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Észrevétel a Központi Alpok kristályos-metamorf vonulatának keleti

pereméről

Darányi Ferenc

A Központi Alpok kristályos-metamorf vonulatának keleti 
peremét vizsgálva, feltűnik hogy ott a nagyszerkezet lényegbevágó vál
tozáson meg át. Az Alpok főtömegében a kristályos vonulat és az azt 

burkoló palák pl. Pennin egységek köztudottan geoantiklinoriumot alkot
nak, ami az Alpok általánosan elfogadott szerkezeti jellemzője. Ez a 
nagyszerkezeti jelleg azonban keleten - a Gráci medencét körülölelve- 
hirtelenül és váratlanul átváltozik úgy, hogy geoantiklinoriumból geo- 
szinklinoriummá válik.

Ezt a peremi geoszinklinoriumot a geoantiklinoriumtól e l
választó -szerkezeti - vonal a Semmeringtől Mürzzuschlagon át a Mlirz 
völgyétől északnyugatra -magában foglalva a Troisach gnájsz vonulatát-
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majd a Mura, a Granitzen, a Lavant völgyén keresztül a Bacher hegységé 
déli peremén át húzható meg.

Fentiek szerint a geoszinklinoriumhoz tartozik, délről észak 
felé: aKoralpe, a Stubalpe, a Gleinalpe és a Fischbacher Alpe, a már em- 
litatt Troisach, amelyhez tágabb értelemben délen a Bacher hegység csat
lakozik, mig északkelet felé is tovább nyomozható a Duna irányában. A 
Lavant, illetve Granitzen völgytől nyugatra világosan látható, hogy a 
Saualpe és Seetaleralpe már a geoantiklinoriumhoz simul.

A geoszinklinorium tengelye Grác felé nyugat-keleti irányba 
mutat és föltételezhető, hogy a Dunántúli Középhegység- mint kratoszinki- 
nális - ehhez a szerkezethez csatlakozik, föltételezve mind az északi, mind 
a déli Alpokkal való időnkinti kapcsolatot.

A geoszinklinoriumot a Gráci medencében peremi törések men
tén szilur és devon képződmények töltik ki, amelyek Gráctól keletre a fiatal 
fedőrétegek alatt a mélybe süllyednek. Gráctól északkeletre az Irottkő töme-

x /  A Bacher-hegység mai nevén = Pohorje 
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gében megjelennek a felszínen a Pennin-összlet tagjai, míg nyugatra 
Gráctől a kréta képződmények.

A szilur és devon, amely Oberostalpin jellegben a Penninnel 
együtt burkolja a kristályos vonulatot, illetve együttesen részei a geoan 
tiklinoriumnak, keleten a Gráci medencében, a geoszinklinoriumban, mint 
szinklinálist kitöltő üledékek jelennek meg.

A szerkezet kora, keletkezési ideje a sokrétű hegységképző 

mozgás miatt nehezen fürkészhető ki, de abból hogy az egyértelműen csak 
a kristályos-metamorf összletben mutatható ki, nyilvánvalóvá válik, hogy 

igen régi.
A szinklinoriumban - a Gráci medencében- a kristályos keret 

és a peremi törések mentén az ópaleozóos rétegek csapásiránya azonos, 

ugyanakkor a szinklinoriumon kivüli, távolabbi karbon üledékekben egyko
rú mozgások nyomát alig tudnánk valószinüsiteni, amiből azt a következte
tést vonhatjuk le, hogy a geoszinklinorium legalább az ópaleozóos időben 

keletkezett s ezért kaledoniainak tekinthető.
Ahhoz, hogy a keleti peremen geoszinklinorium alakulhasson 

ki és a Keleti Alpok főtömegétől eltérően alakuljon, előzőén a két tömeg 
között törésnek kellett létrejönni. Ez az előzőekben már ismertetett törés- 
rendszer eredeti alakjában, nagyjából észak-déli irányú lehetett és a nyo
móerő hatására vált ivalakuvá. A hajlitó mozgásnál idősebb törés azonban 
nem jelent szükségképpen nagy időbeli eltolódást, hanem inkább azt, hogy 
abban egyazon hegységképző időszak egymást követő részleteit ismerjük föl.

A törés és a geoszinklinoriumot kialakító erő mechanizmusára 
tetszetős magyarázatnak tűnik, hogy a Cseh masszívum északról dél felé va 
ló mozgással ékszerüen vágott bele az Alpok kristályos vonulatába, amiből 
egyértelműen következik, hogy a nyomóerő északról dél felé hatott. Az észak 
felől ható nyomást igazolni látszik az is, hogy a geoszinklinorium északi 
szárnya erősebben hajlik el a geoantiklinoriumtól, - a Bacher hegységet f i 
gyelmen kivül hagyva - mint a déli. Az északról ható nyomás megismétlődé 
sét igazolja a Joglland és Bucklige Welt rögeinek északról dél felé történt 
-talán variszkuszi- mozgása is.
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Továbbfüzve a gondolatot, ha képzeletben kiegyenesítjük a 
geoszinklinórium kristályos keretét, akkor annak észak-déli csapásiránya 
a Moravikummal való kapcsolatot teszi valószínűvé, ami részletesebb v izs
gálatokra bár tág lehetőséget nyújt, ennek további elemzése túlnőné e né
hány észrevétel kereteit.

A geoszinklinorium déli szárnyán helyet foglaló Bacher hegy
ség mai, határozott nyugat-keleti iránya fiatalabb, kétségtelenül az alpi 
hegységképződés során megújult, illetve dél felöl ható mozgás eredménye 
s akkor nyerte el a Déli Alpokkal való párhuzamos helyzetét is. Ennek a moz
gásnak a csuklója a Dráva folyónak a Bacher hegységet elérő északi peremé
nél van, ahol a Bacher hegység már korábban is laza kapcsolatát a Koralpo
kéval a benyomuló triász üledékek jelzik.

Földrajzi szemmel vizsgálva a vidéket, a Magyar medence 
nyugati, természetes határa - mintegy nyugati felvidéke - a Gráci medence 
előzőekben leirt peremhegysége, amely eltérő szerkezetével maga is elvált 
az Alpok főtömegétől.
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