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Magyarországi mezozáos képződmények 
alpi—kárpáti kapcsolatai 

Előszó

Haas János
MT A  Geológiai Tanszéki Kutatócsoport, 1088 Budapest, Múzeum körút 4/A.

Az utóbbi évtized geológiai kutatásai, a korábbi 
adatok lemeztektonikai szemléletű újraértékelése, 
szintézise, arra az eredményre vezettek, hogy 
Magyarország földkérge olyan lemezszilánkokból, 
kéregdarabokból épül fel, amelyek a földtörténeti 
középkorban még jelentős távolságra voltak 
egymástól, a maitól lényegesen eltérő geológiai 
környezetben.

Részben az Európai- (Eurázsiái-) lemezről, 
részben az Afrikai-lemezről származó kéregdarabok 
eredeti helyzetének és későbbi mozgásainak 
rekonstruálása Közép-Európa geológiájának egyik 
kulcskérdése és a nemzetközi érdeklődés 
homlokterében áll. Ugyanakkor nyilvánvaló, hogy a 
hazai földtani modell sem dolgozható ki a 
környezettel való részletes összevetés nélkül.

A közelmúltban számos, egymástól nagymér
tékben eltérő értelmezés, rekonstrukció született, de 
korszert, bizonyító erejű adatokkal megfelelően 
alátámasztott geodinamikai szintézist csak a 
gondosan kiválasztott és sokoldalúan vizsgált etalon 
jellegű szelvények rendszeres és céltudatos 
összehasonlító vizsgálatával lehet megalapozni.

Az Országos Tudományos Kutatási Alap (OTKA) 
támogatásával elvégzett munkánk célja az volt, hogy 
egyrészt a korreláció, illetve az összehasonlító 
elemzések alapját jelentő hazai mezozoós 
alapszelvények vizsgálatát tovább folytassuk, 
másrészt nemzetközi együttműködéssel a rétegtani, 
szerkezetfejlődési, ősföldrajzi szempontból 
kiemelkedő jelentőségű alpi, kárpáti, dinári 
szelvényekkel az összehasonlító vizsgálatokat, 
értékeléseket elvégezzük.

A magyarországi felszíni és fúrási alapszelvények 
vizsgálata 1980 óta folyt a Magyar Állami Földtani

Intézet koordinálásával, eredményeit folyamatosan 
adtuk közre (Magyarország geológiai alapszelvényei 
sorozat és Magyarország geológiai alapfúrásai c. 
MÁF1 kiadványok).

Az 1987-ben indult OTKA program keretében 
mindenek előtt a hazai szelvényeknek a környező 
területek szelvényeivel való összehasonlító 
vizsgálatára koncentráltunk.

A már korábban létrejött és az újonnan létesített 
külföldi kapcsolataink segítségével, lehetőség szerint 
a témát, illetve a területeket legjobban ismerő 
külföldi kutatók bevonásával próbáltuk a feladatokat 
megoldani. Esetenként azonban, amikor megfelelő 
külföldi partnert nem tudtunk bevonni, hazai kutatók 
önállóan is vállalkoztak egy-egy terület 
összehasonlító elemzésére. A program keretében 
elkészült tanulmányok kutatási területeit az 1. ábra 
mutatja.

A program eredményeit külön kötetben kívántuk 
összefoglalni és közzétenni. A kötet szerkesztését 
Tőthné Majck Ágnes a Magyar Állami Földtani 
Intézet tám ogatásával e lv é g e z te , am iért 
köszönetünket fejezzük ki. Sajnos az Intézet jelenlegi 
lehetőségei nem tették lehetővé a tervezett kötet 
viszonylag rövid időn belüli megjelentetését. Ezért a 
szerzőkkel egyetértésben úgy döntöttünk, hogy 
azokat a tanulmányokat, amelyek főként a hazai 
kutatók érdeklődésére tarthatnak számot, és magyar 
nyelven nem jelentek meg, a Magyarhoni Földtani 
Társulat segítségét kérve, az Á lta lán os F öld tan i 
Szem lében  adjuk közre. A nemzetközi érdeklődésre 
számot tartó és angol nyelven még nem közölt 
kutatási eredményeket tartalmazó cikkeket pedig az 
A cta  G eo log ica  H ungarica  folyóirat közli.

A program keretében elkészült tanulmányok jegyzéke

A kutatási területeket az 1. ábra mutatja a jegyzékben szereplő sorszámozásnak megfelelően.
Félkövérrel: az Általános Földtani Szemle 26. számában megjelenő cikkek.
* = a 27. számban megjelenő cikkek.
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Kárpátalja területén

1. ábra. Magyarország és környezete szerkezetföldtani vázlata a kötetben szerep kő kutatási területek feltüntetésével (a sorszámok 
megegyeznek a tartalomjegyzék sorszámaival).

Bekarikázott számok: külföldi területekkel való összehasonlítás.
Bekeretezett számok: az adott terület bemutatása.
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