
9

A DUNA MAGYARORSZÁGI FELSŐ SZAKASZÁNAK., VALAMINT 

A RÁBA VÍZRENDSZERÉNEK TEKTONIKAI ELEMEI

Bendefy László *

Az utóbbi esztendők komplex geonómiai kutatásai uj szempontokat adtak 

és uj vizsgálati lehetőségeket nyitottak meg számunkra, A globális tektonikai 

szemlélet, a konkrét mérési eredmények alapján kidolgozott és számos tudomány

ág számszerűleg kifejezhető megállapitásaival ellenőrzött és alátámasztott lemez

tektonikai elmélethez vezetett el. Ma már a lemeztektonika nem elmélet, hanem 

többszörösen bebizonyított valóság; hátra van azonban a részletek kidolgozása, E 

téren globális vonatkozásban, magyar részről, Szádeczky-Kardoss E. (1968) 

müve adott az uj tudományágnak geokémiai alátámasztást és több, eddig homá

lyos problémára megfelelő választ,

E tanulmányban - a lemeztektonika eddigi eredményeit, valamint a 

tektonikai értelemben vett emeletszerkezetek kutatásából származó általános is 

mereteket szem előtt tartva - azt vizsgáljuk, hogyan hat ki a mélybeni struktúra 

a mai morfogenetikai és hidrológiai viszonyokra,

A jelenkori szerkezetfejlődési viszonyok tárgyalásánál abból az alap

vető tényből kell kiindulnunk, hogy a hidromorfológíai képet kialakító szekuláris 

földkéregmozgásokat kiváltó jelenségek nem a Moho fölötti alsókéregben, még 

csak nem is a Moho alatti felsőköpenyben eredeznek, mert már a szemiplaszti- 

kusnak feltételezett felsőköpeny alakváltozásai is kényszermozgások hatására kö

vetkeznek be, E mozgások végső oka - geofizikai szempontból - a magmatömegek 

helyváltoztatásában keresendő, A magmaáramlások okával legutóbb kimerítően 

Szádeczky-Kardoss (1968) foglalkozott, igy erre a kérdésre nem térünk ki,

Előadta a MFT Általános Földtani Szakosztálya és a Mérnökgeológiai-Építés
földtani Szakosztály 1970, okt, 28, -i közös előadóülésén,
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A habitusát nagyon lassan változtató, mindamellett a szilárd földkéreg

hez viszonyít ottan fölöttébb mobilis, de legalább is tömegátrendeződésre erősen 

hajlamos felsőköpenyben végbemenő mindennemű változás közvetve mindenkor ki

hat a felszint felépítő kőzetek összességére. Mivel azonban a felsőköpeny- és a 

felsőkéreg (epiderma) közt számos emeletszerkezet (Stockwerkstrukturen; v, ö, 

Wegmann, van Bemmelen munkáival ! ) épült közbe, nyilvánvaló, hogy a tömegát

rendeződés okozta alkváltozás áttételesen jön létre, Ezen azt értjük, hogy ajcét_ 

említett szint közötti régibb szerkezetek is részt vesznek a mindenkori, igy a je

lenkori kéregmozgásokban is, de nem mindenütt egy időben, nem valamennyi, s 

végül : egymástól eltérő mértékben. Hogy melyik és hogyan vesz részt a jelenkorh- 

illetőleg, hogyan vett részt a korábbi hegyszerkezetképző mozgásokban, az a J e l - 

sőköpenyben végbemenő lokális tömegátrendeződés módján és mértékén kívül az 

emeletszerkezetek kifejlődési és települési viszonyainak függvénye, Egyes ese

tekben az alsóbb, vagy közbenső helyzetet elfoglaló emeletszerkezetek elősegítik, 

más esetekben lefékezik a fölöttük levő szerkezetek mozgását,

A mi szempontunkból három, egymással közel párhuzamos szerkezet 

viselkedése mérvadó. Ezek: a Keleti Alpok keleti peremvidéke; a Kisalföld 

alatti, illetőleg a Kisalföldi küszöb teljes egészét magába foglaló Centrális 

alpkárpáti küszöb, valamint ennek DK-i szomszédságában kialakult, és a Nyugati 

Kárpátok hegyszerkezeti rendszerébe tartozó (Szalai T, 1969) Dunántúli Magyar 

Középhegység (1. ábra)

Alábbi szerkezeti fejtegetéseinkben ezt a mélyszerkezeti adottságot 

nem szabad szem elől tévesztenünk.

Morfotektonikai adottságok

Az Alpok hatalmas tömege EK-DNy-i csapásban ível a Rhonetől hazánk 

nyugati határa felé. Ez a roppant hegytömeg a Lajtánál, a Kőszegi hegység, ille

tőleg a Vashegy lábánál hirtelen véget ér, A határainkig húzódó Keleti Alpok félig 

kristályos palái erőteljes törések mentén, száz-, cöbb százméteres, majd kilo

méteres lépcsőkkel süllyednek a felszín alá.

A legközelebbi hegyvonulat, a Bakony, a Vértes és a Gerecse egységeit 

magába foglaló Magyar Középhegység a határaink közelében majdnem K-Ny-i csa-
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pásu alpi szerkezetekkel közel 45 fokos szöget zár be, A két hegység között a 

miocénben ily módon alakult ki a legyezőszerüen széttáruló Kisalföldi medence.

A felszinen, morfológiailag délnyugaton, Szentgotthárdon túl, Feldbach táján, a 

Rába elkeskenyült völgyében végződik; északon pedig a Kis Kárpátok, az Inovec, 

a Trebics és a Gemeridák előhegységei által határolva északnak majd délkeletnek 

Ívelve zárul,

Szeizmotektoníkai törések

A kisalföldi medencét Dévénytől Szobig a Duna harántolja. Folyásirá

nya Győrig ÉNy-ig, majd Győrtől Szobig Ny-K-i csapásu, A folyam Dévény és 

Győr közötti szakasza több párhuzamos töréshez kötött. Mindegyik töréshez a 

Duna egy-egy ága kapcsolódik: a hainburgi kapun átlépő főmeder, valamint az 

ebből kiágazó csallóközi, illetőleg mosoni ág,

A főmeder erős szeizmotektonikai törést követ, Ezt Pozsonytól Vének

ig a folyam vonalzása jelzi, majd a törés eltűnik szemünk elől, Kisbértől Móron 

át Székesfehérvárig azonban morfológiailag is jól szembetűnő: ugyanis ez a tö

résrendszer választja el a Bakonyt a Vértestől, A továbbiakban csak a Nagylók és
/ /

Paks közötti vízfolyások egyes szakaszai medermorfológíájanak furcsa, EENy- 

DDK-i csapásu irányzata utal az alaphegységben rejtve folytatódó törésekre. 

Hartánál a Duna éles kanyarja van vonatkozásban vele; Kunfehértó és Kelebia 

között ismét vízfolyás jelzi, majd Ada fölött a Tiszát kényszeríti egy éles kanya

rulat kialakítására.

Ez a szeizmotektonikai főtörés a vele párhuzamos másikkal együtt, 

amelyhez a csallóközi ág kapcsolódik (ez utóbbinak viszont a Váll viz mentén 

futó törés a folytatása), az egész medencét szerkezetileg egy északi, illetőleg 

déli részre osztja, E két törés között alakult ki a kisalföldi medence legmélyebb 

része, S mig a mely ároktői északra a medencealjzat aránylag hirtelen emelke

dik, délre a nagy mélységek folytatódnak egészen a Vaszar-Szany-Kenyeri-Ujkér 

vonalig. Onnan kezdve a szeizmikus refrakciós mérésekkel már csak a Rába 

völgyében találtak 2500 méternél mélyebb medencealjzatra (Sághy és tsai. 1967),

Ez a hatalmas, helyenként 3000-6000 méteres mélységet elérő árok, 

amelyet a Rába mai medre Kenyérig követ, a Kisalföld medencéjét egy nyugati,
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illetőleg keleti szerkezeti egységre különíti el. Az ároktői Ny-ra az alaphegységet 

a medence nyugati peremén felszínen levő kristályos palák* gnejsz és csillámpala, 

illetőleg az ezeknél fiatalabb, erősen gyűrt epizonális fillitek, zöld palák és kvarci- 

tok épitik fel (Kőrössy 1965). Közéjük szerpentinné, kloritpalává és talkummá át

alakult amfibolít, gabbró vagy díabáz préselődött (Varrók 1953), A medencealjzat 

részletes kőzettani felépítését Kőrössy (1965) ismertette.

A Rába-ároktői DK-re a gyengén átalakult kristályos alaphegységet ez 

ideig csak egyetlen: a Vaszar 1. sz. mélyfúrásból ismerjük, Ujpaleozőos (?) kép- 

ződményeket ezenkívül csak a távolabbi Díőskál és Újudvar határában tártak fel. 

Ellenben annál számosabbak a mezozóos (alsó-, középső-, felsőtriász, jura, 

alsó- és felsőkréta) rétegsorokat harántolő mélyfúrások, (Részleteket lásd 

Kőrössynél, 1965).

A Rába menti ároknak Horvátnádalja táján 2500 métert elérő mélysége 

Őriszentpéter irányában 3000-3500 méterig fokozódik, majd délebbre, a Mura és 

Kerka torkolata környékén már a 4000 métert is meghaladja, A déli irányban mind

jobban mélyülő árokban a baki és zalatárnoki mélyfúrás nummuliteszes mészkövet, 

igen vastag szürke márgát és amfibolandezitet, illetőleg andezittufát tárt fel 

(Kőrössy, 1958). Az ehelyütt megjelenő vulkánosság párhuzamos jelenség a Szany

1. fúrásból ismert 4500-5000 méteres mélységhez kötött andezit-vulkánossággal,

A legújabb szeizmikus refrakciós kutatások eredményei (Sághy és tsai 1967) se j

teni engedik, hogy a 4000-4500 méteres mélységet elérő medencealjzat egy több

ször ívelő vályú (trog), amely Győr környékétől - meglehetősen komplikált vonal

zással - Varasdot érintve, a Pohorjéhoz (Bacher hegység) és a Possruckig vezet.

Ahol a medencealjzat a Kisalföldön a legnagyobb, azaz 4000-6000 méte

res mélységet ér el, a medence felszíne topografiaílag ott a legmélyebb, Itt a 

negyedkorban igen kiterjedt lefolyástalan terület alakult ki. Ennek a ma állandóan 

vízzel borított részét Fertőnek, keletre forduló folytatását pedig Hanságnak ne

vezzük, Mivel évszázadokkal ezelőtt a mai nyílt víz borította terület is járhatatlan 

mocsár volt, ezért kapta a mai tó az "íngovány, posvány, mocsár" jelentésű 

"Fertő" nevet,

A Fertő kialakulásának kérdése nem választható el a Hanság keletkezé

sének problémájától. Maga a keletkezés ténye a Kisalföld alatti kéregrészben a
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pliocénben végbement változásokkal függ össze, Ezeket tekintjük át az alábbiak

ban.

A Kisalföld kéregsze r k e z et i visz ónjai

A Kisalföld kéxegszerkezeti viszonyainak taglalásánál a kéregvastag

ság mai állapotából kell kiindulnunk. A földkéreg alsó határa a Moho-felület a 

mgyar medencében általában 25, 6 km mélységben van. Ez azt jelenti, hogy a 

földkéreg hazánkban mintegy 10 km-rel vékonyabb a világátlagnál, Ennek oka az, 

hogy a Kárpátok keletkezésével egy időben, a Kárpátokon belüli térségben, a 

földköpeny anyagában torlódás, majd cipó alakú felboltozódás (Bendefy 1970) 

keletkezett (2. ábra).

Feltűnő, hogy a földköpeny felboltozódásának mértéke annak mind ki

terjedését, mind a felmagasodás vertikális méretét illetően K-ról Ny felé csök

ken, A felboltozódás - természetesen - nagyon hosszú időszak alatt következett 

be, Szalai szerint (1968, 1960, 1969) még a krétában (ausztriai fázis) vette kez

detét, majd a harmadidőszakban változó intenzitással folytatódott, sőt még nap

jainkban is tart, A folyamat szakaszos volt, sőt nemegyszer ellenkező értelmű 

mozgásra váltott át.

Ami a szóban forgó folyamat időbeliségét illeti, kétségtelennek látszik, 

hogy a nagy tömegátrendeződés a felsőköpenyben még az ausztriai hegységképző

dési fázisban kezdődött meg. Azok u - feltehetően ujproterozóos, - a mező- és 

katametamorfit tömegek, vagyis a csillámpala, a para- és orthognejsz, amelyek a 

szomszédos Rozália- és a Soproni hegységekben ma is a felszinen találhatók, az 

időben, tehát az alsó- és felsőkréta kor határán még a felszinen voltak. Nem lehet 

vitás, hogy a felsőköpeny felpuposodásának kezdeti időszakában a Moho-szint 

emelkedésével a mai Kisalföldet boritő csillámpalából, gnejszből és különféle 

fillitféleségekből, zöldpalából stb, felépült hegység szintén emelkedett, S bár e 

területrészt érő erőhatások az ausztriait követő későbbi hegyképződési fázisokban 

nemegyszer felerősödtek, a fokozatosan emelkedő és ezzel kapcsolatosan vékonyo

dó kéreg a benne fellépő feszültségeknek a középsőmiocén végéig ellenállt.
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Az átlagosan 23 km vastagságig elvékonyult kéreg a tortonai emeletben 

(esetleg azonban már a helvéti emelet végén) több helyütt karéjosan átszakadt, 

és ezzel a stájer mozgások fázisában megkezdődött a kisalföldi medence lassú 

süllyedése. A mélyfúrások eredményei alapján szerzett jelenlegi ismereteink 

szerint a helvéti emelet kezdetén még az egész Kisalföld szárazulat volt, A hel

véti emelet előtti időkben a Kisalföld geomorfolőgiailag a mai burgenlandi tájhoz 

lehetett hasonló. Az e területet boritó hegységek a. Sárvár és Csorna között kb, 

1200-1600 méteres mélységben húzódó egyetlen fővonulathoz, a Mihályi szerkezet

hez igazodtak. Legmagasabb csúcsai a pannőniai beltóbpl még szigetként magasod

tak ki, és csak a pleisztocénben süllyedtek a viz szine alá. Az egykori csúcsokat 

boritő rétegsorban az alsópannóniai üledékek feltűnően kis vastagságúak (20-40 m), 

szemben a szomszédos rögökön tapasztalt átlagos 200-500 m vastagsággal, A fel- 

sőpannőniai üledékek vastagsága is ugyanezeken a magas helyzetű rögökön fele a 

vele szomszédos rögökének (1000-1050 m), A pleisztocén takaró vastagsága pedig 

ugyanitt kb, középhelyzetet foglal el a legkisebb, illetve legnagyobb vastagságban 

kifejlődött takarőrészletek között.

Az előadott tények arra utalnak, hogy a felsőköpeny felboltozódásának 

folyamata szakaszos volt és ennek megfelelően a beszakadások is szakaszosan 

mentek végbe. Az ilyen módon kialakult mai kéregszerkezeti viszonyokról a 

szeizmológiai, a gravitációs és szeizmikus vizsgálatok, valamint a mélyfúrások 

eredményei adnak felvilágosítást; a napjainkban végbemenő kéregmozgások ter

mészetéről, mértékéről pedig a geokinetikai vizsgálatok, illetőleg a hidrográfiai 

megfigyelések tájékoztatnak.

Kéregszerkezet és hidrográfia_

A Kisalföld fő folyója a Rába, számos más hazai vízfolyásunkhoz hason

lóan, szerkezeti árokra utaló kettős törésrendszerhez igazodik. A törésrendszer 

ENy-i vetődései szabják meg a Rába, a DK-i vetődések pedig a Marcal vonalzását. 

Sárvártól délre, ahol a két folyó már m esszire került egymástól, újabb párhuza

mos vizfolyások szegődnek a Rába mellé. Közülük tektonikai szempontból legne

vesebb a Rábát Felsőmaráctól Sárvárig kisérő Csörnöc és Herpenyő, Vasvár és
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Sárvár között a Csörnöcnek is vannak párhuzamosan kisérő mellékfolyásai (mint 

pl. a Rábahidvég és Vasvár közelében levő Boszorkány-ér).

A fentieket röviden összefoglalva: a Rába völgye Feldbachtől 

Szentgotthárdig 1 , 0 -  1,5 km széles és a folyó a felsőszákaszból inkább közép

szakasz jellegiibe hajlónak mondható, Szentgotthárdtől Ivánéig középszakasz jel

legű, Ivánéig a folyó a völgytalp déli pereméhez simul, mig a völgy északi pere

mét a Lőny, illetőleg a Vörös patak kiséri. Ezen a szakaszon, és Ivánétól Sár

várig a völgytalp már 4-5 km szélességű.

Ivánénál a Rába éles szögben elhagyja a völgy déli peremét, majd 

Rábadoroszlónál ellentétes Ívvel (3. ábra) a völgysik északi oldalához simul, s 

a továbbiakban Sárvárig ezen a völgyszegélyen halad. Morfológiailag egyszerű 

e jelenség magyarázata: Iváné és Rábadoroszló vonalában a völgység lejtése el

lenkező értelművé válik. Ennek alapvető szerkezeti oka van. Mielőtt ennek elem

zésére rátérnénk, előbb egy másik nagyon fontos hidrotektonikai jelenségről kell 

szólnunk.

Egy 1543-ból keltezett okirat (Orsz. Levéltár, Nádasdy iratok B/1556,

Föl. 673-678) szerint a XVI. században a Rába torkolata nem Győrött, hanem 

Kapuvárnál volt, éspedig úgy, hogy a folyó főmedre Sárvártól egyenest Kapuvár 

irányába tartott és ott öntötte vizét a közös Hanság-Fertő tavába. Ez a meder 

ma is megvan. Nicknél ágazik ki a mai Rábából és Kis-Rába néven Beled, Mihályi, 

Kisfalud és Kapuvár érintésével a kapuvári ősi földvártól (118 m tszf) 4 km-rel ke

letre torkollik a Répcébe. (Ez azonban csak a 18. századi folyószabályozás követ

kezménye).

Fentiek ismeretében tehát megállapítható, hogy a Rába és a Marcal 

eredetileg a Nick-Szany vonaltól északra egy 20-25 km szélességű mély szerke

zetet, a mélybe süllyedt Sárvár-Csornai vonulatot fogja közre. A Rába ősi, ter

mészetes medrének tehát a Sárvár-Kapuvár közötti meder (Kis-Rába) tekintendő.

(A továbbiakban "Rába" megnevezésen általában ezt az ősi vonalzásu folyót ért

jük.)

A Rábának hazánk területén nyolc jelentős bal parti mellékfolyója van: 

a Lapincs, Strém, Pinka, Sorok, Gyöngyös, Répce, Bereg és az Ikva. Mindezek 

egymással közel párhuzamosan haladnak és az országhatáron belül erősen iveitek.
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Parabolikus ivük csúcspontjait összekötve a Rába fenteb. emlitett ősi vonalával 

közel párhuzamos görbéhez jutunk, amely Röjtökmuzsajtól Magyarnádaljáig enyhe 

Ívben közeledik az őket befogadó folyóhoz.

A Marcal egy képzeletbeni tengelyhez viszonyítva tükörképe az ősi Rábá

nak. Ez a tükörkép Gönyünél kezdődik, s a Dunán, majd a Marcalon át Gógánfáig, 

illetőleg cíhidig követhető. Itt - rövid megszakítás után - a Vindornya patak illesz

kedik a szerkezeti vonalba; a Balatontól délre pedig a Vörs-Marcali vonalzásu 

(szabályozott) Határárok-csatorna, illetőleg Böhönye és Babócsa között a Rinnya 

patak É-D irányú folyása zárja le e két fő folyó között kialakult szerkezeti egysé

get.

A Duna és a Marcal jobb parti, illetőleg északi mellékfolyói: a gönyüi 

Bakony-ér, a Csóti-, a Gerence-, a Bitva- és a Hajagos-patak ; a Rába bal parti 

mellékpatakjaihoz hasonlóan, de ellentétes értelemben iveitek. Az ivek csúcs

pontjait összekötő képzeletbeli görbe ugyancsak közel párhuzamosan fut a Marcal

lal (3, ábra).

Feltételeztem, hogy ez a feltűnő szabályosságot mutató vízrajz a 

Kisalföld medence beszakadását és az önálló mozgást végző rögök mélybesüllye

dését, vagy egyes rögöknek éppen emelkedését kiváltó kéregszerkezeti mozgások 

során alakult ki. Az ilyen irányú statisztikus vizsgálat (melyet megbízásunkból és 

irányításunk mellett Pesthyné Miklós Mária végzett el), feltevésünket igazolta.

Az egyes rögök - ehelyütt nem részletezhető módon és ugyancsak tükörképszerü
/

szabályossággal - feltűnően nagy lépcsőkkel süllyednek DNy-ról EK felé. Legyen 

elég ezúttal csak a Bük 1. és Vát 1, sz. fúrásokban a felső- és alsópannóniai 

fekvőkben tapasztalt több százméteres szintkülönbségekre utalnom (Bendefy 1961)

A Rába-Marcal-Rinnya közötti nagyszerkezeti egységen belül egy má

sik közbeékelődő szerkezet a Válicka-patak és a Zalának Zalaegerszeg Zalabér 

közötti szakasza határát jelöli ki. A kelet szerkezeti határ Hidvégen át Komár- 

város és Inke irányában folytatódik. Ehhez az ék alakú szerkezethez Ny-ról a 

Zala és a Válicka patak között egy további szerkezeti egység csatlakozik. Ez utób

bit a Kerka és a Mura harántolja. A szerkezet Varasdtől DNy-ra zárul 

(Bendefy 1968)
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A Kisalföld szerkezeti elemei

A morfológiailag egységesnek tűnő, jól körülhatárolható lapály jellegű 

Kisalföld - mélyszerkezetét illetően - korántsem egyszerű felépítésű, A szerke

zet nagy vonásaiban legjobban talán a nagy földrengések után beérkezett jelentések 

adataiból szerkesztett szeizmokin görbék (4, ábra) alapján tanulmányozható. 

Bármilyen közeli és eléggé erős földrengés adatait dolgozzuk is fel, lényegében 

a 4, ábrán bemutatott nagyszerkezeti képhez hasonló eredményhez jutunk,

E vázlaton Szal'ái T. (1969) és Wein Gy, (1961, 1965, 1967) földtani 

megállapításai nyomán már eléggé részletesen ismert felszíni szerkezetek mély

ségi határai rajzolódnak ki. Az Alpok keleten a Centrális alpkárpáti küszöbben 

(1, ábra) végződnek. (Szalai), Vizsgálataink szerint ez a küszöb a Karavankáktől 

Varasd környékén át Nagyszombatig, keletebbre Szered és Nyitra, illetőleg 

Érsekújvár vonaláig tart és négy szerkezeti részből áll. Ezek: 1, a medence 

magját alkotó, kissé Ny-ra tolódott Fertő-Hanság süllyedők; 2. előbbinek külső

süllyedő övezete; s végül 3. a Zala-Rába-Marcal menti emelkedő szerkezeti öve

zet (eleváciő), ami nem más, mint a Kisalföldi küszöb (Szalai, 1969) keleti szegé

lye. Ez utóbbinak a folytatása a Körmendnél E felé ágazó elevációs övezet, melyet 

K-ről a Gyöngyös határol, felszakadt gerincvonalában pedig a Perint vájt medret 

magának.

Szeizmokin: az azonos földrengési erősség alapján szerkesztett izo-
szeizta görbék egy speciális fajtája. Az izoszeizták általában nem 
tükrözik híven a kéreg szerkezeti képét, A kérget felépítő szerke
zeti egységek határát jelző fejtöréseket ui, számos haránttörés ke
resztezi. Ezeken a metszéspontokon a kohéziós erők kisebbek, mint 
egyebütt, tehát a nyirófeszültségek hamarább lépik túl a kohézió hatá
rát, mint a szomszédos területeken. Földrengések alkalmával a 
nagyobb mértékben sebzett diszkontinuitási felületrészeken tehát 
nagyobb erejű földmozgások - rengések és - lökések jelentkeznek, 
mint közvetlen környezetükben. Az izogörbék szerkesztésénél a tek
tonikus törések csomópontjain fellépő többlet-hatást tehát figyelembe 
kell vennünk. Az igy kialakuló vonalak már nem izo-görbék. Éppen 
ezért, mivel ugyanezek a görbék a földrengések hatására bekövetkező 
mikro- vagy makromértékü elmozdulásokra is jellemzőek, szeizmokin 
görbéknek nevezzük őket, (Bendefy 1966).
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A Centrális alpkárpáti küszöbhöz tartozik: A a Kerka-Pinka menti 

elevációs övezet is, amely a Zala-Rába-Marcal elevációval együtt, Magyarnádalja 

és Varasd között S alakú kettős ivvel Ny-nak fordulva ugyancsak a Possruck felé 

tart. A burgenlandi bazalt-előfordulások (Németujvár, Tobaj, Dobra stb .) ennek az 

elevációs övezetnek változékony csapását követik és a legerősebb hajlatokban törtek 

felszinre (Bendefy 1961, 1964, 1966 *)

A Fertő-Hanság süllyedőkben, valamint részben ennek külső süllyedő 

övezetében a kristályos alaphegységre közvetlenül neogén rétegsor települt. A 

kisalföldi süllyedők külső övezetében azonban némely fúrásban az alaphegység fö

lött felsőmediterrán üledéket is tártak fel. Paleogén képződmények azonban ebben 

az övezetben ezideig ismeretlenek.

A Zala-Rába-Marcal eleváciő területén a mélyfúrások már különböző 

mezozóos üledékek jelenlétét is bizonyitják. A Kőszeg-Szombathely-Körmend 

közötti szakaszon mezozóos rétegsort eddig nem ütött meg fúró. Ezek a tények 

kétségtelen bizonyitékai a Kisalföld egészen fiatal: az alsópannőniai időktől nap

jainkig végbement, illetőleg ma is tartó süllyedésének. A zóna lassú süllyedése 

a Zala-Rába-Marcal övezet déli szakaszán, tehát a Kerka-Mura torkolat táján 

kezdődött meg a helvéti emelet végén, vagy a tortonai emeletben, majd a folya

mat fokozatosan haladt előre északnak. Legtovább a mai Fertő és Hanság helyén 

egykor emelkedett kristályos hegytömeg állott ellen, de a szarmatában már ez 

is süllyedőben volt, mert különösen a peremeken némi szarmata üledékek találhatók.

A mélyszerkezet ismeretében nagyon kézfenfekvőnek tűnik, hogy a stájer 

hegységképződési szakaszban felujult és jelentősen felerősödött mozgások alkalmá

val a Centrális alpkárpáti küszöbnek éppen a déli végén kezdődött meg a süllyedés.

A Vasvár környékén kialakult erős könyökben, ahol a mélyszerkezet EK-DNy-i 

csapásból E-D-ibe vált át (5. ábra), valamint ettől délre az S alakú kettős iv déli 

végén, a földkéregmozgások során különösen nagy feszültségeknek kellett fellépni

ük. Mindkét könyök (Zalabér-Pakod-, illetőleg Dobri és Csáktornya környéke) ma 

is szeizmikusán kitüntetett terület (Bendefy 1961 )
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Az utóbbi 10 év kutatásai világszerte igazolták annak a megfigyelésnek 

helyességét, hogy a felszini gravitációs viszonyok nincsenek összhangban a mély- 

szerkezeti tömegviszonyokkal. Ezekben ugyanis nagyon sok az esetlegesség és a 

nagy szerkezeti összefüggések nem jutnak bennük kifejezésre, A regionális gravi

tációs Bouguer-anomáliák azonban már nem a felszini, hanem a mélyebb szintek 

tömegviszonyait tükrözik. Minél nagyobb mérvű az összevonás, annál nagyobb 

mélységek tömegelrendeződése jut bennük kifejezésre.

A Kisalföld, illetőleg a Centrális alpkárpáti küszöb területén már egy

szeres Összevonás után olyan gravitációs képhez jutunk (8, abra), amely a fentebb 

leirt mélyszerkezet létét teljes mértékben igazolja. Mivel pedig már az első ösz- 

szevonás után jutottunk ilyen nagyszerkezeti összefüggésekhez, valószinü, hogy 

jóval az átlagosan 18,5 km mélységben levő Conrad-felület fölötti, tehát kb, 6-8 

km mélységi szintben már a 8, ábra szerinti tömegelrendeződési viszonyok érvé

nyesülnek, Ez a körülmény egyben magyarázata annak az érdekes, általam több

ször megfigyelt és leirt (Bendefy, 1961, 1964) ama jelenségnek is, hogy az Alsó- 

Ausztriában, Pinkafő táján, vagy Sopron és a Fertő környékén kipattant földren

gések nem terjednek túl a Zala-Rába-Marcal eleváció övezetén, sőt legtöbbször 

még annak ENy-i határán sem. De ugyanigy e szerkezeti övezet Gyöngyös-Perint- 

menti ágán sem hatolnak túl Ny-nak. Ugyanez a tétel forditva is igaz: a Magyar 

Középhegységben, még a Bakonyban kipattant földrengések hullámai sem érezhetők 

a Fertő-Hanság medencéjében.

A leirt jelenség oka a nagyszerkezeti határok erős mobilitásában és a 

nagyon mély szerkezeti törésekben kereshető, A mobilitást viszont az okozza, 

hogy az ősi, kapuvári vonalzásu Rába és a Marcal között, Somorjátől és Bőstől 

Rumig és Ukkig lenyúló, 3000-6000 méteres mélységű vályú (trog) alakult ki,

(7, ábra) Az alaphegység szilárd felszinén 30-40 km távolságon belül mutatkozó 

4000-5000 méteres magasságkülönbség folytán keletkező oldalnyomás a mondott 

vályú felé irányuló kétoldali vergenciát hoz létre.

A vályú ÉÉK-DDNy csapásu tengelye Olaszfa és Zalavár között kissé 

Ny-ra hajlással É-D-i irányba fordul át, és ugyanakkor az eddigi árokszerüen 

bemélyült vályú helyett az átlagos 2000 méteres mélységből 500-1500 méterre 

kiemelkedő föld alatti hegységekkel folytatódik Zalaszabarig, Itt a vonulat ismét
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ÉK-DNy-i irányba csap, majd Gyékényes és Berzencc özött 2000-2500 méteres 

gerinccel lépi át az országhatárt. E gerinc két oldalán 4000 méter mély üstök 

alakultak ki, a Dráva vonalára merőleges tengellyel.

Megfigyelhető, hogy maga a Rába, valamint annak bal parti mellékfolyói 

ott alakitanak ki iveit alakú medret maguknak, ahol az alaphegység morfológiája 

ezt szükségszerűen megkivánja. *

A 8. ábrából világosan kitűnik az a törvényszerűség, hogy a felszíni 

vizfolyások a fiatal üledékkel födött alaphegység gerinceit közel párhuzamos vo- 

nalzással követik, a mélyszerkezetben kialakult árkokat és vályúkat (trogokat) _ 

pedig a lehető legrövidebb utón, tehát azok tengelyére merőleges csapásban ha- 

rántolják.

Ez a törvényszerűség tűnik fel az első esetben a Répce, a Gyöngyös 

és a Rába Sárvár és Körmend közötti szakasza esetében, A mélybeni árkokat 

és vályúkat illetően pedig a Duna, a Zala, valamint a Zalától es a Balatontól 

délre levő, párhuzamos vonalzásu, É-D- csapásu vízfolyások szolgáltatnak jő 

példát.

A jelenkori kéregmozgási viszonyok - miként arról az 1967. évben 

computerrel végrehajtott kiegyenlítés eredményeiből szerkesztett szintváltozási 

térkép (9. ábra) tanúskodik - tökéletes összhangban vannak az egyéb (gravitációs, 

szeizmikus, szeizmológiai stb .) geofizikai módszerek eredményeiből szerkesz

tett térképek adataival.

A föld alatti morfológiához igazodó jelenkori szintváltozás a Kisalföldön 
és minden más, fiatal üledékkel feltöltött neogén medencében elsősorban 
a kompakciő következménye. Ilyen jellegű területeken ugyanis recens szint
változásban a kompakciő képviseli az évszázados (szekuláris) jelleget. Is
meretes, hogy a kompakció önmagában másodlagos szerkezetalakitó ténye
ző. Emellett azonban ható és felszínformáló tényezőnek számítanak magában 
az alaphegységben, tehát a medencealjzatban végbemenő szerkezeti mozgá
sok is. Ezek elsősorban földrengések alkalmával, illetőleg a földrengést kö
vető utőrengéses periódusban mennek végbe.
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Összefoglalás és végkövetkeztetés

E tanulmány a Fertő és a Hanság medencéje kialakulásának problémáját 

a Kisalföld tektogenezisének keretében vizsgálja, előtérbe állitva azt a szoros 

szerkezetfejlődési kapcsolatot, amely a Centrális európai kordillera, a Centrális 

alpkárpáti küszöb és a Pannóniái masszívum kölcsönös egymásra hatásaként ala

kult ki a miocén végén. Ezeket figyelembe véve a következőket állapítja meg.

1. A Fertő és a Hanság medencéje - eltekintve a Rába alsó szakasza 

mentén. Rum és Bős között húzódó, 6000 méteres mélységet is meghaladó vályu- 

tól - a Centrális alpkárpáti küszöb legmélyebbre süllyedt rögei fölött alakult ki, 

és - környezetéhez képest - ma is lassan süllyed.

2, A medence süllyedését az ausztriai hegységképződési fázisban a 

Centrális alpkárpáti küszöb boltozódással egybekötött emelkedése előzte meg.

A nagyon is erős oldalnyomásnak kitett boltozat gerincvonala beszakadt, és a bol

tozat gerincvonalában kialakult Mihályi szerkezet a középsőmíocént követő stájer 

fázisban lassan süllyedni kezdett,

3. A medence általános és rohamos süllyedése legkorábban az alső- 

pannőniai emeletben kezdődött meg. Süllyedésének legerőteljesebb szakasza a 

felsőpannóniai emeletben volt, de folytatódott az a pleisztocénben, sőt napjaink

ban is tart.
4. A süllyedési folyamatot az váltotta ki, hogy a felsőköpenyben egy nagy 

méretű felboltozódás, illetőleg anyagtorlódás keletkezett, (Szádéezky-Kardoss 

1968),

5, A Fertőt és a Hanságot a Mihályi szerkezet tektonikailag csak rész

ben különíti el. A Fertő keleti partján azonban szerkezeti törések által határolt 

(pikkelyeződve) emelkedő övezet jelenlétét állapították meg. Fritsch és Tauber 

(1959) szerint ez az övezet, amely a magyar szintezési adatok szerint napjaink- 

bán is határozottan emelkedik, Féltorony és Nezsider között EK-DNy-i csapasu, 

majd a tó területén enyhe Ívvel É-D~i csapásba megy át. Morfológiailag ez a 

vonulat 10-26 méterrel magasabb a Fertő és a Hanság medencéjének 113-116 m 

A. f, -i lapályánál,

6, A Centrális alpkárpáti küszöb és a Magyar Középhegység közötti 

határt - nagy megközelítéssel - a Varasd- Zalaszabar-Zalavár-Szany-Győr vonal 

jelöli. Részletek a 7. és 9. ábrából kiolvashatók.
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7, A küszöb süllyedése Varasd és Zalaszab.. ' között kezdődött meg a 

stájer hegyképződési fázisban, majd a folyamat fokozatosan kiterjedt északra is.

Az időadatokból és az alaphegység mélységi viszonyaiból számitva: a Fertő és a 

Hanság medencéjének süllyedése mintegy tizszer gyorsabban ment végbe, mint 

például a Varasd környéki Dráva-Mura-Kerka menti szakaszon.

8, Vizsgálataink összefüggéseket tártak fel a medencealjzat morfológiá

ja és a mai felszini hidrográfiai kép között. Ezt a kapcsolatot részint a kompakciő 

hozza létre, részint azonban a hirtelen bekövetkező és gyorsan végbemenő szerke

zeti mozgások (földrengések !) is nagy jelentőségűek. Az idevonatkozó matematikai 

statisztikai vizsgálatok a szóbanforgó négy tényező, mármint: 1. a medencealjzat 

morfogenézise, 2, a kompakció és 3. a földrengések szerkezetalakitó hatása, s 

végül 4. a mai vizrajz kialakulása közötti szoros összefüggést igazolják.

9. Vizsgálataink megerősitik korábbi kutatásainknak azt az eredményét, 

hogy Rába-vonal, mint egyetlen határozott szerkezeti törés vagy tőrésnyaláb nin^ 

csen. A Rába folyó medrének alakulását egymást követő és egymáshoz simuló 

törésnyalábok szövevényes rendszere préformálta. A Bős és Rum közötti szakaszon 

kialakult 3500-6500 méter mélységű vályú, Rumtól Ny-ra, illetőleg D-re pedig a 

medencealjzatból részint kiemelkedő, részint abba bemélyedő különböző csapásu 

kisebb szerkezetek alakja és mozgásai határozzák meg, A folyómeder gyakori és 

igen nagymérvű változását az okozza, hogy a mélybeni szerkezetek hossztengelyei 

különböző csapásuak és a szerkezeteket hordozó kéregrészletek (rögök) mozgásá

nak iránya, emelkedő vagy süllyedő értelme és sebessége is szerkezetenként nagyon 

változó.

10. A Kisalföld sajátságos felsőköpeny- és kéregszerkezeti viszonyai, 

valamint a kéreg nagymértékű mobilitása a földrengéseket illetően egészen speciális 

helyzet alakulására vezetett. Az Alsó-Ausztriában vagy a kisalföldi medencében 

kipattant földrengések felszini hullámai ui. igen ritkán hatolnak a Bős és Rum kö

zötti vályún túlra s forditva: a vályútól keletre kipattant földrengések hullámai

sem hatolnak be a medencébe, A kisalföldi medence egészében érdemlegesen 

érezhető földmozgást a helyben kipattant rengéseken kivül csakis a dél felől érkező 

rengéshullámok okoznak. A nagy erejű horvátországi földrengések jöhetnek tehát 

e tekintetben számba.
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szerkezetek kialakulása. Földr. Közi. 93. évf. 1. sz. Bp.
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Bp.

Varrók K. (1953): Felsőcsatár környékének földtani felépítése, talkum és vasérc
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Wein Gy. (1961) : Szerkezetalakulás mozzanatai a keleti Mecsekben. MAFI Evk. 

49/3 kt. 759-768 1, Bp. - u. ő (1965) : Az "Északi Pikkely"(Mecsek hegység) 

földtani felépítése. - MÁFI Évi Jel. 1963-ról. Bp. - u. ő (1967) : Délkelet-Dunántul 
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1. ábra

2. ábra

3, ábra

4, ábra

5. ábra

6. ábra

7. ábra

8. ábra

9. ábra

Ábrajegyzék

A kis alföldi küszöb helyzete az alpkárpáti - balkanodinarid nagy- 

szerkezeti rendszerben (E. Boncev K-balkáni tektonikai térképe 

adatainak felhasználásával szerk .: Szalai T, (1968)

A Kisalföld Moho-térképe (Bendefy L- . 1968,)

A Rába és a Marcal vizrendszerének sajátságos, tükörképszer^ 

alakulása, a Rábának és ikerpatakjainak helyzete a széles völgy

talpon (Bendefy L. , 1968,)

A Dunántúl s zerkezeti képe az 1938, március 27-í kapelai föld- 

rengés után beérkezett rengéserősségi adatokból szerkesztett 

szeizmokin görbék alapján (Bendefy L. , 1968.)

Az 1956. március 31 -i Zala és Vas megyei földrengés maradék 

(residual) izoszeiztái, (Bendefy L , , 1959.)

Nyugat- Dunántúl regionális gravitációs Bouguer-anomália tér

képe (Bendefy L, , 1965.)

Nyugat-Dunántúl medencealjzatának mélységi viszonyai. 

(Mélyfúrások és refrakciós mérések adataiból, Körössy L, , 

Sághy Gy. , Varga I. és Vándor B. térképvázlatainak figyelembe

vételével szerk, Bendefy L . , 1968.)

Nyugat -Dunántúli föld alatti szerkezetek és a folyóvizhálózat 

összefüggése (Bendefy L. , 1968.) 1, az alaphegység elfödött

gerincvonulata; 2. mély szerkezeti árok; 3. a Centrális alpkár

páti küszöb mélyszerkezeti határa.

Nyugat-Dunántúlnak (kétszeres összevonással nyert adatokból 

szerkesztett) regionális geokinetikai térképe (Bendefy L. , 1968.)

4 3 9



A32 Bendefy



Bendefy



3. ábra

432 Bendefy



. ábra

A DUNÁNTÚL SZERKEZETI KEPE
A

z 1338. m
árc. 27.-i kapelaJ földrengés után



5. ábra

432 Bendefy



ábra 
M

agyarország regionális gravitációs Bouguez -anom
ália térképe (Bendefy L.,1965)



7. ábra

432 Bendefy



,Nagyszombat
o Nyit rá

8. ábra

432 Bendefy



9. ábra

432 Bendefy




