erőhatásokra alátolódások és 
pikkelyeződések játszódtak le, s ennek következtében az egyes tektonikai egy
ségek jelentősen elkeskenyedtek. A mozgások feltehetően főleg észak-észak
nyugati dőlésű síkok mentén történtek ekkor. A szerkezeti változásoknak 
ezen leegyszerűsített kétlépcsős modellje alapján magyarázhatónak vélem a 
permi fáciesek mai elhelyezkedését a Dunántúli-középhegység területén, de 
mint később látni fogjuk az egész Magyar-középhegységre is érvényes módon. 

Ősföldrajzi rekonstrukció 

A fentiek előrebocsájtásával az 5. ábra mutat ja a Dunántúli-középhegység 
felsőpermi ősföldrajzi rekonstrukció kísérletét. Alapvetően két nagy tájegység 
különíthető el: egy hegységközti alluviális süllyedek és egy sekélytengeri me
dence. 

Az alluviális süllyedek a gyűrt és kiemelkedett hercini hegység északkelet-
délnyugati szerkezeti csapásával megegyző irányú, amit haránt hátságok tagol
nak ( 3 . és 5. ábra). E hegységközti süllyedek, főleg szilur-devon metamorfunk 
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5. ábra. A Dunántúli-középhegység felsőpermi ősföldrajzi vázlata. J e l m a g y a r á z a t : 1. Kontinentális vörös 
és tarka üledékek, 2. Evaporitlerakodások, 3. Tengeri karbonátos üledékek, 4. Partszegélyi törmelékes üledékek, 5. 

A törmelékanyag szállításának iránya, 6. A tengeri transzgresszió iránya 
Fig. 5. Paiaeogeographic chart of the Upper Permian in the Transdanubian Central Mountains. L e g e n d : 1. Con
tinental red and variegated sediments, 2. Evaporite accumulations, 3. Marine carbonate sediments, 4. Littoral detrital 

sediments, 5. Direction^of transportation, 6. Direction of transgression 

és az azt áttörő alsópermi kékkúti kvarcporfirit törmelékanyagával töltődött 
fel. Jellegzetes szemiarid/szubhumid folyóvízi üledékképződés alakult i t t ki, 
az ilyen üledékképződési környezetre jellemző fáciestársulásokkal. (Folyóvízi 
hordalékkúp. Ártéri síkság. Par t i síkság.) Mindezek a rendelkezésünkre álló 
vizsgálati anyagból részletekbe menően rekonstruálhatók. A törmelékanyag 
általános szállítási iránya a depresszió tengelyével párhuzamosan a tengeri 
üledékek felé mutat , ahogy ez a nagyszámú paleotranszport adatból kitűnik. 

A sekélytengeri medence partvonala a hercini hegység csapására mintegy 
merőlegesen alakult ki. Így feltehetően, a geomorfológiai nevezéktan szerinti, 
diszkordáns partt ípus jöhetett i t t létre, ahol a transzgresszió kezdetén a tenger 
mélyen benyúlt a szárazföld belsejébe. Az alsótriász üledékek is kétségtelenül 
muta tnak ilyen litológiai sajátságokat. Űgy a perm, mint a vele szoros kapcso
latot mutató triász tenger keletről nyomult be a Dunántúli-középhegység terü
letére. 

Az egész teriilet rekonstruálható morfológiájára, fácieseinek/alfácieseinek 
elhelyezkedésére két szerkezeti irány nyomja rá bélyegét: Az egyik a hercini 
aljzat szerkezetének jelenleg mérhető északkelet-délnyugati irányú csapása, a 
másik erre nagyjából merőleges, ami mentén a permi tengeri medence is kiala
kult. Ez a kettős irányítottság tükröződik az alluviális depresszió aljzatának 
morfológiájában is. 

A sekélytengeri medencének leginkább csak a parti régiói rekonstruálhatók 
a meglevő adatok alapján. Jellegzetes szemiarid parti régió ez, parti síkság, 
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:sebkha fácies együttessel, ahová az alluviális depresszióból túlnyomóan csak 
a szuszpendált anyag jutot t el. A nyíltabbvízű kifejlődéseket rendszerint sötét
szürke dolomikrit jelenti. 

Az 5 . ábrán bemutatot t ősföldrajzi térkép területe egy olyan szerkezeti egy-
.ség (lásd 4 . ábra), amelyen belül igen jelentős tektonikai deformáció (térrövidü-
Jés) nem valószínűsíthető. A Literi-vonal és néhány harántszerkezet okozta vál
tozások feltehetően maximálisan néhány 1 0 km-el mérhetők, ami egy ilyen 
nagyvonalú rekonstrukciónál úgyszólván elhanyagolható. Nem így áll a hely-
jzet azonban a tektonikai deformációk rotációs komponensével. MÁRTONNÉ SZÁ
LA Y E M Ő és MÁRTON P . ( 1 9 7 8 ) a Dunántúli-középhegység és a Villányi-hegység 
jura képződményein végzett paleomágneses méréseinek eredménye szerint a két 
hegységre meghatározott paleoirányok egymás közötti összehasonlítása azt 
.mutatta, hogy az előbbi az utóbbihoz képest az óramutató járásával ellentétes 
irányban kb. 7 0 fokot fordult el a jura óta. Lényegében hasonló eredmények 
adódnak a permi képződményekre is (KOTASEK, K R S , JÁMBOR 1 9 6 9 ; MÁRTON 
P . 1 9 7 9 ) . A méréseknek ez csupán formális geometriai interpretációja: Valódi 
•értelmezésük idézett szerzők szerint az a feltételezés, hogy a Dunántúli-közép
hegység az afrikai, míg a Villányi-(Mecsek)-hegység az eurázsiai lemez része 
lehetett (GÉCZY B . 1 9 7 2 ) . 

H a elfogadjuk a paleomágneses mérések eredményeit, akkor az 5 . ábra ős
földrajzi térképének égtáj orientációja csak úgy felelne meg a stabil európai 
térségnek, így a Mecsek-Villányi-hegység égtájainak, ha mintegy 70°-ot vissza
forgatnánk az óramutató járásának megfelelően. 

* 

A címben foglalt problémakört ezzel lényegében át tekintet tük. Ahhoz azon
ban, hogy egy ilyen viszonylag kis területű hegység ősföldrajzi viszonyait, 
kapcsolatát más egykori térségekkel jobban megérthessük szükségszerűen ki 
kell lépni a területről. Az eddig elmondottakból önként adódik, hogy ez a 
kilépés elsősorban kelet felé, az Északi-középhegység területére indokolt. 

I I . A Dunántúli-középhegység permjének távolabbi 
kapcsolatai 

A Dunántúli-középhegység területén kívüli permi képződményekkel nem 
szándékozom behatóbban foglalkozni, csupán nagyvonalú áttekintésről lehet 
i t t szó, a meglevő ismereteink egyfajta elv szerinti rendezéséről: egy munka
hipotézisként szolgáló ősföldrajzi-tektonikai modell kialakítása érdekében. Űgy 
gondolom, hogy bizonyos konvenciókkal való szakítás u tán — mint amilyen a 
középhegységi fáciesövek északkeleti-délnyugatinak tar tot t iránya — a java
solni szándékolt modell önként adódik. 

Északi-középhegység 

Az előzőekben bemuta t t am a permi fácieseket, azok elhelyezkedését a Dunán
túli-középhegység területén, sőt egyfajta ősföldrajzi rekonstrukciót is láthat
tunk. E térség legkeletibb permre vonatkozó adata a Sári 2 . fúrás ( 2 . ábra) 
tengeri felsőpermi képződményei (BÉRCZINÉ MAKK ANIKÓ, 1 9 7 8 ) . Innen to
vábbmenve északkelet felé, az Északi-középhegység területére, a recski Darnó-
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hegyig paleozoikumra vonatkozó ismereteink nincsenek. A Darnó-hegyen a 
felszínről régebbről ismert (Kiss J . 1 9 5 8 ) mészalgás felsőpermi mészkő van, 
ami mind a bükki, mind a dunántúli-középhegységi, hasonló képződményekkel 
összevethető. A legutóbbi időben i t t mélyített fúrások azonban alapvetően új 
adatokkal gazdagították ismereteinket, főleg a darnó-hegyi ofiolitos-turbidites, 
komplexumra vonatkozóan (BALLÁ Z . , BAKSA CS. , FQLDESSY J . , HAVAS L . 
SZABÓ I., 1 9 7 9 ) . Idézet szerzők szerint ezek a felsőtriász óceáni képződmények 
(A Szarvaskő környéki pülow-lávákkal társuló mészkövekből H . KOZIXB és 
R. Моон [ 1 9 7 7 ] karni conodontákat határozott meg) tektonikusán érintkez
nek az alat tuk települő faunas (Gymnocodium, Foraminifera: R m 1 3 6 . fúrás 
8 9 6 — 9 0 3 m.) permmel. Azon túlmenően, hogy ezt a tektonikus érintkezést 
az összletet jól feltáró R m - 1 3 6 . fúrás alapján nem lehet bizonyítani, sőt 
folyamatos üledékátmenet valószínűsíthető a két képződmény között, az 
i t t levő permi rétegsor kőzettani jellege (fekete agyagpala/homokkő, mészkő 
és dolomitbetelepülésekkel) mind a bükki, mind a dunántúli tengeri perm
től mélyebbvízű keletkezésre utal. Ugyancsak meggondolásra érdemes az a 
tény, hogy a környező területek tengeri permjében bázisos vulkáni tufaszórás 
nyomai mutatkoznak (dinnyési dolomit, nagyvisnyói mészkő, szini perm), 
egy esetleges felsőpermi bázisos vulkanizmusra utalóan. 

A Darnó-hegyen túl tovább keletre a jól ismert bükki perm következik 
(BALOGH K. 1 9 6 4 ) . Az utóbbi időben i t t is több fúrás mélyült jelentősen gya
rapí tva permre vonatkozó ismereteinket (SZABÓ I . 1 9 7 5 ) . Ez az alapvetően 
kétosztatú tengeri perm alul tarka homokkővel (bükkszentléleki tarkahomok
kő) és erre települő többszáz méter vastag sötétszürke mészkővel (nagyvisnyói 
mészkő) jellegzetes dél-alpi-dinári kifejlődésű. 

A Dunántúli-középhegység fúrásokból ismert tengeri permje (dinnyési dolo
mit) biosztratigráfiailag és litológiailag ugyancsak jól összevethető a bükki 
permmel és szoros összetartozásuk nyilvánvaló. 

A fentiek ismeretében a 6 . ábra mutat ja a permi képződmények szelvényét a 
Magyar-középhegység tengelyében. Palinszpasztikus vázlat ez, amely a valódi 
ismeretek mozaikjából áll össze, felhasználva a permi fáciesek elrendeződésének 
a Dunántúli-középhegység területén megismert, de az egész Magyar-közép
hegységre vonatkoztatható sajátosságait. Nevezetesen azt a két alapvető sza
bályszerűséget, mely szerint: egyrészt a fáciesövek lefutása közelítően észak
déli, másrészt azt a megismerést, hogy kelet felé menve, az egykori permi 
üledékgyűjtő belsőbb régióiba jutunk. A darnó-hegyi legújabb adatok is bele
illeszthetők ebbe a modellbe és lehetséges, hogy a jelenleg ismert permi üledék
gyűjtő medence centrális zónáját jelölik ki. 

A permnél idősebb paleozoikum elrendeződése hasonló képet sugall az üle
dékgyűjtő egykori elhelyezkedéséről, mint amilyet a permnél lát tunk. Ugyanis 
míg a Dunántúli-középhegységben a kontinentális perm szilur-devon fillitre 
települ, addig az Északi-középhegység tengeri permje alatt már alsó- és felső
karbon is van. Vagyis kelet felé mind teljesebb paleozóos rétegsorok találhatók 
(6 . ábra). Mint u ta l tam már rá : a Balatonfőn (Füle, Szabadbattyán) megjelenő 
karbon képződményeket ilyen meggondolásból tar tom az északi-középhegy
ségiek nyugati szegélyének. Úgy látszik tehát , hogy az üledékgyűjtő elhelyez
kedésének vázolt modellje nemcsak a permre, de a teljes újpaleozoikumra érvé
nyes lehet. 

A Dunántúli-középhegységnek fentiekben vázolt kapcsolata az Északi-kö
zéphegységgel, és ezen belül a Bükkel, szokatlannak tűnhet, mivel az eddigi 
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felfogással szemben a két hegység szoros összetartozását valószínűsíti. Az 
JÉszaki-középhegység teljesebb rétegsorú tengeri felsőpaleozoikuma az egykori 
üledékgyűjtő medence belsőbb övét képviselheti, szemben a Dunántúli-közép
hegységnek a medenceperemre jellemző üledékhiányos, kontinentális kifejlő-
<lésű felsőpaleozoikumával. 

Déli-Alpok 

A Dunántúli-középhegység permi képződményeinek tárgyalásánál már emlí
tettem, hogy ezek rétegtani és litológiai tekintetben egyaránt, sokszor részle
tekbe menő hasonlóságot muta tnak a dél-alpi Dolomitok permjével. A Bakony -
tól kelet felé a kontinentális balatoni vöröshomokkövet ugyanúgy laterális 
fáciesátmenettel váltja fel a sekélytengeri dinnyési dolomit, mint ahogyan a 
dél-alpi Dolomitok grődeni homokkövét (Verrucano Lombardo G . B. V A I 
1 9 7 4 ) a bellerophonos mészkő ( 7 . ábra). Ezen túlmenően úgy vélem, hogy 
egy részletes korrelációs vizsgálat során a grődeni konglomerátum analó
giáját ugyanúgy megtalálhatnánk a Dunántúli-középhegységben, mint aho
gyan a kékkúti kvarcporfirit (balatonfenyvesi kvarcdiorit) izotóp kor alapján 
is párhuzamosítható megfelelői szintén kijelölhetők lennének a Dolomitokban 
(granodioritok, bolzanoi kvarcporfir stb.). 

A bükki perm dél-alpi-dinári rokonsága a szakirodalomban jól ismert. Az 
it teni perm, de az egész újpaleozoikum BALOGH K. (1964) szerint jellegzetes 
dél-alpi-dinári kifejlődésű, Paleotethys faunaelemekkel, melyet kétségbevon
hatat lan lito- és biosztratigráfiai bizonyítékok kötnek össze ezzel a térséggel. 

A perm előtti paleozoikum kifejlődésében és elrendeződésében is kétségte
lenül hasonlóság ismerhető fel a Déli-Alpok és az egységesen szemlélt Magyar
középhegység (Dunántúli-középhegység—Északi-középhegység) között. A li
tológiai és biosztratigráfiai korreláció lehetőségem túlmenően mindkét hegység 
kelet-nyugati szelvényeken kelet felé az újpaleozóos rétegsorok egyre teljesebbé 
válása tapasztalható, mint ahogyan ezt az 1. 6. és 7 . ábrák összevetése, az 
előzőekben mondottakkal együtt, szemléltetően tanúsítja. Erre a körülményre 
és a keletről jövő tengeri transzgresszióra a Déli-Alpok esetében már sokan 
rámuta t tak . 

A földtani szakirodalomból ugyancsak régebbről ismert megállapítás, hogy a 
Déli-Alpok fáciesövei észak-déli i rányúak (BOSELLINI, 1 9 6 5 . , AUBOTJIN, 1 9 6 4 , 
DB J O N G 1 9 6 7 ) . Mint az eddigiekből ki tűnt a Magyar-középhegység permjének, 
de feltehetően teljes újpaleozoikumának fáciesöveiről ugyanez elmondható. 
Földfejlődéstörténeti meggondolásokból következik, hogy ennek a mezozoi
kumra is többé-kevésbé érvényesnek kellene lenni. Valóban: mind a Dunántúli
középhegység triászában és fiatalabb mezozoikumában, mind a bükki triász
ban kétségtelenül vannak ilyen tendenciák. Ezek céltudatos nyomozása minden 
bizonnyal újabb adatokkal szolgálna a mezozóos fáciesövek irányáról is. 

A paleomágneses adatok szerint (lásd összefoglalóan OHANNELL, D ' A R G E N I O 
a n d HORVÁTH, 1 9 7 9 ) a Déli-Alpok perm és triász paleomágneses irányai mint
egy 50°-os, az óramutató járásával ellentétes elfordulást muta tnak a „stabil 
Európához" képest. Az előzőekből láthat tuk, hogy a Dunántúli-középhegység 
esetében hasonló mérési eredmények vannak (MÁRTONNÉ SZALAY E M Ő — M Á R 
TON P. 1 9 7 8 ) . 
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7. ábra. A perm sztratigráfiája a Déli-Alpokban (BuaaisOH, W. 1978). J e l m a g y a r á z a t : 1. Kontinentális, 2. 
Hiperszalin-lagunás, tengeri, 3. Törmelékes, 4. Karbonátos 

Fig. 7. Stratigraphy of the Permianjin the Southern Alps (B. BUQOISH 1978). L e g e n d : 1. Continental, 2. Hyper-
saUne-lagoonal, marine, 3. Detrital, 4. Carbonate 

Déli-Alpok—Magyar-középhegység permi ősföldrajzi helyzetéről 

A Magyar-középhegység és a Déli-Alpok felsőpaleozoikumának, ezen belül 
főleg permjének, hasonlóságából adódó következtetés: a két hegység egykori 
összetartozásának gondolata. A lényegében koherens paleomágneses adatok is 
azonos kóreglemezhez való tartozásukat valószínűsítik. Ennek a térségnek 
felsőpermi fácieseit ábrázoló térképvázlat (8. ábra) alapján a Magyar-közép
hegység úgy lenne illeszthető a Periadriai lineamentum mentén a Déli-Alpok
hoz, hogy a Bakonynak a Dolomitok, a Bükk hegységnek a Karawankák-
Dinaridák térsége feleljen meg. Ez a formális illesztés természetesen nem jelent
het még a permre sem ősföldrajzi realitást, a két hegység minden térhiány nél
küli összetartozását a Periadriai l ineamentum mentén. Csupán arról lehet i t t 
szó, hogy míg a Dunántúli-középhegység a Dolomitokkal együtt a Paleotethys 
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kontinentális fáciesű peremi övét alkothatta, addig az Északi-középhegység-
Karawankák-Dinaridák együttese a belsőbb régiók kifejlődését tartalmazhatja. 

A Déli-Alpok és a Magyar-középhegység egykori összetartozásának gondo
latából következik, hogy a Magyar-középhegység a perm óta mintegy 400—500 
km-t tolódhatott el a Déli-Alpokhoz viszonyítva jobbkéz irányú transzkurrens 
törések sorozata mentén. A Dunántúli-középhegység permi ősföldrajzi rekonst
rukciójához, mint láttuk, a helyi adatokból következően is szükségszerű volt 
hasonló mozgásokat feltételezni a Balaton-vonal, Paleogén-vonal, Zágráb — 
Tokaj-vonal mentén. Ilyen módon egy koherens szerkezeti kép kibontakozása 
valószínűsíthető. 

S. ábra. Felsôpermi fáciesek mai elterjedése a Déli-Alpok—Magyar-középhegység területén. J e l m a g y a r á z a t : 
1. Vízszintes elmozdulás, 2. Kontinentális fáciesek, 3 . Tengeri fáciesek, 4 . Fáciesek határvonala; I — Periadriai line-

amentum, I I = Balaton-vonal, I I I = Darnó-vonal, IV = Zágráb-Tokaji-vonal 
Fig. 8. Upper Permian faciès as distributed at present in the the Southern Alps and the Hungarian Central Mountain 
Range. L e g e n d : 1 . Transcurrent fault, 2. Continental facies, 3 . Marine facies, 4 . Facies boundary line; I = Peria-

driatic Lineament, I I — The Balaton Line, I I I = The Darno Line, IV = The Zagreb-Tokaj Line 

Az egyes szerkezeti vonalak egykori összetartozásának nyomozása bonyolult 
kérdés. Egyrészt azért, mert ezek nem mind szükségszerűen egykorúak, más
részt azért, mert a vízszintes elmozdulások idején (a szerkezetalakulás első 
fázisa) még összetartó szerkezeti vonalak a szerkezetalakulás második fázisa
ként lejátszódó alátolódások során szétszakadtak, harántirányú eltolódások 
alakultak ki (4., 8. ábrák). Ez lehet az oka annak, hogy pl. a Periadriai linea-
mentum Pannon-medencebeli folytatását egyértelműen kijelölni mind ez ideig 
nem tudjuk. Transzkurrens törések és alátolódások bonyolult sorozatával áll
ha tunk i t t szemben. 

A Periadriai l ineamentum menti oldalirányú elmozdulás gondolata DE JONG-
tól származik (1967). ő , e szerkezeti vonal északi és déli oldalán levő eltérő 
permi fáciesek magyarázataként vetette ezt fel. Lényegében hasonló különbség 
adódik ott , mint amilyen a Balaton-vonal két oldalán a permi fáciesek között 
is megvan. Az oldalirányú elmozdulás feltételezését, mint láttuk, ma már sok 
más ada t is alátámasztja. 
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Az i t t bemutatot t és alapvetően földtani kutatási módszerekre alapozott 
ősföldrajzi rekonstrukció összhangban levőnek látszik a Pannon-medence le
meztektonikai elméletének sok megállapításával. 

GÉCZÍ B. ( 1 9 7 2 ) jura faunaprovinciák alapján kialakított feltevése: miszerint 
a Magyar-középhegység a Tethysnek a déli (afrikai) karbonátos self kifejlődésű 
területéről, míg a Mecsek-Villányi-hegység az északi (eurázsiai) kontinentális 
szegély kifejlődésű területéről származik a permre, de az egész újpaleozoikumra 
nézve is valószínűsíthető. A tisztán törmelékes, kontinentális fáciesű mecseki 
perm sokkal nagyobb affinitást muta t a távoli „germán jellegű kifejlődések
hez, mint a közvetlen szomszédságában levő alpi kifejlődésű, döntően tengeri 
karbonátos fáciesű középhegységi permhez. Ebből következően a permi kép
ződmények szempontjából alá lehet támasztani a Zágráb—Tokaj-vonalnak a 
Pannon-medence aljzatát két eltérő felépítésű kéregrészre osztó szerepét 
(GÉCZY, 1 9 7 3 ; STEGENA et. al 1 9 7 5 ; SZEPESHÁZY, 1 9 7 7 ; CHANNELLÓS HOEVÁTH, 
1 9 7 6 ; D A N K - B O D Z A Y , 1 9 7 1 ; VÖRÖS, 1 9 7 7 ) . 

A Zágráb—Tokaj-vonal (Zágráb—Kulcs—Hernád-vonal) mentén történt 
vízszintes mozgás lehetőségét W E I N G Y . ( 1 9 7 6 , 1 9 7 8 ) szintén felvetette. 5 0 0 — 
1 0 0 0 km-es eltolódásra gondolt, melynek során a Pannonikum nyugati és keleti 
szegmentuma inverz helyzetben egymás mellé sodródott 

A Nyugati-Kárpátokkal és a Magyar-középhegységgel azonosítható „Tátra 
lemez "-nek, a Tethys jurában való kinyílását követő északkeleti elmozdulása 
(CHANNEL és HORVÁTH, 1 9 7 6 ) , a tárgyalt ősföldrajzi-tektonikai modell lemez
tektonikai magyarázatául szolgálhat. 

I I I . összesítés 
1. A magyar-középhegységi perm nyugaton (Bakony hegység) kontinentális 

kifejlődésű, melyet kelet-északkelet felé a hegység csapása mentén laterális 
fáciesátmenettel hiperszalin lagunás majd sekélytengeri, (hemipelágikus? : 
Darnóhegy) kifejlődések váltanak fel. 

2. A perm fáciesöveinek iránya a hegység délnyugat-északkeleti főcsapását 
harántolóan: megközelítőleg észak-déli. Feltételezhető, hogy ez a teljes újpa
leozoikumra és az idősebb mezozoikumra is többé-kevésbé érvényes. 

3. A nagyfokú litológiai-biosztratigráfiai, ősföldrajzi hasonlóság alapján fel
tételezhető a Magyar-középhegység és a Déli-Alpok közvetlen kapcsolata az 
újpaleozoikum folyamán (és a mezozoikum elején). 

4. A Magyar-középhegység jelenleg kiválasztott fáciesövei (Igal-Bükki teknő; 
középhegység-észak-gömöri öv stb.; W E I N G Y . 1972 . , D A N K V. —BODZAY 
1 9 7 1 . ) az újpaleozoikumból megítélhetően elsősorban szerkezeti pászták, amik 
nem szükségszerűen képviselnek elkülönülő fácieseket, mivel a fáciesövek lefu
tása ezen északkelet-délnyugati irányú szerkezeti pasztákra mintegy merőleges. 

•5. A bemutatot t permi ősföldrajzi rekonstrukcióból következően az ún. Igal-
bükki geoszinklinális ( W E I N G Y . 1 9 6 7 ) léte nem igazolható. E tengerág lera
kódásának tar tot t üledékösszlet a Paleotethysnek transzkurrens törésekkel 
határolt , és egykori helyzetéből keletre eltolódott részlete. 

6. A Magyar-középhegység jelenlegi helyzetét és állapotát létrehozó tek
tonikai deformációk két alapvető fázisban történhettek: A mozgások első fázi
sában dextrális transzkurrens törések alakultak ki: a Periadriai lineamentum, 
Zágráb—Tokaj-vonal, Balaton-vonal, Darnó-vonal mentén, majd az így létre
jö t t diszlokációs felületeken észak-északnyugatra irányuló alátolódás, esetleg 
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szubdukció (SZÁDECZKY K . E . 1 9 7 1 ) történt, jelentősen elkeskenyítve a transz
kurrens törésekkel előzőleg kialakított tektonikai pasztákat. 

7. A sokfajta földtani, őslénytani, geofizikai adat tal igazolt Zágráb—Tokaj
vonal jelentősége az újpaleozoikum szempontjából is nyilvánvaló. E vonal két 
oldalán eltérő permi kifejlődések vannak: A Magyar-középhegységi perm dél-
alpi kifejlődésű, míg a mecsek-viüányi-hegységi perm „germán" affinitású. 
A paleomágneses mérések is egyértelműen alátámasztják ezt. 

Köszönetnyilvánítás 

Köszönetemet fejezem ki DB. BALOGH Kálmán egyetemi tanárnak, DB. 
KASSAI Miklós geológusnak, DB. HOBVÁTH Ferenc geofizikusnak, DB. VÖBÖS 
Attila geológusnak, akik a kézirat átnézése során megszívlelendő észrevéte
leikkel, hasznos tanácsaikkal segítették munkámat . 
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Problems of Permian sedimentation in the Transdanubian 
Central Mountains: a palaeogeographic model and some 

conclusions 

Dr. Oy. Majoros 

The Permian rock complex of the Transdanubian Central Mountains in the western 
part of the range (Bakony) is of continental facies (Balaton Red Sandstone) passing 
eastwards laterally into bypersaline lagoonal (the Tabajd Eveporite )and then into shal
low-water marine facies (the Dinnyés Dolomite). Farther northeast, the marine facies 
continues in the North Hungarian Highland Range, moreover even facies of deeper-
water environments are supposed to occur there. 

In harmony with the transgression that came from the east, the Permian facies belts 
of approximately N — E orientation intersect the main strike, northeast-southwest, of 
the Hungarian Central Mountain Range. 

Lithological and biostratigraphic correlations are likely to enable good parallelization 
of the Permian of the Hungarian Central Mountain Range, and supposedly its entire 
Upper Paleozoic, with the analogous complexes of the Southern Alps. Thus the two ranges 
are supposed to have had direct communication in Late Palaeozoic time. 

As follows from palaeogeographic-tectonic reconstructions of the Permian in the Trans
danubian Central Mountains, the existence of the so-called Igal-Bükk geosyncline (GY. 
W E I N 1967) cannot be approved. The sedimentary complex that was considered to be a 
deposit of that sea channel seems to represent a fragment of the Palaeotethys controlled 
by transcurrent faulte and dislodged to the east of its original position. 


