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    „… megméretik az embernek fia 
s ki mint vetett, azonképpen arat. 

 Mert elfut a víz és csak a k� marad, 
 de a k� marad.” 

W. A. 

1. BEVEZETÉS 

Az értekezés elején a címben megfogalmazott témát az egyértelm�ség kedvéért részle-

tesebben definiálom. Koncepcióm az, hogy a Pannon-medencét nem elszigetelten, hanem a 

környez� orogénekkel együtt az alp-mediterrán térség részeként, az európai kontinentális 

keretben vizsgálom (1. és 2. ábra). Ez a regionális megközelítés teszi lehet�vé, hogy ismerete-

ink fejl�désének története, a Pannon-medencére vonatkozó mai tudásunk szintézise nem csak 

regionális értelemben lehet hasznos, hanem hozzájárulhat a Föld globális geodinamikai folya-

matainak jobb megértéséhez. 

Földrajzi elnevezés szerint a Kárpátok küls� övei által körbevett területet Kárpát-me-
dencének hívják. A Pannon-medence ennél kisebb egység, mert a Bécsi-medencét és az Er-

délyi-medencét nem tekintjük hozzátartozónak. A Pannon-medence legfontosabb részei tehát a 

Nagyalföld (beleértve a bácskai, bánáti, partiumi és kárpátaljai területeket), a Keletszlovák-

medence, a teljes Dunántúl, a Kisalföld és szlovákiai folytatása (Duna-medence), a Gráci-me-

dence, a Mura-medence, valamint a Száva-medencéig húzódó horvátországi területek (3. 

ábra). A Pannon-medence megkülönböztetése a Kárpát-medencét�l geológiai szempontból 

azért indokolt, mert a Bécsi-medence és az Erdélyi-medence néhány fontos geofizikai 

paraméterét, rétegtanát és tektonikáját tekintve eltér� jellegzetességekkel rendelkezik, ami a 

Pannon-medencét�l különböz� kialakulási mechanizmusra vezethet� vissza (Horváth, 1993). 

Mivel az értekezés során sokat idézek fontosnak ítélt régebbi m�vekb�l, hangsúlyozni 

szükséges, hogy a fenti elnevezések nem egyeznek meg a korábbi szerz�k által használt 

terminológiával. Gyakran használták el�deink általános értelemben az emelkedett hangulatú 

„magyar föld” elnevezést. Pontosabb elnevezés a „Magyar-horvát és erdélyi medencék”, ami 

megfelel a Kárpát-medencének. Eleinte „Pannónia”, logikusan, csak a dunántúli területekre 

utalt, amelyekre a XIX. század végén általánosan a „túladunai” elnevezést használták. A 

mellékelt térkép (3. ábra) és a szövegkörnyezet alapján a régies elnevezések nem fognak 

nehézséget okozni az egyes területek lokalizációjában.  

A „geodinamika” elnevezés a földtudományok 1971-1977. között megvalósult nagy 

nemzetközi együttm�ködése, az International Geodynamics Project révén vált közkelet�, diva-

tos kifejezéssé. A Project alapvet� céljának tömör meghatározása adja meg a geodinamika 

legtalálóbb definícióját (Glossary of Geology, 1972): 

„An international program of research on the dynamics and dynamic history of the 

Earth with emphasis on deep-seated foundations of geological phenomena, esp. movements 

and deformations of the lithosphere.” Azaz a geodinamika a litoszféra mozgásait és 

deformációit vizsgálja úgy, hogy ezen geológiai jelenségek mélyben zajló (értelemszer�en 

litoszféra alatti) folyamatokkal való kapcsolatát is igyekszik feltárni.  

Értekezésem els�dleges célja tehát az, hogy eszmetörténeti perspektívából mutassam 

be a Pannon-medence és környezete tektonikájának vizsgálatát és az utóbbi másfél évszázad-
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ban született nagytektonikai koncepciók és a hazai eredmények kölcsönhatását. Ezen a széles 

témán belül a f� figyelmet a neogén-kvarter tektonikai fejl�dés megértésére fordítom. A 

Pannon-medence kialakulását és fejl�dését a maga teljességében igyekszem ugyan tárgyalni, 

de kompetenciámnak megfelel�en els�sorban a geofizikai adatok alapján törekszem egy új 

szintézisre. Ennek során messzemen�en figyelembe veszem a hazai és külföldi szakemberek 

releváns kutatásait is, de természetesen a tudományos tézisek csak saját, önálló kutatási 

eredményeimet foglalják össze. 
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3. ábra:  A
 vizsgált terület 

helyszínrajza 
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„A tudomány teremtéséhez, csakúgy mint a Világ Teremtéséhez 
 egy napnál többre van szükség; de biztos vagyok abban, amikor 

 majd utódaink megírják tudományunk történetét azt fogják 
 mondani, hogy Suess munkássága jelentette az els� nap befejeztét, 

 mert ekkor lett világosság.”  
Marcel Bertrand 

 

2. KLASSZIKUS ELMÉLETEK A GLOBÁLIS TEKTONIKÁRÓL 

 

Ez a fejezet történeti áttekintést ad azokról a nagyhatású globális tektonikai koncepci-

ókról, amelyeket a XIX. század végének és a XX. század els� felének kiemelked� geológusai 

fogalmaztak meg, és ezzel alapvet�en meghatározták a földtudományi gondolkodás további 

fejl�dését. 

A XVIII. és XIX. század a földtudomány születésének és felvirágzásának id�szaka Eu-

rópában és Észak-Amerikában. A fejl�dés jellemz�je és meghatározója az a felismerés, hogy 

egy empirikus tudomány m�veléséhez megfigyelésekre van szükség, s ezek mennyisége és 

min�sége dönt� módon meghatározza a bel�lük levont általános következtetések, tudományos 

szintézisek érvényességét. 
A tektonika területén a megfigyelések els�sorban a hegységek területére koncentrálód-

tak, s azon belül is két hegyláncolat játszott kulcsszerepet. Amit az Alpok jelentettek az euró-

paiak számára, azt az Appalache hegység nyújtotta az amerikaiaknak. 

 

2.1. AZ AMERIKAI HELYZETKÉP: DANA SZINTÉZISE 

Az Appalache hegység részletes feltérképezését egy geológus testvérpár, Henry és 

William Rogers végezte el óriási munkával az 1830-as és ‘40-es évek során (Rogers és 

Rogers, 1843). Tektonikai szempontból a legfontosabb eredményük az volt, hogy különböz� 
skálájú gy�r�dések és feltolódások jellemzik az Appalache-hegység szerkezetét. Ezek sziszte-

matikus irányítottsága olyan aszimmetrikus torlódásos struktúrát eredményezett, amely egyér-

telm�en keletr�l-nyugatra (azaz az óceán felöl a kontinens irányába mutató) kompressziós er�-
hatásra utalt. A pontos megfigyelés és a hiteles szerkezeti modell azonban a már akkoriban 

ódivatúnak számító neptunista hegységképz�dési mechanizmussal párosult. A Rogers fivérek 

úgy gondolták, hogy magmatömegeknek a kéregbe való intrúziója olyan felboltozódásokat 

hozott létre, amelyr�l lecsúszó rétegek egymásra torlódása eredményezte a hegység gy�rt-
feltolódásos szerkezetét. A javasolt mechanizmus vízhangtalan maradt, a megfigyelési anyag 

azonban a korszak vezet� amerikai geológusait inspirálta a hegységképz�dés folyamatának 

magyarázására. 

James Hall (1811-1898), aki az Amerikai Földtani Társulat (GSA) els� elnöke volt 

(1889), a Rogers fivérek munkája alapján ismerte fel, hogy milyen óriási tömeg� üledékes k�-
zet vesz részt a hegységképz�désben. Hall javasolta els�ként, hogy a kontinensek peremén fel-

halmozódó üledékek saját súlya következtében egy egyre növekv� méret� üledékgy�jt� jön 
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létre lényegében egy „öngerjeszt�” folyamat eredményeképpen. Ez a süllyedés akkor áll meg, 

amikor már az egész kéreg behajlik, ennek következtében felf�t�dik, és magmás anyagok nyo-

mulnak belé. Ez kompressziót és kiemelkedést eredményez, amelynek következménye a konti-

nensek peremén kialakuló lánchegység.  

A korszak másik vezet� szaktekintélye James Dana (1813-1895) a Yale egyetem geo-

lógus professzora volt. Igazi enciklopédikus elme, akinek ismeretei és tudományos 

tevékenysége magába foglalta az ásványtant, vulkanológiát, paleontológiát és a nagytektonikát 

(Natland, 2003). Sengör (1982a) szerint „valószín�leg a legnagyobb geológus, akit Amerika 

valaha is produkált.” Bár ez a megállapítás nyilván er�sen szubjektív, a következ�kben 

magam is amellett fogok érvelni, hogy a Föld fejl�désér�l kialakított, (sajnos zömében téves) 

koncepcióival közel egy évszázadig alapvet�en meghatározta az amerikai nagytektonikai 

gondolkodást. � adta a Hall által felismert kontinensperemi üledékgy�jt�nek a geoszinklinális 
nevet. Ezen túlmen�en azonban mindenben eltér� álláspontot képviselt. Jól látta, hogy az 

üledékek terhelése által gerjesztett növekv� mélység� süllyedék fizikai (nevezetesen 

izosztatikus) képtelenség. Ezért fordított a logikán, szerinte az üledékek azért halmozódnak 

fel, mert a kontinentális peremen hosszan elnyúlt és geológiailag számottev� ideig tartó 

süllyedés megy végbe. Ennek mechanikája pedig Dana általános földfejl�dési modellje kere-

tében érthet� meg. 

Dana mineralógusként jól tudta, hogy a különböz� ásványok olvadáspontja jelent�sen 

eltér�. Ezért az �si, olvadt földbolygó h�lése során a felszín azon részei szilárdultak meg el�-

ször, amelyeken a magasabb olvadáspontú ásványokból álló k�zetek helyezkedtek el (Dana, 

1847a,b). Így alakultak ki els�ként az �si kontinensek (4. ábra). Más területeken, ahol a maga-

sabb olvadáspontú ásványok voltak többségben valamivel hosszabb h�lési id�szak volt szük-

séges a megszilárduláshoz, ennél fogva nagyobb mérték� volt a zsugorodás is. Így alakultak ki 

az �skontinensnél mélyebb területek, az �si óceáni medencék, amelyek tehát ásványos összeté-

telüket tekintve különböznek a kontinensekt�l. Mivel a Föld h�lése és zsugorodása napjainkig 

folytatódott, az óceáni medencék egyre mélyültek a kontinensekhez képest. A Föld küls� 

szilárd rétegének kialakulásával egyidej�leg csapódtak ki vizek is, amelyek mennyisége nem 

változott a földtörténet során. Eleinte tehát a kontinensek peremi részei is vízzel voltak borítva 

és a tengerek fokozatosan húzódtak vissza mai óceáni medencékbe. Ez a jelenség magyarázta 

azt, hogy kontinensek peremén, els�sorban a geoszinklinálisokban, jelent�s mennyiség� 

tengeri üledékes k�zet halmozódott fel. Dana koncepcionális jelent�ség� következtetése az 

volt, hogy úgy a kontinensek mind az óceánok a Föld megszilárdulása során létrejött �si 
nagyszerkezeti egységek, amelyek jellegüket, méretüket és helyzetüket a földtörténet során 

érdemben nem változtatták. Az óceánok mindig hasonló óceánok, a kontinensek mindig 

hasonló kontinensek voltak. Ez Dana híres állandóság (permanencia) elve (Dana, 1873), 

amely egy kvázi-stabil, megismerhet� múltú és el�re jelezhet� jöv�j� Föld képét vázolta fel. A 

kvázi-stabilitás leglátványosabb megnyilvánulása a kontinensperemi geoszinklinálisokhoz 

kötött hegységképz�dés. Mivel az egész Föld folyamatosan zsugorodik az állandó h�lés 

következtében, felszíni szilárd rétegeiben mindenütt nyomófeszültségek uralkodnak. A 

különbségi feszültség maximális értékét a két különböz� ütemben zsugorodó kéregrész 

határán, azaz a kontinens/óceán szegélynél éri el. A nagy nyomás hatására a kontinentális 

kéreg behajlik és egy elnyúlt, árokszer� bemélyedés alakul ki. Ez a geoszinklinális, amelyben 
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nagytömeg� üledékes és magmás k�zet tud felhalmozódni. A folytatódó kompresszió hatására 

az üledékgy�jt� alja egyre mélyebbre kerül, s egyúttal elkeskenyedik. El�bbi folyamat hozza 

létre a metamorf k�zeteket, míg az utóbbi hatására megy végbe a geoszinklinális anyagának 

kiprésel�dése és felgy�r�dése. 

Dana geoszinklinális elmélete, valamint a kontinensek és óceánok állandóságának elve 

a XIX. század végét�l nemcsak általánosan elfogadottá vált Amerikában, hanem nemzeti tudo-

mányos büszkeség tárgyát is képezte. Csak így érthet� meg az a ridegen elutasító magatartás, 

amelyben az amerikai geológus társadalom részesített legalább félévszázadon keresztül 

minden kívülr�l (alapvet�en Európából) jöv� megfigyelést és elméletet (Oreskes, 1999). 

 

 

 

 

4. ábra:  Dana modellje a kontinensek és óceánok kialakulásáról és a hegységképz�désr�l 
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2.2.       A FÖLD ARCULATA SUESS SZERINT 

Az els� „modern” globális tektonikai elmélet megalkotása Európában egy zseniális 

tudós, az osztrák Eduard Suess (1831-1914) személyéhez kapcsolódik (Sengör, 1982b). Glo-

bális tektonikai elmélete „modern” abban az értelemben, hogy nem spekulatív, hanem az 

egész Földre vonatkozó megfigyelési adatok magas színvonalú szintézisén alapul. Mindez 

lényegében két alkotásban jelent meg. A korai m� „Az Alpok keletkezése” (Die Entstehung 

der Alpen; Suess, 1875), míg a magnum opus „A Föld arculata” cím� háromkötetes alkotás, 

amely 24 év alatt született meg (Das Antlitz der Erde, 1885-1909)1. Ezek jelent�sége és hatása 

olyan nagy volt, hogy mind a kortársak, mind a mai szakért�k egybehangzóan Suesst tartják a 

modern tektonika atyjának (Termier, 1922; Sengör, 1982b). Személyének különleges 

fontossága van a magyar geológia szempontjából is, amelyet a 3.1. fejezetben részletesebben 

kifejtek. E helyütt csak néhány sort idézek Lóczy Lajos (1915) nekrológjából: „Az 1914. év 

áprilisának 29-ik napján, a Rozália-hegység alján fekv� sopronvármegyei Márcfalva csendes 

temet�jében helyezték örök pihen�re korunk egyik legnagyobb természettudósát és 

legnemesebb férfiját, Suess Edét, aki magyar földben akart nyugodni. … A magyarságnak nem 

volt és soha nem lesz osztrák szomszédai között Suess Edénél jobb barátja. …Mennyi 

magasröpt� gondolat és milyen sok tanulmány támadt itt magyar földön, a lángoló lelk� költ�-
geológus agyában.” 

 Mindezen gondolatok enciklopédikus feldolgozását az „Antlitz” tartalmazza, amelynek 

igazi értékét az adta, hogy egyetlen ember a kor legmagasabb színvonalán feldolgozta és szin-

tetizálta az egész földfelszínre vonatkozó korabeli geológiai ismereteket. Ennek az óriási mun-

kának az érzékeltetésére csak egyetlen jellemz� esetet említek. Lóczy (1915, p. 116) nyomán 

tudjuk, hogy öreg korában megtanult oroszul is, hogy a transszibériai vasútvonal építésével 

el�rehaladó orosz geológusok által ömlesztett nagytömeg� információt a negyedik könyvben 

(III/2. kötet) figyelembe vehesse. 

 A következ�kben természetesen nem foglalkozhatunk a 2778 oldal nagy részét kitev� 
regionális geológia leírásokkal, hanem – célunknak megfelel�en – csak a nagytektonikára vo-

natkozó általános eredményeket és a Föld m�ködési mechanizmusára kidolgozott koncepciót 

foglaljuk pontokba: 

a.) A földbolygó héjas szerkezet�. A legbels� része a zömében nikkelb�l és vasból álló 

„nife” mag. Az azt körülvev� vastag küls� tartomány a szilícium és magnézium 

elemek dúsulásával jellemezhet� „sima”. Ezen úszik a kontinensek könnyebb anyaga a 

„sal” (ismertebb nevén „sial”) amely a szilícium és alumínium elemek dúsulását 

mutatja. 

b.) Az északi kontinensek egykoron egybefüggtek, és az Angara-földet alkották. Afrika, 

India, Dél-Amerika és Ausztrália ugyancsak egyetlen óriáskontinens a Gondwana-föld 

részét képezték. A két óriásföldet egy elnyúlt mezozoos tengerág, a Tethys választotta 

el egymástól, amely a fels�-krétában kezd�dött kontrakciós mozgások hatására teljesen 

megsemmisült. 

                                                 
1 A háromkötetes m� valójában négy vaskos könyvet jelent, mert az utolsó kötet két részben (III/1., 1901 és III/2., 

1909) jelent meg. A négy könyv összoldalszáma a prágai kiadásban 2778 oldal! 
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c.) A kontinensek magját egy stabilizálódott tömeg alkotja, amelyhez mint központhoz n�-
nek hozzá az egyre fiatalabban deformált kontinentális övek. A stabilizációt az egyko-

ron deformált tömeg h�lése eredményeképpen bekövetkez� megszilárdulás (Er-

starrung) eredményezte. 

d.) Ezeknek a stabilizálódott tömegeknek a holléte és alakja er�sen befolyásolta a 

hozzájuk növ� fiatalabb orogének geometriáját, mint azt a Bohémiai-masszívum jól 

illusztrálja a Keleti-Alpok és Nyugati-Kárpátok területén. 

e.) A hegységképz�dés alapmechanizmusa a horizontális térrövidülés, f� deformációs fe-

szültsége pedig az emiatt bekövetkez� kompresszió. Ennek hatására a képlékenyebb 

részek er�sen deformálódtak és a küls� tartományok gy�rt, takarós szerkezetekben 

rátolódtak a merevebb el�térre (Vorland), ami ezúton az orogén rendszer alá tolódik. 

Ezt néhány évvel kés�bb Ampferer és Hammer (1911) „elnyelésnek” (Verschluckung) 

nevezte, ami lényegében szinonimája a ma használt szubdukciónak. 

f.) Emiatt az orogének általában nagyon aszimmetrikus szerkezetek, amit tovább hang-

súlyoz az a helyzet, hogy a bels� tartomány (Hinterland) felé haladva a takaróképz�dés 

mértéke csökken, és a deformáció fokozatosan átmegy vet�s-blokkos szerkezet ala-

kulásába. A következ� fejezetben tárgyalt és nagy népszer�ségre szert tett közbens� 
hegység koncepciónak ez volt az els� megfogalmazása. 

g.) A takarókhoz tartozó gy�r�dések tengelyének regionális irányítottsága adja meg az 

orogén alakját térképi nézetben. Általánosságban érvényesül az a szabályosság, hogy 

az orogének jellemz�en ívelt alakúak, mégpedig konkáv görbék belülr�l kifelé, azaz az 

el�tér felé nézve (v.ö. 1. ábra). 

h.) A magmás tevékenység az orogenizmust létrehozó deformáció következménye, s 

dominánsan az orogén bels� tartományaiban jelenik meg. 

i.) A Föld f� aktív vulkánjainak vizsgálata alapján világos különbség van a Ca és Mg ele-

mekben dús „Pacifikus-típus” és ezekben elszegényedett „Atlanti-típus” között. A kü-

lönbség valószín� magyarázata az, hogy a Csendes-óceán partjainál lév� üledékek 

részben beolvadnak a peremi helyzetben generálódó magmákba. 

j.) Hasonlóság van az eurázsiai és cirkumpacifikus hegységrendszer között abban a vonat-

kozásban, hogy utóbbi el�tere az óceáni aljzat, ami a gy�rt lánchegység alá tolódik 

(gesenktes Vorland). A pacifikus mélytengeri árkok tehát az alpi hegységrendszer el�-
téri süllyedékeivel párhuzamosíthatók. 

k.) Az óceánok partvonala jelent�sen változott a földtörténet során, a transzgressziók vagy 

regressziók gyakran egyidej�leg léptek fel az egész Földön. Ezeket a tengerszint inga-

dozásokat „eusztatikusnak” nevezte, és okaként a földi hidroszféra generális 

változásait, tektonikus és üledékképz�dési okokat jelölt meg. 

l.) A Kelet-Afrikai árokrendszer és a Rajna-árok vet�vel határolt, extenziós eredet� besza-

kadás. 

 A fenti, közelít�leg ma is érvényes nagytektonikai tételek után térjünk át az alapkérdés-

re, vagyis hogyan m�ködött a Föld Suess elképzelése szerint. Válasza egyszer�, de csalódást 

kelt� lesz, ha a fenti tételekhez hasonló mai igazságokat várunk el t�le. Suess alaptétele az, 

hogy a Föld �sid�k óta fokozatosan h�l, s ennek következtében zsugorodik (5. ábra). A zsu-
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gorodás a Föld térfogatának, (azaz sugarának) csökkenése mellett, együtt jár a Föld 

felszínének fokozatos kisebbedésével is. Ennek megfelel�en megkülönböztette a zsugorodás 

radiális és tangenciális komponensét. A radiális komponens változó mérték� lehet, mert a 

földi anyagok különböz�sége miatt globális skálán is eltér� érték� a h�tágulási (esetünkben 

h�zsugorodási) együtthatójuk. A nagyobb mértékben összehúzódott kéregrészek beszakadtak, 

a kisebb mértékben összehúzódottak kiemelkedve maradtak. El�bbiek alkották az óceánok, 

utóbbiak a kontinensek területét. Suess szerint a differenciális zsugorodás m�ködik kisebb 

skálán is, így alakultak ki a Mediterráneum és Közép-Európa kisebb medencéi, beleértve a 

Pannon-medencét is. 

Suess szerint tehát a mai óceánok aljzatát egykoron felszínen lév�, de kés�bb 

beszakadt kontinentális blokkok alkotják. Elképzelése szerint ez az állapot nem feltétlen 

végleges, mert a beszakadt kontinensek újra kiemelkedhetnek, és ismét szárazulattá válhatnak. 

Suess felismerte a mai állapotban egymástól elkülönült kontinensek egykori össze-
tartozását, nevezetesen az Angara-föld és a 

Gondwána-föld létezését. Elképzelése szerint 

azonban ezt az összetartozást a kés�bb elsüllyedt 

„kontinentális hidak” valósították meg.  

A hegységképz�dés szempontjából a 

tangenciális zsugorodási komponens, vagyis a 

Föld felszínének csökkenése alapvet� jelent�sé-

g�, mert ez szolgáltatja a szükséges horizontális 

térrövidülést és kompressziót. Hasonlata szerint a 

hegyláncok a Föld felszínén olyanok, mint a szá-

radó alma héjának a ráncai. Elképzelése alapján 

logikus módon tagadta a geoszinklinális elméle-

tet, mert az üledékgy�jt� medencéket az egykori 

óceánokkal azonosította. Az elt�nt Tethys isme-

retében Dana permanencia elve is nyilvánvaló 

képtelenség volt számára. F� tévedése az izosztá-
zia elvének (Dutton, 1889) tagadása volt, amely 

természetesen nem illett bele a besüllyedve óce-

ánokat, majd kiemelkedve ismét kontinenseket 

alkotó földmodellbe.  

 Suess óriási tárgyi tudását és emberi nagyságát bizonyítja, hogy élete vége felé, neve-

zetesen az „Antlitz” utolsó kötetében (III/2.) kifejti, miszerint a zsugorodásból származó tér-

csökkenés nem elegend� az orogénekben megfigyelt óriási mérték� térrövidülés magyarázatá-

ra (Sengör, 1982b, 1990). Rájött arra, hogy kontinensek önálló mozgására van szükség, 

amelynek hajtóerejét a Föld forgásában és/vagy az árapály er�kben próbálta megtalálni. Nyíl-

tan elismerte, hogy ezt a problémát nem tudta kielégít�en megoldani! 

 Suess tehát eredményekben gazdag életm�vet és néhány alapvet� problémát hagyott a 

XX. század els� felének földtudósaira. Ezen problémák megválaszolása volt a korszak legiz-

galmasabb geológiai feladata. Két fundamentálisan különböz� irányban haladt tovább a nagy-

5. ábra:  Suess modellje a kontinensek és 

óceánok kialakulásáról és a 

hegységképz�désr�l 
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tektonikai gondolkodás Európában. Az egyik a Kober és Stille nevével fémjelzett fixizmus, a 

másik pedig a Wegener és Argand által megalapozott mobilizmus volt. 

 

2.3. A KOBER-STILLE FÉLE FIXIZMUS 

 A fixista iskola két legnagyobb hatású képvisel�je az osztrák Leopold Kober (1883-

1970) és a német Hans Stille (1876-1966) voltak. Mindketten szép kort értek meg és szakmai 

pályájuk közvetlen hidat képez a XX. századot megindító, Suess által kidolgozott szintézis és 

a klasszikus geológiát lezáró lemeztektonikai elmélet között. 

 A fixista iskola világszemléletét két axiomatikus alapelvvel lehet a legtömörebben jel-

lemzi: cél és rend. A cél jelentése az, hogy a Föld nem véletlenszer� módon változik, hanem a 

változások egy határozott cél felé mutatnak, ez pedig a földkéreg stabilizációja. A célirányos 

folyamat hajtómotorja pedig a kontrakció, azaz a földbolygó h�lése miatt bekövetkez� általá-

nos zsugorodás és merevedés. Ez a folyamat azonos azzal, amit Suess „Erstarung”-nak neve-

zett, de a fixisták továbbvitték a nagy el�d koncepcióját. Kober (1921, 1928, 1933) és Stille 

(1924, 1940) szerint a Föld felszínét alapvet�en merev egységek a kratonok alkotják, amelye-

ket viszonylag keskeny, képlékeny tartományok, a geoszinklinálisok szegélyeznek. A kra-

tonok két fajtáját különböztették meg: a magaskratont, amelyet a konszolidálódott kontinentá-

lis területek alkotnak, valamint a mélykratont, amelyet az óceánok területén bezökkent konti-

nentális tömegek képeznek. A geoszinklinálisok olyan mobilis területek, ahol süllyedés ered-

ményeképpen nagytömeg� üledéktömeg halmozódott fel. Ez a szomszédos kratonok által 

kifejtett nyomás hatására hegységképz�dési folyamat során orogén zónává alakul és ennek 

végkifejleteként ez a kéregrész is stabilizálódik. A földfejl�dés alapvet� célja tehát a 
földfelszín teljes stabilizációja (vollkratonische Zustand; Stille, 1949). Ezt a célt a Föld 

fejl�dése során egyszer, talán kétszer, már elérte a prekambrium során, de bizonyos területek 

ismételt mobilizálódásával ez a nagyciklus újra beindult. Ez az újra indulás a Föld regeneráci-
ója (Stille, 1940, 1949). 
 A fixista világszemlélet másik sarkalatos eleme a rend, amely alapvet�en a hegység-
képz�dés térbeli, de különösen id�beli szabályosságában mutatkozik meg. Ez a szabályosság 

azt jelenti, hogy a hegységképz�dést impulzusszer� (néhány 100 ezer éves), az egész Földre 

kiterjed� és azonos id�zítés� fázisok irányítják. Ez Stille (1924) felfogása szerint egy alapvet� 
természeti törvény, amelyet orogén egyidej�ség törvénynek (orogenetische Gleichzeitigkeit-

gesetz) nevezett. A 6. ábra Stille orogén fázisait mutatja. Fontos hangsúlyoznunk, hogy elne-

vezéseinek egy része (pl. a kréta-paleogén id�re vonatkozóak) még ma is általánosan haszná-

latos az alpi Európában, mert érvényes megfigyeléseken alapulnak. Más részükkel (pl. a neo-

gén-kvarter id�szakra vonatkozóakkal) is gyakran találkozhatunk a mai és közelmúltbeli szak-

cikkekben (pl. Wein, 1972), de az egyes fázisok id�zítése már eltér� lehet a különböz� szerz�k 

szerint. A világ más orogén területein dolgozó tektonikusok azonban sohasem alkalmazták az 

alapvet�en téves orogén egyidej�ség törvényt, s ezúton az egyes fázisok elnevezését sem 

vették át. 

 Nem nehéz azonban észrevenni, hogy a Stille-féle törekvés tovább él, mert nagy 

haszna lenne annak, ha felfedeznénk a Föld „szívverését”. Nevezetesen az olyan világszerte 
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dokumentálható és szinkron jeleket, amelyek a 

Föld különböz� pontjai között biztosítanák a 

térben és id�ben változó események közötti 

egyértelm� korrelációt. Erre tett kísérletet 

nemrégiben a szekvencia sztratigráfia, amely a 

különböz� periódusidej� eusztatikus tenger-

szintváltozásokban vélte felfedezni a Földön 

mindenütt szinkronban fellép� id�jeleket (Vail 

et al., 1977).  

 Összefoglalásként tekintsük át a fixista 

iskola (Kober, 1921, 1933; Stille, 1924, 1940, 

1949) hegységképz�dési elméletét (7. ábra). En-

nek vezérmotívuma a szabályszer�ségekben 

megnyilvánuló rend, hajtóereje pedig a kéreg 

függ�leges irányú mozgásai, amelyhez id�ben 

változó intenzitású vízszintes irányú nyomófe-
szültségek kapcsolódnak az orogén és epirogén 

fázisok során. A hegységképz�dés kiindulási ál-

lapota a stabilizálódott kéreg (kraton) amelyek 

topográfiája nem egyenletes, hanem kiemelke-

dések és bemélyedések tarkítják (7a. ábra). A 

regenerációra hajlamos területek a bemélyedé-

sek. Az orogén ciklus négy f� stádiuma az aláb-

bi: 

Geoszinklinális állapot (7b. ábra) 

Oldalirányú feszültségek (Se) hatására 

vertikális kéregundulációk alakulnak ki, ezek a 

kratonikus geantiklinálisok és közöttük a geo-

szinklinálisok. A geoszinklinális kérge jelent�-
sen behajlik, ezúton felmelegedik és, egyre to-

vább csökken eredeti szilárdsága. Elvékonyo-

dik, és süllyed� mozgását növeli a környez� ge-

antiklinálisokról behordódó nagymennyiség� 

üledék terhelése. Ehhez járul még hozzá az ini-
ciális magmatizmus során a kéregbe és a geo-

szinklinális üledék közé nyomuló bázisos-ultra-

bázisos magmatitok súlya. 

Orogén állapot (7c. ábra) 

Egy orogén fázis hatására a kéregbeli nyomófeszültség (Se) az egész Földön egyidej�-
leg jelent�sen megnövekszik (So). Ekkor a geoszinklinális feltorlódik két stabil kratonikus 

blokk között. Ez a jelent�s térrövidülés nagymérték� deformációval (gy�r�déssel és feltoló-

 

6. ábra:  Stille (1924) orogén fázisai 
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dással), kéregvastagodással és a gránitokat eredményez� szinorogén plutonizmussal jár. Ez 

az alpi-típusú orogenezis, amelynek eredménye a gy�rt lánchegység. Ennek geometriáját az 

orogén tengelyére (vertex) vonatkozó tükörszimmetria jellemzi. A „vertex” tehát az a válasz-

tóvonal, ahol az átforduló red�k és áttolódások polaritása által definiált transzport-irányok 

(Stille nevezéktanát használva „vergenciák”) ellentétesre váltanak. Ezt a jelent�s 

választóvonalat Kober (1921) „sebhelynek” (Narbe) nevezi, és az európai alpi rendszerben 

való helyzetét a 8. ábra mutatja. 

Kvázikratonikus állapot (7d. ábra) 

Az impulzusszer� orogén fázis elmúltával ismét az epirogén, vertikális mozgások lesz-

nek az uralkodó kéregdeformációk, mert a horizontális kompresszió a kisebb, Se értékre csök-

ken. Ennek megfelel� hosszú hullámhosszú kéregdeformációk hatására a stabilizálódó és to-

vább emelked� orogén, valamint a szintén emelked� kraton között létrejön egy-egy szimmetri-

kus el�téri medence. Ennek posztorogén molasz üledékei mindkét kiemelt területr�l származ-

nak. Az orogén konszolidációjához jelent�s mértékben hozzájárul a bels� területekre jellemz� 
szubszekvens vulkanizmus. Ez a konszolidálódott terület a közbens� hegység a 

„Zwischengebirge”, amelyek helyzete az alpi rendszerben a 8. ábrán látható.  

Teljes kratonizáció állapota (7e. ábra) 

Egy újabb világméret� orogén fázis hatására a nyomófeszültség ismét megnövekszik 

(So), és az orogén maradék mobilis része, azaz a molasz-árkok, er�teljes alpi-típusú 

deformációt szenvednek. Ez abban nyilvánul meg, hogy a molasz gy�rt-takarós egységei 

rátolódnak az el�téri kratonra, miközben az ékszer�en az orogén alá hatol. Az orogén bels�, 
már jelent�s mértékben konszolidálódott területe a közbens� hegység merev magként 
viselkedik, amelyen csak germán-típusú vet�s-blokkmozgásos tektonikai deformáció, valamint 

a finális bazaltvulkanizmus alakulhat ki. Végül alpi deformáció és el�téri kratonok benyo-

módása következtében teljes mértékben stabilizálódik a deformált molasz medence is, és ezzel 

záródik az orogén ciklus, el�áll a teljes kratonizáció állapota.  

Az orogén ciklustörvény megalkotása a fixista iskola elegáns és hatásos teljesítménye 

volt, amely a hegységképz�dés legfontosabb ismérveit foglalta össze. A hegységképz�dési fá-

zisok elméletével kiegészítve olyan egységes modellnek látszott, amely bels� logikai ellent-

mondást nem tartalmazott. Ezért válhatott szinte általánosan elfogadottá a XX. század els� 

kétharmadában. 

 A korabeli támogatók által is felismert leggyengébb pontja az orogén fázisok megjele-

néséhez kapcsolódik. Nem is annyira a fázisok világméret� egyidej�sége volt a legkényesebb 

pont, hanem az, hogy a fázisok során fellép� impulzusszer� feszültség növekedésekre (Se � 

So) az egyenletesen h�l� és zsugorodó földmodell képtelen magyarázatot adni. A kör tehát be-

zárult; a fixista iskola visszaérkezett Suess megoldatlan problémájához: mi a mechanizmusa 
a hegységekben megfigyelhet� drasztikus térrövidüléseknek? A fixista szemlélet keretén 

belül ezt a probléma feloldhatatlan volt, vagy széls�séges magyarázattal kellett kísérletezni. 
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7. ábra:  A fixista-iskola hegységképz�dési modellje (Sengör, 1979 után). Részletes magyarázat a 

szövegben. 
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2.4. A WEGENER-ARGAND FÉLE MOBILIZMUS 

 A mobilista koncepciói megszületése egy különleges adottságú tudós a német Alfred 

Wegener nevéhez köthet�. Wegener 1880-ban született Berlinben. Egyetemi tanulmányait fizi-

kusként Heidelbergben, Innsbruckban és Berlinben folytatta. Doktori dolgozatát 1905-ben írta 

meg égimechanikai témából. Ezután érdekl�dése a fels�légköri id�járás-megfigyelések felé 

fordult, és számos kalandos repülést végzett léghajóval és léggömbbel. Alfred Wegener 26 

éves korára bátor és vállalkozó szellem� férfi hírében állott. Ekkorra már képzett 

meteorológus volt és meghívták egy Grönlandra induló dán expedícióba. Ekkor jegyezte el 

magát ezzel a zord és számára végzetes világgal. 1910. óta izgatta a mai kontinensek egykori 

összetartozásának, szétszakadásának és nagymérték� elmozdulásának a lehet�sége. A 

kontinensvándorlási (Kontinentalverschiebung), elmélet els�, és meglep�en érett 

megfogalmazása 1912-ben jelent meg „A kontinensek eredete” cím�, háromrészes 

dolgozatában (Wegener, 1912). Az elmélet teljes kifejtése „A kontinensek és óceánok eredete” 

cím� könyvben jelent meg (Wegener, 1915), amelyet további három, folyamatosan 

továbbfejlesztett kiadás követett egészen 1928-ig. Wegener és m�ve a földtudomány 

legátfogóbb megújulását indította el, annak ellenére, hogy nem volt geológus és terepi földtani 

kutatásokat sohasem végzett. Talán ezért nem veszett el a részletekben, hanem képes volt a 

Föld fejl�dését a legkülönböz�bb tudományterületek szemszögéb�l, mai szóhasználattal élve 

interdiszciplináris módon vizsgálni. 

 Wegener kontinensvándorlási elmélete túl jól ismert ahhoz, hogy ehelyütt szisztemati-

kusan bemutassam érvrendszerét és konklúzióit. Pusztán arra szorítkozom, hogy áttekintsem, 

miképpen oldotta fel Dana, Suess és a fixista iskola néhány neuralgikus problémáját. Wegener 

szerint a misztikus geoszinklinális nem egyéb, mint az óceáni medence, els�sorban a kontinen-

tális self. Az üledékek deformációjához szükséges jelent�s térrövidülés természetesen adódik a 

kontinensek közeledése során. A kontinensek (sial) az izosztázia törvényének megfelel�en 

úsznak a nagyobb s�r�ség� bazaltos anyagon (sima), amely az óceánok aljzatát alkotja. Az 

óceáni medencék tehát nem a kontinensek beszakadásának területei! A Föld nem zsugorodik, 

8. ábra:  Kober (1921) sematikus modellje az alpi hegységrendszerr�l. Jelkulcs: N=Sebhely-vonal; 

Z=Közbens� hegység; Nyilak a takaróáttolódás f� irányait mutatják. 
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mert nem egy passzívan h�l� égitest, hanem bels� h�forrásokkal rendelkezik. Ezek pedig a 

hosszú felezési idej� természetes radioaktív elemek2.  

 A kontinensvándorlás hajtómotorja Wegener számára pontosan nem megoldott kérdés 

volt. Arra gondolt, hogy a centrifugális er� miatt fellép� „sarki taszítóer�” megmagyarázhatja 

a kontinensek mozgását, különösen, ha összekapcsolja azzal a tendenciával, hogy az árapály-

súrlódás következtében a kontinensek elmaradnak a forgó földtestt�l. Ennél helyesebb 

okoskodás volt az, hogy a radioaktív elemek által termelt h� a plasztikus földbels�ben 

konvekciós áramlásokat hoz létre, amelyek az egységes kontinens szétszakításában és az 

egyes darabok mozgatásában jelent�s szerepet játszanak (9. ábra). Ezt a mai tudásunkhoz 

közelálló elképzelést az angol Holmes (1931) és a holland Vening Meinesz (1933) 

fejlesztették tovább.  

A sors különös szerencséje folytán Wegenerrel egyid�ben élt, és m�ködött francia 

Svájcban (zömében a kisvárosi Neuchatel egyetemén) egy ambiciózus fiatalember, Emile 

Argand, aki megszállott alpinista és terepi geológus volt, valamint kivételes képességgel 

rendelkezett a megfigyelések (tér)képi ábrázolásában és szintézisében. Els�dleges kutatási 

területe az Alpok legizgalmasabb szegmense a Nyugati-Alpok íve volt (Argand, 1916). A 

hegységképz�dés id�beli menetér�l és szerkezeti stílusáról itt szerzett ismeretei alapján 

azonnal megértette és elfogadta Wegener elméletét. Ennek alapján, els�sorban Suess 

monumentális munkájából átvett adatokra támaszkodva, megalkotta a teljes eurázsiai 

hegységrendszer kialakulásának és fejl�désének mobilista elméletét (Argand, 1924).  

Máig érvényes megállapítása, hogy ez a hegységöv a jura id�szaki Tethys-óceántól é-

szakra lév� Eurázsiai-kontinens és a délre elhelyezked� kontinensek (Afrika-Arábia, India) 

egymás felé vándorlása, majd összeütközése során jött létre (10a-b. ábra). Az ütközés a har-

madid�szak középs� szakaszában kb. 30-40 millió évvel ezel�tt tet�zött. Argand szerint a 

hegységöv teljes szakaszán az volt az általános, hogy a déli kontinens nagymértékben 

rácsúszott az északi kontinensre miközben a korábban közöttük elterül� óceáni terület 

elnyel�dött, illetve fragmentumai becsíp�dtek a két egymásra tolódott kontinentális tömeg 

közé (11. ábra). A jellegzetes szerkezeti felépítés tehát az, hogy felül helyezkednek el az 

afrikai takarók, ez alatt találhatók az óceáni aljzatról lenyírt takarók, amelyek „felken�dtek” a 

legalsó szerkezeti helyzetben lev� európai kontinensre. Az alp-himalájai hegységet az ütközés 

eredményeként egy széles és igen jelent�s deformációkat szenvedett öv alkotja. Argand szerint 

a Pannon-medence teljes aljzata a környez� hegységek bels� öveivel együtt afrikai eredet�. Az 

ausztroalpinak nevezett afrikai takarók alatt lév� óceáni fragmentumokat a Penninikum 

alkotja, míg az alp-kárpáti flistakarók és a Helvétikum az európai kontinens peremi részeit 

képviselik, amelyek az ütközés és áttolódás során visszatorlódtak az európai kontinensre.  

Argand csodálatra méltó tudományos intuícióval alapjában véve helyesen vázolta fel a 

történet folytatását is. Az összeütközést követ�en – mintegy 25-30 millió évvel ezel�tt – a lét-

rejött orogén övben kéregtágulásos feldarabolódás (disztenzió) kezd�dött el. Ez a tágulás oda 

vezetett, hogy a kontinentális területek között új óceáni kéreg jött létre: kialakult a Földközi-

                                                 
2 A természetes radioaktivitást Becquerel fedezte fel 1896-ban, a bomlási jelenséget Rutherford írta le 1904-ben 

és � mondta ki 1907-ben, hogy ez a felfedezés érvényteleníti Lord Kelvin Föld korára vonatkozó becslését is.  
 



                                    HORVÁTH FERENC: A PANNON-MEDENCE GEODINAMIKÁJA                           21                           

 

tenger mai medencéje (12. ábra). Ennek következtében a korábban egybefügg� afrikai 

kontinens homlokfrontján lév� részeit az új óceáni medencék elválasztották a kontinens f� 
tömegét�l, azaz a mai Afrikától (1. ábra). Más területeken, így a Kárpátok és Dinaridák között 

is, a disztenzió mértéke kisebb volt, így alakult ki a köztes helyzet� Pannon-medence. 

Wegener és Argand tehát az a kett�scsillag a geológia egén, akik a XX. század els� 
harmadában megteremtették, és globális skálán alkalmazták a lemeztektonika közvetlen el�fu-

tárának tekinthet� kontinensvándorlási elméletet. 

Holmes (1890-1965) teljes mértékben osztotta Wegener felfogását, miszerint a földi 

anyagok lassú er�hatásra plasztikusan reagálnak, s ezúton a radioaktív h�források nagyskálájú 

konvekciós áramlásokat hoznak létre a földköpenyben. Arra következtetett, hogy a feláram-
lások laterálisan szétterülve a kontinensek alatt szétszakítják azt, és új óceáni medencét 

hoznak létre (9. ábra). A hátság nem más, mint a szétszakadás után hátramaradt szigetdarab. A 

konvekciós áramok leszálló ágai pedig a mélytengeri árkoknál vannak. Vening Meinesz 

(1933) speciális ingákat fejlesztett ki, amelyek képesek voltak a gravitációs anomáliák pontos 

meghatározására a hullámzó tengeren is. M�szereit célszer�en tengeralattjárókon alkalmazta 

és el�ször (1923) a Jávai-árok majd, amerikai meghívásra, a Karibi-árok (1928) környezetében 

mutatta ki az árkokhoz kapcsolódó markáns negatív anomáliákat. Ezek plauzibilis értelmezése 

az volt, hogy a leszálló konvekciós áramok területén a kis s�r�ség� kéreg is alátolódik, és 

ezúton nagyobb s�r�ség� köpenyanyagot szorít ki. Vening Meinesz expedíciójához két fiatal 

amerikai szakember is csatlakozott Harry Hess (1906-1969) és Maurice Ewing (1906-1974), 

majd nemsokára az angol Edward Bullard (1907-1980) is. Mindhárman a majd négy 

évtizeddel kés�bb megszületett új globális tektonikai elmélet, a lemeztektonika vezéralakjai 

lettek. 

 

9. ábra:  Holmes (1931) modellje a földköpeny konvekciós áramlási-rendszerér�l és ennek 

szerepér�l a kontinensek szétválásában és új óceánok kialakulásában 
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10. ábra:  Argand (1928) modellje Európa (szürke terület) és Afrika-Arábia (piros terület) 

közeledésér�l (a. ábra) és ütközésér�l (b. ábra). A drapp szín� terület a déli kontinensek 

peremkomplexumát, kék a Tethys-tenger óceáni részét, míg a nyílhegyben végz�d� áramvonalak a 

„12"-vel jelölt tengelyzónától északra, illetve délre írányúló takaró transzportokat mutatják. P és Q 

az Adriai- ill. az Arábiai-orrot jelzik. 
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12. ábra:  A
rgand (1928) térképsorozata a M

editerráneum
 fejl�désér�l a kontinentális ütközés után. Sárga szín a sekélyebb üledékes m

edencéket, m
íg kék a 

tengeri m
edencéket m

utatja. F
igyeljük m

eg a N
yugat-M

editerráneum
 fejl�désér�l alkotott elképzelésének hasonlóságát m

ai m
odelljeinkkel (v.ö. 116. ábra). 
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2.5. A VERTIKÁLIS TEKTONIKA ÉS AZ UNDÁCIÓS ELMÉLET 

Egy másik nagytektonikai koncepció is született a XX. század elején, amelynek hívei 

néhány vonatkozásban közel jutottak a lemeztektonikához, mégis annak legádázabb ellen-

feleivé váltak. Ezt a koncepciót vertikális tektonikának nevezzük, mert alaptétele az volt, 

hogy a Földön els�dleges mozgások a vertikálisan felfelé irányuló köpenyáramlások és 

minden horizontális elmozdulás ennek a következménye. A koncepció els� megfogalmazója 

Haarmann (1930) volt, aki Földön kívüli (exogén) hatásokkal igyekezett magyarázni a 

vertikális feláramlások gerjesztését. A holland Van Bemmelen (1933, 1954, 1966, 1972) 

elfogadta, s egész életében ezt az elméletet tökéletesítette. Szerinte a köpenyfeláramlások 

epizodikusak és alapvet�en a Földben lév� természetes radioaktív elemek által gerjesztett 

fizikai-kémiai folyamatok következményei. A Föld felszínén ezek a bels� anyagáramlások 

differenciális vertikális mozgásokat gerjesztenek. A kiemelkedések és besüllyedések a felszín 

hullámzását eredményezik, amelyet Van Bemmelen undációknak, a geodinamikai modellt 

pedig undációs-elméletnek nevezett. Mivel a kiemelt tömegeknek potenciális 

energiatöbbletük, a besüllyedéseknek pedig potenciális energiahiányuk van, végs� soron az 

energiaegyensúlyra való törekvés irányítja a földi tektonikát, ezért ezt az eszmerendszert 

gravitációs tektonikának is hívják. A gravitációs tektonikának számos ma is érvényes 

eredménye van különböz� szerkezetek magyarázatában (Ramberg, 1967; De Jong és Scholten, 

1973). Alapvet�en azonban nem globális skálájú tektonikai elmélet, ezért további 

ismertetését�l eltekintek. Hasonló sorsra jut Beloussov (1962) eszmerendszere is, akinek 

felel�ssége, hogy az egykori Szovjetunióban a vertikális tektonikát hivatalos és egyeduralkodó 

állásponttá torzította. Helyzetéb�l logikusan következett, hogy kés�bb � lett a lemeztektonika 

egyik leghevesebb ellenz�je, de akkori argumentumai mai szemmel nézve érdektelennek 

min�síthet�k. 

A korábbiakból láttuk, hogy minden nagytektonikai koncepció Achilles-sarka az óceá-

nok kialakulása. Az undációs elmélet szerint ennek két mechanizmusa van: az atlanti és a me-

diterrán típusú óceánosodás. Az atlanti méret� óceánok kialakulásához mélyr�l (a földmag 

határáról) jöv� és horizontálisan szétterül� feláramlás szükséges, amelyet Van Bemmelen 

„mega-undációnak” nevezett, és ezek helyzetét a Földön a 13. ábra mutatja. Az óceánok 

kialakulásának mechanizmusa pedig a 14. ábrán látható. Eszerint a mélyr�l feláramló 

köpenyanyag a felette lév� kontinentális területet megemeli, az riftesedik, majd szétszakad és 

a távolodó kontinensek között új óceáni kéreg alakul ki. A feláramlások gerincvonala 

egybeesik az óceáni hátságok központi hasadékvölgyével, vagy a kontinentális riftek mentén 

található ott, ahol az undáció még kezdeti stádiumban van (pl. Afro-Arábiai Megaundáció). Ez 

a mechanizmus szinte tökéletesen megegyezik a lemeztektonika akkréciós lemezszegélyének 

fejl�déstörténetével, ami nem meglep�, de értékelend�. Azért nem meglep�, mert a szerz� 

modelljét ebben a korszer� formában már a lemeztektonika ismeretében fogalmazta meg (Van 

Bemmelen, 1972), mégis értékelend�, mert logikusan következett a 40 évvel korábban 

felvázolt eredeti koncepcióból. 

Még nagyobb figyelmet érdemel az óceánosodás mediterrán típusú modellje, amely 

egyértelm�en megel�zte a lemeztektonika születését (Van Bemmelen, 1954). Valójában több 
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volt, mint óceánosodási modell, mert az alp-mediterrán térség ívelt hegységeire és az ívek 

mögött elhelyezked� tengeri vagy üledékes medencékre kínált egységes, a fixisták közbens� 
tömegével homlokegyenest ellenkez� modellt. A mediterrán ív mögötti medencék 100km-es 

nagyságrend� felszíni kiterjedése és az asztenoszférából induló felszálló anyagáramlás miatt a 

létrejöv� felboltozódást Van Bemmelen „mezo-undációnak”, a feláramlást pedig 

„köpenydiapirnek” nevezte. Ez a felboltozódás a fejl�dés hajtóereje, annak aktív centruma 

(15. ábra). Köpenydiapirizmus és a felboltozódás akkor hatásos, ha geoszinklinálisokhoz 

kapcsolódik. A boltozat kiemelkedését kompenzálandó, körülötte gy�r�szer� mélyedés jön 

létre, amelybe a boltozat és a küls� tér irányából is törmelékes üledéktranszport irányul. Ez 

hozza létre a flis-árkot. A boltozatról a kiemelkedés növekedésének hatására az üledékes 

fed�rétegek, és az aljat lenyíródó részei gravitációsan lecsúsznak radiálisan kifelé a flis-árkok 

irányába, majd azt is meggy�rve annak tetejére. Az ily módon hullámszer�en kifelé migráló 

deformáció létrehozza az el�téri süllyedéket, amely molasz-típusú üledékekkel tölt�dik fel, s 

erre a flis takarók jelent�s mértékben rátolódhatnak. Mindeközben a lecsupaszított központi 

kéregblokkba bázikus intrúziók nyomulnak és az alulról elvékonyodik. Ennek hatására vékony 

kontinentális, átmeneti vagy új óceáni kéreg alakulhat ki, amelyik nagyobb s�r�sége miatt 

beszakad (15. ábra) létrehozván az ív mögötti medencét. 

Ezeket a beszakadó medencéket Van Bemmelen „diasztrofikus centrumoknak” 

nevezte. Ezek az orogének legaktívabb részei, ellentétben a fixisták merev és passzív 

közbens� tömegével. Az undációs elmélet intellektuális érdekessége abban állt, hogy logikai 

alternatívát volt képes felkínálni a kontinensvándorlási elmélettel szemben, mert jelent�s 

mérték� takaróképz�dést tudott produkálni íves orogénekben anélkül, hogy kontinentális 

tömegek közeledésére szükség lett volna. Az undációs elmélet eszmetörténeti jelent�ségét az 

adja, hogy els�ként javasolta az ívmögötti medencék kialakulásához kapcsolódó 

asztenoszfrérikus felboltozódást, a köpenydiapirizmust. F� korlátai és hibái is ebb�l 
eredeztethet�k, mert Van Bemmelen olyannyira túlértékelte a köpenyfeláramlás által vezérelt 

tektonikát, hogy mindenkivel (fixistákkal, mobilistákkal és lemeztektonikusokkal) 

konfrontálódott, így modellje elszigetelt és visszhangtalan maradt. 
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14. ábra:  Az óceánok kialakulása és szétterjedése a megaundációs elmélet szerint (Van Bemmelen, 

1972) 
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        15. ábra:  Köpenyfelboltozódás (mezo-undáció) következtében kialakuló hegységív és ívmögötti 

medence általánosított fejl�dési modellje (Van Bemmelen, 1954, 1972 után) 
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2.6. AZ IZOSZTÁZIA ELVE ÉS A FÖLD ALAKJA 

Mai ismereteink szerint az izosztázia egy elméletileg megalapozott és a megfigyelések-

kel összhangban álló földtudományi alapelv. Eszerint a kéreg és a litoszféra merev k�zetekb�l 
felépül� rétegei az alattuk lév� képlékeny köpenyanyagon úsznak, s ennek megfelel�en rájuk 

Archimedesz-törvényéb�l következ� felhajtóer� hat. Mivel a litoszférára ható és a litosz-

férában ébred� többféle er�hatáshoz viszonyítva ez a felhajtóer� sohasem elhanyagolható, s�t 

általában a legnagyobb mérték�, a földkéreg mozgását és változását magyarázni kívánó nagy-

tektonikai elméleteknek összhangban kell lennie az izosztázia törvényével. Mivel az izosztázia 

elvét már a XIX. század közepén megfogalmazták (Pratt, 1855; Airy, 1855), indokolt 

megvizsgálni, hogy az el�z�ekben áttekintett nagytektonikai elképzelések milyen viszonyban 

voltak az izosztázia elvével. Teszem ezt úgy, hogy történeti áttekintést adok az izosztázia 

elvének kialakulásáról és magyarázatáról. 

Az izosztázia elvének megszületése szorosan kapcsolódik a földmérések történetéhez, 

és így kezdetei az ókori hellén civilizációig nyúlnak vissza. Alexandriai Erathoszthenész 

(Kr.e. 276-194) annak biztos tudatában, hogy a Föld – mint minden ideális test – gömb alakú, 

egyszer� geometriai elvet kitalálva és az alexandriai könyvtárban fellelt adatokat felhasználva 

kiszámította a Föld sugarát. A következ� érdemi lépésre Newtonig (1643-1727) kellett várni, 

mert tömegvonzási törvényét a forgó testekre ható centrifugális er�vel kombinálva arra 

lehetett következtetni, hogy a Föld alakjának jobb közelítése a pólusainál belapult forgási 

ellipszoid. Kalandos földmér� expedíciók, hibás mérések és értelmezési viták után a XVIII. 

század végére sikerült megbízhatóan meghatározni a földi ellipszoid tengelyeinek hosszát és 

ezúton igazolni a newtoni mechanika érvényességét. 

Ekkor alakult ki a – kés�bb Gauss (1777-1855) által szabatosan is definiált – földalak 

fogalom. Eszerint a Föld valódi alakja a geoid, amelyet a nehézségi er�térnek az óceánok 

nyugalmi szintjével egybees� ekvipotenciális felülete alkot. Ez a földi s�r�ség inhomo-

genitásai és dinamikus hatások (pl. konvekciós áramlások) miatt egy bonyolult térbeli alakzat, 

amely csak kismértékben tér el a forgási ellipszoidtól, amelyet a Föld normálalakjának 

nevezzük (16. ábra). Ez egy fiktív vonatkoztatási felület; ilyen lenne a földbolygó felszíne, ha 

tökéletesen folyadékszer�en viselked� héjasan homogén s�r�ség� anyagokból állna. Mivel a 

Föld fizikai felszíne úgy az óceánok, mint a kontinensek területén jellegzetes morfológiát és 

s�r�ségkülönbségeket mutat, a Föld nyilvánvalóan nem épül fel teljesen folyadékszer� és 

homogén héjakból. Az ett�l az állapottól való eltérést a normálalak és a geoid helyr�l-helyre 

változó érték� különbsége, a geoidunduláció (17. ábra) adja meg. 

A geoid alakjának, valamint az ebb�l levezethet� normál alak meghatározására 

használt tradicionális földmérési eljárásnak fokmérés a neve. Ennek során – Erathosztenész 

elvét felhasználva – egy meridián kör mentén mérik fix pontok egymástól való távolságát és a 

fix pontokban a helyi függ�vonal szögét a Föld forgástengelyéhez viszonyítva (16. ábra). A 

függ�vonal a helyi nehézségi er� irányát mutatja, ami pedig mer�leges a helyi geoidra. A Föld 

egy adott helyén mért és abban a pontban az ellipszoidra számított függ�vonal irányok 

különbségét függ�vonalelhajlásnak nevezik. A Francia Tudományos Akadémia megbí-

zásából Pierre Bouguer (1698-1758) felmérést végzett Peruban (1735-1745). Meglepve 

tapasztalta, hogy az Andok lábainál végzett méréseib�l levezetett függ�vonalelhajlás értéke 



                                    HORVÁTH FERENC: A PANNON-MEDENCE GEODINAMIKÁJA                           31                           

 

sokkal kisebb annál, mint amit ez az óriás tömeg� hegy indokolna. Bölcsen nem a newtoni 

tömegvonzási törvény helyességében kezdett el kételkedni, hanem egy, a hegységhez 

kapcsolódó és annak vonzó hatását jelent�sen kompenzáló tömeghiányt tételezett fel. 

Majdnem egy évszázaddal kés�bb az indiai brit gyarmaton szolgálatot teljesít� f�geodéta, 

George Everest által irányított mérések meger�sítették a Bouguer által felfedezett, talányosan 

kicsi függ�vonalelhajlást a Himalája el�terében is. 

 

Everest kérésére John Pratt matematikus kezdett el foglalkozni a problémával és rövi-

desen ugyanarra a következtetésre jutott, mint korábban Bouguer. Nevezetesen a felszínen 

látható hegység tömegvonzó hatását valamilyen, a hegységhez kapcsolódó felszínalatti 

tömeghiány hatásosan csökkenti. Hamarosan rájött arra, hogy a függ�vonalelhajlás mérések 

ugyanezt a talányos jelenséget mutatják, csak fordított el�jellel, az óceánok partvonala 

közelében is (16. ábra). Nevezetesen, a függ�vonal általában az óceánok felé hajlik el, jóllehet 

a kis s�r�ség� vízzel kitöltött óceáni medence nyilván jelent�s tömeghiányt jelent. Az óceánok 

alatt tehát tömegtöbblet, azaz nagyobb s�r�ség� anyag kell elhelyezkedjen. Pratt a méréseket 

és azok értelmezését elküldte publikálásra Angliába a Philosophical Transactions of the Royal 

Society nev� tekintélyes laphoz. A majd félszáz oldalas cikk 1855-ben meg is jelent, de 

közvetlen követte egy másik rövid cikk, amely egy alternatív modellt javasolt. Ezt a modellt 

vezet� szaktekintély, Anglia királyi csillagásza George B. Airy találta ki Pratt cikkének 

lektorálása során (Pratt, 1855; Airy, 1855). Kés�bb Pratt (1871) megkísérelt visszavágni a 

szokatlan eljárásért, és kidolgozta saját izosztatikus kompenzációs modelljét. A két modellt a 

18a-b. ábra mutatja. Pratt modellje alapvet�en a h�l� és zsugorodó földmodellb�l indul ki,  

16. ábra:  A Föld normálalakja forgási ellipszoid (szferoid), valódi alakját pedig geoidnak nevezzük. 

A két felület egymástól való eltérését geoidundulációs térkép (17. ábra) adja meg. Az ábra egy óceán 

szélénél és egy hegység lábánál lév� A ill. B pontban mutatja a függ�vonal tényleges irányát (T, 

amely mer�leges a geoidra) és a normál irányt (N, amely mer�leges az ellipszoidra). „Várt” jelzés� 
vektor azt az irányt mutatja, amelyre a felszínközeli tömeghiány (óceán) és tömegtöbblet (hegység) 

ismeretében a korai földmér�k számítottak. A várakozás és a valóság közötti szisztematikus eltérés 

vezetett el az izosztázia jelenségének a felfedezéséhez. 



32                            2. KLASSZIKUS ELMÉLETEK A GLOBÁLIS TEKTONIKÁRÓL                                                          

 

 

hiszen nála a kiemelked� blokkok (hegységek) kis s�r�ség�ek, a kontinentális platók közepes 

s�r�ség�ek, az óceáni medencék pedig a legnagyobb s�r�ség�ek. Az úszás törvénye úgy 

teljesül, hogy minden egyes blokk talpnyomása (azaz hosszúság x s�r�ség) azonos. Itt tehát a 

kompenzációs szint a blokkok egybees� alsó határfelülete. Ezzel szemben Airy modellje 

azonos s�r�ség� kérget tételez fel a Föld teljes felületén, de a kéregblokkok vastagsága 

változó. A kéregblokkok az archimédeszi úszási törvénynek megfelel� egyensúlyi helyzetet 

foglalják el a plasztikus köpenyanyagon. A vékonyak alig, a vastagabbak jobban, míg a 

legvastagabbak magasan kiemelkednek, s így alakulnak ki az óceáni medencék, a kontinentális 

platók és a magashegységek. Ebben az esetben a kompenzációs szint a legvastagabb blokk 

talpszintjén húzódik, erre vonatkozólag minden felette lév� anyagoszlop talpnyomása azonos. 

Mindezek fényében világossá vált, hogy Skandinávia jégkorszak utáni 2-10 mm/év sebesség� 
emelkedése nem más, mint az izosztatikus egyensúly helyreállásának folyamata a jégtakaró 

terhelésének megsz�nte után (Fisher, 1882). Pratt és Airy koncepciójának Dutton (1889) adta 

az izosztázia elve elnevezést, és az � munkássága révén lett az elv gyorsan népszer� az 

Újvilágban is. Érthet� okok miatt, hiszen az izosztatikus kompenzáció Pratt-féle modellje 

összeegyeztethet� Dana permanencia elvével és nyomatékos cáfolata Suess elképzelésének a 

besüllyed� kontinensekr�l és a kiemelked� óceánokról. Az izosztázia elve a XX. század elején 

az Amerikai Egyesült Államokban végzett függ�vonalelhajlás mérések, regionális 

háromszögelések és gravitációs anomália meghatározások együttes feldolgozásával ténnyé 
nemesedett (Hayford, 1911). A US Coast and Geodetic Survey sokéves tevékenységét 

szintetizáló monumentális munka eredményeképpen arra jutottak, hogy egy 113,7 km 

mélység� egyetlen kompenzációs szintet és szisztematikusan változó s�r�ség� blokkokat 

17. ábra:  A geoidundulációk térképe. Az újabb mesterséges holdas mérések a fenti térképet 

nagymértékben pontosították. 
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felvéve (Pratt-modell) és elvégezve ezek hatásának levonását a mért értékekb�l (izosztatikus 

korrekció) a függ�vonalelhajlás deviációk és gravitációs anomáliák gyakorlatilag nullára 

redukálódtak. Ez egyértelm� bizonyíték volt az izosztáziára, Amerikában pedig a Dana modell 

helyességére, vagyis a kontinensvándorlási elmélet elutasítására (Bowie, 1928) 

Úgy t�nt tehát, hogy Pratt-Hayford izosztatikus törvénye ellenérv Wegener elméletével 

szemben. Az izosztázia Airy-féle modellje ugyanakkor er�s támogatást ad a konti-

nensvándorlási elméletnek, mert csak akkor m�ködhet, ha a kéreg alatti köpenyanyag geológia 

id�skálán folyadékszer�en viselkedik. Joggal tette fel tehát a kérdést Wegener: ha a kontinen-

sek vertikálisan képesek mozogni a köpeny plasztikussága miatt, akkor mi akadálya lenne a 

horizontális irányú mozgásnak? Ténylegesen Wegener (1929) az Airy-féle izosztáziát konti-

nensvándorlási elmélete egyik fontos bizonyítékaként kezelte. Az alapvet� kérdés ezek után 

tehát az, hogy az izosztázia, Airy vagy Pratt mechanizmusát követi? Mai ismereteink alapján 

tudjuk, hogy jobb közelítés az Airy-féle mechanizmus, azaz ebben a kérdésben is Wegenernek 

volt igaza! A korabeli helyzet azonban kétségesebb volt, mert a jéggel borított északi területek 

emelkedése Airy mellett érvelt, míg a grandiózus méret� amerikai geodézia és geofizikai 

felmérés során Hayford (1911) Pratt modelljét használta. Az igazság azonban ennél 

árnyaltabb. Hayford világosan leszögezte számításai megkezdése el�tt, hogy a Pratt-modellt 

kifejezetten praktikus okok miatt választja a két alternatív lehet�ség közül (Hayford, 1909). 

Nevezetesen a korabeli „számítógép” lehet�ségek mellett az izosztatikus korrekciók elvégzése 

18. ábra:  Az úszási állapot (izosztázia) megvalósulása a Földön Pratt (a. ábra) és Airy (b. ábra) 

modellje szerint. A tapasztalatok az Airy-modell  helyességét igazolták. 
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sokkal egyszer�bb a Pratt-modellre mint az Airy-modellre. Hayfordnak nem volt kétsége az 

iránt, hogy hasonló eredményességgel használhatta volna az izosztatikus korrekció 

elvégzésére az Airy-modellt, de erre egyszer�en nem volt technikai lehet�sége.  

A következ� években számos gravitációs mérést végeztek különböz� kontinenseken, 

de ekkor már általában erre a célra a gravimétert használták (illetve kivételes területeken az 

Eötvös-ingát, vö. 3.7. fejezet). A gravitációs értelmezések gyakorlatában háromféle anomáliát 

használnak (Egyed, 1956). A Faye- és az izosztatikus anomáliák egy terület egyensúlyi állapo-

tának a vizsgálatára a legalkalmasabbak, míg a Bouguer-anomáliákból a felszínalatti tömeg-

rendellenességek létére lehet következtetni. Afrikában végzett gravitációs mérésekb�l számolt 

izosztatikus anomáliák azt mutatták, hogy a kelet-afrikai árkok nincsenek egyensúlyban, mert 

hozzájuk átlagosan –50 mgal izosztatikus anomália kapcsolódik (Bullard, 1936). 

A legkalandosabb és legnagyobb hatású gravitációs mérések egy fanatikus holland fia-

talember, Vening Meinesz nevéhez kapcsolódnak. � úgy gondolta, hogy az izosztázia teljesü-

lését célszer� lenne az óceánok területén is ellen�rizni. A hollandok számára könnyen elérhet� 

indonéz szigetvilágot választotta tesztterületéül, méréseit pedig ötletes módon tengeralattjárók 

felhasználásával hajtotta végre a maga szerkesztette háromingás berendezéssel. Az 1920-as 

évekt�l több mint két évtizedig folyó mérések látványos eredményeket hoztak. Kiderült, hogy 

az óceáni területek nagy részén jól teljesül� úszási egyensúly drasztikusan megbomlik a mély-

tengeri árkok és a kapcsolódó szigetívek területén, mert ezekhez -100 mgal-tól akár -250 mgal 

értékig terjed� negatív izosztatikus anomáliasáv kapcsolódik. Vening Meinesszel párhuzamo-

san ugyanilyen eredményekre jutott Hess (1938) is a Karibi-árok környezetében végzett 

tengeri gravitációs mérései során. Ezekb�l arra következtettek, hogy a mélytengeri árkok 

mentén olyan kompressziós er�hatások m�ködnek, amelyek képesek felülmúlni az 

izosztatikus felhajtóer�t és a könny� kérget nagy red� formájában a köpenybe gy�rni. Ez a 

nagy visszhangot keltett betüremlési (downbuckling) elmélet (Vening Meinesz, 1954; Egyed, 

1956). Id�közben kiderült az is, hogy az alpi hegységrendszer küls� peremein lév� 
el�süllyedékeket hasonló jelleg� és nagyságú izosztatikus anomáliák jellemzik. Nem képez 

kivételt ez alól a Kárpátok hegységíve sem, bár a tömegzavar jóval hangsúlyosabb a Keleti-

Kárpátok mentén, szemben a Nyugati-Kárpátokkal, ami elég közel áll az izosztatikus 

egyensúlyhoz (Tanni, 1942).Vening Meinesz és Hess számára nem volt kétséges, hogy itt is a 
kéreg kompressziós betüremlése ment végbe (Heiskanen és Vening Meinesz, 1958).  

Összefoglalva megállapítható, hogy az izosztázia törvénye a XX. század kezdetét�l 
megkérd�jelezhetetlen tudományos igazság, amely a Föld szilárd küls� öve alatti köpenyanyag 

folyadékszer� viselkedését bizonyítja. Az úszás törvényének megfelel�en irányítja a vertikális 

kéregmozgásokat, és ezúton kizárja azt a lehet�séget, hogy jelent�s kiterjedés� kontinensek 

elsüllyedjenek, avagy óceáni kérg� területek felszínre emelkedjenek. Suess tehát ebben téve-

dett, de hiteltelennek kell tekinteni a Kober-Stille iskola fixista modelljeit is, mert azok sem 

vették figyelembe az izosztázia törvényét. Dana permanencia elve és Van Bemmelen undációs 

modellje nincs ellentétben az izosztáziával, de a geoszinklinálisok kialakulása izosztatikusan 

nem m�ködik, miután kiderült, hogy a Föld nem zsugorodik. A XX. század els� felében 

végzett szárazföldi és tengeri gravitációs mérések bizonyították, hogy a Föld területének dönt� 

részén izosztatikus egyensúly áll fenn, ugyanakkor tektonikailag különösen aktív zónákban 

markáns eltérés észlelhet� az úszási egyensúlytól. Az izosztázia elve a mobilista koncepciókat 
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támogatja, és látni fogjuk, hogy a lemeztektonikai folyamatok mozgásmechanizmusának meg-

értéséhez is az izosztázia elvén keresztül vezet el az út (v.ö. 5.1. fejezet). 
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 „ Ne többé idegen tájékok b�bájos ujdonságainak 
felfedezésére, hanem hazám földjének tanulmányozására 

és leírására szolgáljanak a tapasztalatok.” 
Lóczy Lajos  

 

3. KLASSZIKUS ELMÉLETEK A MAGYAR FÖLD TEKTONIKÁJÁ-
RÓL 

Ebben a fejezetben el�ször azt mutatom be, hogy a klasszikus nagytektonikai elméle-

tekben fontos szerepet játszott a Pannon-medence, és ennek megfelel�en markánsan eltér� 
modellek születtek kialakulásáról és szerepér�l a medencét körülvev� hegykoszorú 

létrehozásában. 

Ezután azt tekintem át, hogy a hazai földtudomány legjobbjai hogyan viszonyultak az 

eltér� koncepciókhoz, és helyspecifikus tudásukkal mennyiben járultak hozzá a magyar földr�l 
alkotott nagytektonikai modellek továbbfejlesztéséhez. F� témánknak megfelel�en hangsú-

lyosan vizsgálom azt is, hogy a hazai tektonikai elképzelésekben milyen vélemények fogalma-

zódtak meg a terület harmadid�szaki szerkezetfejl�désér�l. 
Mindezt teszem úgy, hogy minimalizálni igyekszem az átfedést Fülöp (1989) könyvé-

vel, amely Magyarország és környezete geológiai megismerésének történetét részletesen és 

magas színvonalon tárgyalja. Szándékaim szerint az elkerülhetetlen átfedések sem lesznek 

ismétlések, mert el�deink tevékenységét eszmetörténeti alapon, az egykori globális tektoni-

kákhoz és egymás nézeteihez való viszonyuk alapján kritikailag értékelem. 

 

3.1. KÜLFÖLDI SZAKTEKINTÉLYEK A PANNON TERÜLET NAGYTEKTONIKÁJÁ-
RÓL 

Az alpi hegyláncok kígyószer�en kanyargó f�csapása, ágakra való szétválása és újra-

egyesülése Európa déli és Afrika északi peremén olyan érdekes jelenség, amely nem kerülte el 

a különböz� nagytektonika koncepciók megalkotóinak figyelmét.  

A regionális skálájú mobilista koncepciót Victor Uhlig (1903, 1907) alkotta meg az 

alp-kárpát-pannon területre vonatkozó átfogó tudással és zseniális intuicióval. A 19. ábrát átta-

nulmányozva megállapítható, hogy a kárpáti el�tért�l a Bakonyig rajzolt É-D irányú szelvénye 

koncepcionálisan minden vonatkozásban helytálló. Egyetlen elvi hibát követett csak el, s ez 

elegend� volt ahhoz, hogy Lóczy Lajos Uhlig elképzelését tudományos fantazmagóriának ítél-

je (ld. 3.2. fejezet). Ez pedig az volt, hogy a Magyar-középhegységet, amit – helyesen – a leg-

fels� kelet-alpi takaróegységként definiált a takarórendszer szerkezeti hierarchiájában kés�n 

(mediterrániban) képz�dött takarónak tartotta. Ez a tévedés szinte érthetetlen, mert már Suess 

kimutatta, hogy az orogén tevékenység belülr�l kifelé migrál, s Uhlig is tudta, hogy a legküls� 

molasz-takaró kialakulása egészen fiatal folyamat. Valószín�leg az akkoriban kurrens 

„gyökérzóna” koncepció áldozata volt, amelyik az orogének bels� tartományában keresett egy 

rejtélyes forrást, ahonnan a takarók kiprésel�dtek. Ilyen gyökérzónának gondolták akkoriban a 

Periadriatikus vonalat, ahonnan úgy a kelet-alpi, mint a dél-alpi takarók eredeztek. Ennek 

logikus folytatása valahol a Dunántúli-középhegység déli pereménél volt elképzelhet�, s 
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ezúton a kárpáti és dinári takarók gyökérzónája a Pannon-medence középvonalában kellett, 

hogy elhelyezkedjen.  

A globális skálájú mobilista koncepciót Argand (1924) alkotta meg, amely szerint az 

egész alp-kárpát-dinári-pannon terület egy afrikai eredet� mega-takaró (11. ábra), amely alatt a 

Tethys óceán maradványai és az európai kontinens található. Ebben a modellben tehát semmi 

szükség nincs gyökérzónára. Az alp-kárpáti hegylánc ívelt lefutását is a legkézenfekv�bb mó-

don magyarázta Argand. Az európai kontinens partvonala nem volt sima lefutású. Egy 

nagyobb öblözetébe az északra mozgó afrikai kontinens orrszer� kidudorodása (Adriai-tüske) 

nyomult be, és oldalirányba kipréselte a nyugat-alpi és kárpáti takarókat (10a. ábra). A 12. 

ábra tanúsága szerint a kés� oligocén – korai miocén során megindult disztenziós folyamat 

létrehozta a Pannon-medencét, de a kárpáti ív görbültségét csak kis mértékben növelte meg. 

Ezzel szemben az apennin-kalábria-sziciliai orogén ív teljes mértékben ebben az id�szakban 

jött létre a Nyugat-Mediterráneum kinyílásával és a Korzika-Szardinia blokk óramutató 

járásával ellentétes irányú rotációjával. 

A fixisták, alapvet�en Kober (1921) hatására, az ívelt orogének bels� (konkáv) terüle-

tére merev tömegeket képzeltek, amelyet közbens� tömegnek neveztek (8. ábra). Ezek az álta-

luk definiált orogén ciklus korai szakaszában er�sen deformálódtak, miközben intenzív 

magmás tevékenység zajlott le (7. ábra). Ezt követ�en a f� deformációs aktivitás kifelé (azaz a 

szegélyez� stabil el�terek irányába) történ� vándorlása eredményeképpen a bels� területek 

konszolidálódtak és rideg, csak blokktektonikát, valamint változó típusú magmás tevékeny-

séget mutató tömeggé váltak. A rideg tömegek beszakadása és tengerrel vagy vastag üledékes 

k�zetekkel való feltöltése mechanikai szempontból már nehezebb probléma volt a fixisták 

számára, s emiatt nem is tudták ezt az általános megfigyelést beilleszteni szabályszer� 

rendszerükbe (v.ö. 7. ábra). A fixisták lényegében elfogadták Suess (1885-1909) magya-

rázatát, amely szerint a gyorsabban zsugorodó földi kéregrészek beszakadása kisebb skálán, 

nevezetesen a Mediterráneumra, s ezen belül a Pannon-medencére is alkalmazható. 

19. ábra:  Uhlig (1903, 1907) vázolta fel el�ször a Kárpátok takarós felépítését és arra következtetett, 

hogy a Középhegység legfels�-asztroalpi takaró (Fülöp, 1989 után) 



38                    3. KLASSZIKUS ELMÉLETEK A MAGYAR FÖLD TEKTONIKÁJÁRÓL                                                       

 

A fixisták szellemi vezére, Hans Stille pályája zenitjén részletes tanulmányt készített a 

Kárpátok kialakulásáról, s érdemben foglalkozott a Pannon-medencével is (Stille, 1953). Ez, a 

koncepciójuk szerint típusos közbens�hegység, a variszkuszi orogenezis során 

konszolidálódott tömeg, hasonlóan a Nyugat-Európa más variszkuszi röghegységeihez. A 

pannon merev tömeg körül torlódtak fel a kréta-tercier korú kárpáti és dinári hegyláncok, a 

bels� magtól kifelé mutató vergenciákkal. A 20. ábra szerint a Pannonikum hasonló szerepet 

játszott az alpi orogenezisben, mint a prekambriumi id�ben konszolidálódott Moldanubikum a 

variszkuszi hegységképz�désben. Szerinte mindkét területet germán típusú blokktektonika 

jellemezte a fiatalabb orogenezisek során. Stille (1953) m�vének f� problémája az volt, hogy a 

kárpát-pannon rendszerre nem alkalmazható az egyszer� orogén ciklustörvény, tehát a 

szerz� önmagával került ellentmondásba. Az ellentmondás komplikált feloldása természetesen 

nem okozhatott gondot a kiemelked� képesség� nagytektonikusnak, ám ez azzal járt, hogy 

sérült a „rend és cél” mindenhatóságát valló fixista alapideológia. 

Az alapvet� koncepcionális zavar abból származott, hogy a Pannonikum az alpi oroge-

nezis során a koncepciónak megfelel� „szabályos” magmás tevékenységet mutatta (iniciális, 

szinorogén, szubszekvens és finális), de már a variszkuszi id�kben konszolidálódott tömegnek 

volt min�sítve. Vagyis nem összeegyeztethet� az orogén fejl�dés fixista törvényével az, hogy 

a Pannonikumnak van szabályos alpi magmás ciklusa, de feltételezésük szerint nincs alpi tek-

tonikája. Stille (1953) m�vében többször is visszatért erre a kínos problémára, majd 

feloldására meglep� megoldást talált. Nevezetesen újra felfedezte a legvadabb mobilisták 

(Ampferer és Hammer, 1911) által javasolt alátolódást, mint a takaróképz�dés szükséges 

feltételét! Ezt � a szemléletes, de komolytalan „elnyelés” (Verschluckung) helyett szakszer�en 

„alátolódásnak” (Unterschiebung) nevezte, az általánosított jelenséget pedig még elegánsab-

20. ábra:  Stille (1953) szerint a pannóniai köztes tömeg (A) a Moldanubikumhoz (B) hasonlóan már a 

variszkuszi orogenezis során konszolidálódott masszívum volt 
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ban „alátolódási tektonikának” (Unterfahrungstektonik) hívta. A Kárpátok kialakulása során 

két alátolódási folyamatot különböztetett meg: az els� az ausztriai fázishoz és a bels� 
hegységekhez (21. ábra), a második pedig a szávai fázishoz és az el�térhez kapcsolódott (22. 

ábra). Mindkét esetben az alátolódás mértéke jelent�s volt, és annak iránya a közbens� tömeg 

felé mutatott. A fiatalabb alátolódás esetén Stille kimondta és ábrázolta, hogy a kárpáti el�tér 

kontinentális kérge tolódott radiálisan befelé a Pannonikum tömege alá. Rájött arra, hogy az 

el�téri kéreg alátolódása olyan mérték� volt, hogy az a köpenybe benyomulva elérte az 

olvadáspont h�mérsékleti mélységszintjét, és a létrejött olvadék felszínre törve alakította ki a 

miocén mészalkáli vulkáni ívet (22. ábra).  

Stille (1953) tehát fixista alapon felfedezte a szubdukciót és ennek irányító szerepét a 

mészalkáli magmatizmus létrejöttében. Bár évtizedekig a nagytektonika vezet� szaktekintélye 

volt Európában, ez a gondolata sajnálatosan visszhangtalan maradt, olyannyira, hogy a lemez-

tektonika amerikai úttör�i újra kitalálták azt, természetesen az alpi el�zmények ismerete 

nélkül. Magatartásuk érthet�, mert az európai nagytektonikai gondolat fejl�dése olyannyira 

bonyolult és ellentmondásos volt, hogy az abban való eligazodás az egyszer� igazságokat 

kedvel� amerikai mentalitás számára szinte lehetetlen volt. 

Befejezésül az európai iskolák sokszín�ségének további alátámasztására felidézem a 

Van Bemmelen (1954, 1972) koncepciójából következ� köpenydiapir modellt (15. ábra), 

amelynek alkalmazhatóságára a Pannon-medence az egyik legjobb példa (23. ábra). Az aktív 

központi tömeggel és horizontális térrövidülés nélkül létrehozott takarórendszerekkel 

jellemezhet� modell markánsan különbözött az itt ismertetett más Pannon-medencére 

kidolgozott nagytektonikai koncepcióktól, és a mai ismereteink szerinti igazság több elemét is 

tartalmazta. 

21. ábra:  Az el�tér alátolódása az ausztriai fázis során (Stille, 1953) 
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Látható tehát, hogy mindegyik nagytektonikai iskolának volt álláspontja a pannon 
terület kialakulásáról és medencefejl�désér�l. A következ�kben azt tekintem át, hogy a leg-

jobb magyar szakemberek, a hazai föld szakavatott ismer�i, hogyan viszonyultak az eszmék 

sokszín�ségéhez, és mivel járultak hozzá egy tényszer�bb nagytektonikai kép kialakulásához. 

 

22. ábra:  Az el�tér alátolódása a szávai fázis során és az alátolódott kéreg megolvadásával kialakuló 

bels�-kárpáti vulkanizmus (Stille, 1953) 

23. ábra:  Van Bemmelen (1954, 1972) szerint a Mediterráneum ívmögötti medencéi és a kapcsolódó 

hegységívek aktív köpenyfelboltozódással jöttek létre. Jelkulcs: 1 = El�süllyedékek határa; 2 = Küls� 
hegységív. A hegységekben a jellemz� takarótranszport-irányokat a nyilak mutatják; 3 = Bels� vulkáni 

ív. 4 = El�téri blokk-szerkezet� hegységek. 
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3.2. A FIXISTA LÓCZY 

A hazai geológia felvirágzása a magyar gazdaság és társadalom egyik legtermékenyebb 

id�szakához, a kiegyezést�l az I. világháborúig tartó közel félévszázadhoz köt�dik. Ekkor élt 

és alkotott Lóczy Lajos (1849-1920), akit két tudományszak a földtan és a földrajz is 

kiemelked� tudósának tart. Gyermekkorának legszebb éveit az Aradi-hegyalján töltötte, ahol 

édesapjával, bebarangolta a Hegyes-Drócsa vadregényes tájait. Aradon érettségizett, majd 

megözvegyült édesanyja nyomatékos kívánságára és óriási áldozattal járó anyagi 

támogatásával egyetemi tanulmányait a Zürichi Polytechnikumban (ma ETH) végezte (1870-

74). Legkedvesebb tanárai a korszak két kiemelked� geológusa az id�s mester Escher von der 

Linth és fiatalabb tanítványa Albert Heim voltak. Els�sorban az � hatásukra választotta 

élethivatásul a geológia m�velését. Hírnevüket az alapozta meg, hogy személyükhöz f�z�dik a 

takaróelmélet els� megfogalmazása a Glaurusi-Alpokban található kett�s fekv�red� 

kimutatásával (Sengör, 1982a). 

Az egyetem elvégzése után a Magyar Nemzeti Múzeum ásványtárának segéd�re lett, 

de e szerénynek t�n� megbízás adta meg a lehet�séget ahhoz, hogy a magyar 

természettudomány legkiválóbbjainak társaságába kerülhessen. Az ambiciózus fiatalember 

els� tanulmányait elküldte a korszak legnagyobbjának Suessnek, aki többször is látogatásra 

hívta Bécsbe. A látogatások során nemcsak el�adásait hallgathatta meg, hanem demonstrá-

torként részt is vett azok megszületésében. Ett�l az id�t�l kezdve Suess lett Lóczy atyai 

jóbarátja, aki egész életét végigkövette és segítette. A Mester habozás nélkül a 28 éves 

fiatalembert ajánlotta geológus szakért�ként Széchenyi Béla grófnak, aki megfelel� útitársra 

kért t�le javaslatot kelet-ázsiai expedíciójához. Az 1877 decemberét�l 1880 áprilisáig tartó 

expedíció Lóczy életének legizgalmasabb, legtermékenyebb egyben legkeményebb kalandja 

volt. 10 évvel kés�bb az expedíció eredményeit összefoglaló monográfiában (Lóczy, 1890) azt 

írta, hogy „Keleti utazásomnak egyik f�czélja, megfigyeléseimnek alapvet� iránya az volt, 

hogy az átutazott hegységeknek bels� szerkezetét fölismerjem.” 

1889-t�l 1909-ig a budapesti Tudományegyetemen az Egyetemes Földrajz Tanszék 

vezet� professzora volt. Ekkor indította el világra szóló vállalkozását a Balaton tudományos 

tanulmányozását, aminek szellemi vezére és fáradhatatlan szervez�je volt. Legfontosabb 

személyes hozzájárulása a Balatonfelvidék 1:75,000 méretarányú földtani térképének 

elkészítése volt (Lóczy, 1920). 

Már betöltötte hatvanadik életévét, amikor Böckh János nyugalomba vonulása után fel-

kérték a Földtani Intézet igazgatójának. „Két kézzel ragadtam meg az alkalmat a kedvemhez 

való munkához azzal a reménnyel, hogy tapasztalataim egy jó részét még sem viszem magam-

mal a sírba és annyi sok évi munkám nem megy veszend�be” írta ebb�l az alkalomból (Telegdi 

Róth, 1949, p. 315). Valóban a hazai föld megismerésében és tektonikai fejl�désének magya-

rázatában munkásságának ez az utolsó évtizede volt a leggyümölcsöz�bb. Utolsó évtized, mert 

1919. májusában a Tanácsköztársaság Földtani Direktóriuma „értékelte” igazgatói tevékenysé-

gét, aminek hatására Lóczy lemondott: ”…1919. nyarán márciustól augusztus haváig terjed� 
szám�zetésem és a szovjet kormánytól történt nyugdíjaztatásom ideje alatt balatoncsopaki 

otthonomban terjedelmes összefoglaló munkát írtam.”, mégpedig az 1916-18. években fiával 



42                    3. KLASSZIKUS ELMÉLETEK A MAGYAR FÖLD TEKTONIKÁJÁRÓL                                                       

 

és számos fiatal kollégájával együtt végzett nyugat-szerbiai földtani tanulmányairól (Lóczy, 

1920b). Legh�ségesebb tanítványa Cholnoky Jen� (1920) drámai hitelességgel ír err�l az id�-
szakról is, csakúgy, mint az ország megcsonkítása elleni kétségbeesett kísérlet termékér�l, a 

Lóczy által szerkesztett „A Magyar Szent Korona Országainak földrajzi, társadalomtudomá-

nyi, közm�vel�dési és közgazdasági leírása” cím� grandiózus m�r�l (Lóczy, 1918a). Ebben a 

m�ben található Lóczy (1918) legteljesebb összefoglalása a magyar föld nagyszerkezetér�l, 
azaz a közbens� tömeg koncepcióról. Lóczy nagytektonikája megértésében és egy Lóczy-ta-

lány fölrajzolásában a fenti két érettkori munkán kívül a Keleti-Himalájában tett korai utazásá-

nak földtani szintézise (Lóczy, 1907) és Suess koncepcióiról vallott véleménye (Lóczy, 1876, 

1915) voltak irányadó forrásaim. 

Lóczy nagysága az utókor általános elismerésében nyilvánult meg a legmeggy�z�bben. 

Halálának 10. évfordulója (Teleki, 1930; Cholnoky, 1930) és születésének 150. évfordulója 

(Marosi, 2002) alkalmából írott megemlékezések és tudománytörténeti érték� tanulmányok 

mellett számos cikk (pl. Reich, 1986) és két könyv (Tasnádi-Kubacska, 1974; Antalffy, 1964) 

is értékeli tevékenységét. Ilyen b�séges és értékes irodalom mellett azzal kívánok újat mon-

dani Lóczy Lajosról, hogy felidézem fixista modelljét a magyar közbens� tömegr�l, majd 

szembeállítom ezzel a mobilista Lóczy vilagraszóló eredményeit.  

A Földtani Intézet igazgatójaként a magyar föld különböz� hegységszerkezeti egysége-

inek monografikus feldolgozását indította el. Ilyen volt a Gerecse, Vértes, Bükk és Mecsek 

térképezése mellett az intenzív kutatómunka megkezdése a Bihar-hegységben, Erdélyben, a 

Keleti- és Északi-Kárpátokban. A Balaton Bizottság széleskör� kutatásainak keretében szemé-

lyesen vezette a Balaton felvidék részletes földtani felvételét, valamint utolsó tudományos ka-

landjaként a nyugat-szerbiai hegyvidék új szemlélet� térképezését (Lóczy, 1913, 1920b). 

Telegdi Roth (1949) találó helyzetértékelése szerint „… sok kéz és egyetlen fej végezte a 

magyar föld részletes megismerésének merészen kibontakozó feladatát.” 

Mindezen kutatások nagytektonikai esszenciája a közbens� tömeg koncepció, 

amelynek Lóczy a szül�atyja, bár az elnevezés csak kés�bb született meg, ennek a nagyhatású 

és elegáns koncepciónak az általánosítása és kiterjesztése során (Kober, 1921, 1933; Böckh, 

1930). Az eredeti koncepció célja volt megadni a magyar föld különleges helyzetének 

magyarázatát az alpi orogén övben. Magyarázatot kíván ugyanis az az érdekes helyzet (1. 

ábra), amelyben az alpi hegyláncok egymás mellett futó ágai szétágaznak, majd ismét 

egyesülve egy közbens� és fiatal üledékkel nagymértékben fedett, de láthatólag gyengén 

deformált tömeget ölelnek körbe. Lóczy (1913b, 1918b, 1920b) magyarázatának lényegi 

elemei a következ�k: 

a.) A körülölelt tömeg egy merev, altaida-variszkuszi masszívum maradványa, amely a 

Rhodope masszivummal van összekötetésben. 

b.) A kés�i paleozoikumtól a miocén elejéig ez a nagykiterjedés� masszivum emelkedett a 

magyar medence helyén. Ebbe öbölként nyomultak be a paleozoi és mezozoi tenger-

ágak, amelyek transzgressziói és regressziói hozták létre a különböz� fácies� tengeri és 

szárazföldi üledékes k�zetek egymás melletti és feletti váltakozását.  

c.) Ezt a kiemelt bels� hegységet nem érte soha er�s alpi deformáció, csak helyenként 

vannak az id�sebb mezozoi rétegek enyhe boltozatokba és tekn�kbe gy�rve. 

Uralkodóak a harmadkori hosszanti és ezekre közel mer�leges harántos törések, 
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amelyek sakktáblaszer�en rögökre darabolták összes bels� hegységünket. A törések 

mentén fellép� függ�leges vet�dések mellett, harántvet�k mentén vízszintes 

elmozdulások is történtek. 

d.) A magyar medence ezen törésrendszer által irányított beszakadás során jött létre, 

amely részben ma is tart, de f� fázisa az andezit vulkánossággal egyid�s és a 

mediterrán-pontusi id�k közé esik. 

e.) A bels� tömeget körülölel� hegységkoszorú küls� övei (alapvet�en a flis összlet) igazi 

geoszinklinális képz�dmények, amelyek alpi deformációk hatására gy�rt-takarós rend-

szert képeztek. Általános szabályként megállapítható, hogy a tektonikai aktivitás kora 

kifelé haladva a fels�-krétától a pliocénig fokozatosan fiatalodik. 

Lóczy a koncepció kialakulásának történetér�l és motívumairól két cikkében is ír, sze-

mélyes hangnemben (Lóczy, 1913b; Lóczy, 1915). Az els�b�l való a következ� idézet: 

„Mojsisovics E. Bosznia és Herczegovina okkupálása idején geológus törzskarával el�ször 

megismerve déli határainkat, a balkánfélszigeti föltevéses �si szárazulat fogalmát vetette fel a 

Száván túli hegyekre és hozzávette a szlavóniai hegyrögöket, s�t a Pécsi-hegységet is. 

„Orientalisches Festland”, vagyis Keleti szárazulat névvel jelölte ezt. Mojsisovics e szellemes 

föltevését én kiterjesztem az egész nagy magyar medencére, melynek helyére a palaeozoos-

mezozoos korszakok idejére összefügg� magas hegységeket, a középeurópai variszkuszi hegy-

tömegek keleti nagy el�örsét képzelem. Ennek a nagy hegységnek legnagyobb részér�l azt vé-

lem, hogy mélyen leszakadt az Alföld alá. 

A kerületén visszamaradt szigethegyek, ezek között a balkáni rögök is, szerintem mind 

a variszkuszi rendszer� hegyekhez tartozó tagok. Az újabb tektonikai elméletek, melyek nagy 

távolságokból jött vízszintes földkéregmozgásokkal, egymásra ránczolással és egymásra 

nyomulásokkal magyarázzák meg a Kárpátok szerkezetét a mi bels� hegységeinkben, eddigi 

ismereteink szerint semminem� támaszt nem lelhetnek. Néhai boldog emlék� Uhlig Viktor 

barátomnak az a sejtése, hogy talán a Bakony és a magyarországi középhegységek triaszkorú 

rétegeikkel a mediterrán rétegek felett úsznak, a tudományos fantazmagoriákhoz utalható. 

Nem gáncsként mondom ezt, mert a képzelet munkáját a tudományban is nagyra tartom és 

szükségesnek ítélem.” 

Az idézet betekintést enged Lóczy gondolatmenetébe. Az történt, hogy a tényeket fel-

tétlen tisztel� Lóczy nem látott a magyar és szerbiai szigethegységekben dönt� bizonyítékot 

takarós szerkezetre, az eoalpi deformációs fázis fontosságát pedig a bels� területeken 

alábecsülte. A Balaton környékének geológiai képz�dményeit leíró munkájában (Lóczy, 

1913a) és a kapcsolódó térképen (Lóczy, 1920a) a Déli-Bakony és a Balatonfelvidék 

dominánsan triász k�zeteinek gy�r�dését („ráncosodását”) és blokkos feldarabolódását 

dokumentálta. S�t egy helyen a balatonfüredi Nagymez�t�l Fels�örsig húzódó f�dolomit folt 

esetén, (Lóczy, 1913a) a takarós helyzetet is elképzelhet�nek tartotta. A tektonika 

dokumentálása azonban csak a monográfiában látható szelvényeken történt meg, térképi 

ábrázolása sajnos megvalósítatlan maradt. 
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3.3. A MOBILISTA LÓCZY 

Lóczy éppen befejezte egyetemi tanulmányait, amikor néhány geomorfológiai tanul-

mánnyal a háta mögött értékelést közölt a hegységképz�dési elméletekr�l, amelyhez az 

apropót Suess (1875) els� f� m�vének megjelenése adta (Lóczy, 1876). Az akkori 

földtudomány legnagyobb problémájának korszer� kifejtése, és ennek során önálló 

véleményének megfogalmazása, kiemelked� tudásának els�, kétségbevonhatatlan 

megnyilvánulása volt. „Mi módon képz�dtek a hegyek, mily okok és er�k befolyása alatt 

emelkedtek az Alpesek 4600 méter, a Himalaya csúcsai 9000 méter magasságra a tengerszín 

fölé? E kérdésekre a földtan határozott és kielégít� feleletet adni mindeddig nem képes.” kezdi 

a cikket. Majd a kurrens külföldi elméleteket áttekintve megállapítja, hogy „Jelenleg tehát 

mindinkább a kih�l� földtest összehúzódásából kifejl� oldaler�nek róják fel a hegyalakítást, 

…”. Ezek az oldaler�k határozott polaritású torlódásokat és red�ket hoztak létre, amelyek az 

Alpok és a Nyugati Kárpátok esetében északra (északkeletre) irányulnak. „Eme hegylánczok a 

vízfelület hullámaival hasonlíthatók össze, melyek a partfelé �zetve s az �ket szegélyz� régibb 

hegytömegek el�fokain megtörve, egymásba torlódtak és összegy�r�dtek, …” Majd így 

folytatja: „De nemcsak az Alpesek utalnak egynem� általános oldalnyomásra fölépítésükben, 

hanem Európa többi hegységei is, ….” Tisztán látta azonban, hogy az északi irányú torlódás 

nem általános: „Nem csak a Himalaya, hanem a többi közép-ázsiai hegységek leírásából is az 

t�nik ki, hogy ezek szintén úgy, miként az alpesi rendszer, egyoldalú fölépítés�ek; csakhogy 

tömegök mozgása, ellentétben az Alpes-rendszerével, délnek irányúlt, megfelelve a délfelé 

domboruló görbületüknek.” Nem hagy kétséget afel�l sem, hogy a különböz� irányú 

torlódások során a rétegek egymás fölé nyomulhatnak és áthajló red�k, (azaz takarók) 

alakulhatnak ki. Végül, diplomatikusan, de ellentmond Suessnek a geoszinklinális kérdésében: 

„Az ily süllyed� területeket, melyek a hegylánczok kiemelkedését kezdeményezték, Dana 

„Geosynklinale” (Föld-ellenhajló) névvel jelöli. Említettük, hogy ezek föltevése az Alpes-

rendszer alkotásával nem egyez. Nem tagadható azonban, hogy a mezozoi üledékes rétegek 

kifejl�dését tekintve ez sokban igazolni látszik Herschel és Dana föltevését. „ Majd még ha-

tározottabban fogalmaz „Az Alpesek rétegei kövület-zárványaik jelleménél fogva tehát nagy 

tenger-mélységekben képz�dhettek és ebben a tekintetben f�leg keleti részük volna Dana felte-

vése értelmében „geosynklinale”-nak tekinthet�, a mely rész t.i. a trias-korban kezdett lassan-

ként lesüllyedni.” 

Ezután következett, közel egy év múlva a kelet-ázsiai expedíció. A Széchenyi-

expedíció tagjai (Széchenyi Béla gróf, Lóczy Lajos, Kreitner Gusztáv osztrák térképész 

f�hadnagy és Bálint Gábor nyelvész) Triesztb�l Bombayba hajóztak. Ezután Lóczy Kreitner 

társaságában Calcuttába utazott, ahol a Bengáli Ázsiai Társaság könyvtárában búvárkodott. Itt 

rábukkant K�rösi Csoma elveszettnek hitt önéletrajzára, és a nagy székely tudós példája 

nyomán érlel�dött meg benne az elhatározás, hogy az � egykori útját követve megkísérel 

eljutni Tibetbe. Saját költségén, a terület angol köztisztvisel�inek támogatásával négy nap alatt 

felértek Darjeelingbe (1879. február 12.), ahol felkereste K�rösi Csoma sírját, majd ötven 

teherhordóból álló karavánnal feljutott a független Szikkim területén lév� 4423 méter magas 

Dzselep-hágóra. Bár ez Tibet kapuja, tovább nem tudtak menni és 1879. február 28-án 

visszaindultak Calcuttába. „Bárha geológus kalapáccsal tíz napig jártam Szikkim délkeleti 
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részében és jócskán gy�jtögettem k�zeteit, mégis csak futólagos megfigyeléseket jegyezhettem 

naplómba, …” írja majd 20 évvel kés�bb mikor ezeket a megfigyeléseket kell�en kiérlelve 

közreadta (Lóczy, 1907). Legérdekesebb megfigyeléseir�l azonban már 1883. májusában a 

Földtani Társulat el�adóülésén beszámolt (Földtani Közlöny., 13. kötet 211-212 oldalak). E 

rövid utazás során tett „futólagos megfigyelések” jelentették a kelet-ázsiai expedíció 

legfontosabb földtudományi felfedezését (Kubassek, 2002). Bár ezzel a megállapítással 

minden méltatója egyetért, a felfedezés lényegét mai ismereteink fényében szinte még senki 

sem elemezte. Mivel Lóczy nagytektonikai szemléletének kialakításában ez a felfedezés dönt� 

jelent�ség�, elkerülhetetlennek ítéltem, hogy ezt az elemzést magam megtegyem. 

Négy geológiai metszet, valamint a szikkimi Himalája geológiai térképe és egy 

eligazító helyszínrajz a 24a-c. ábrán látható. A szelvények és a térkép azonos tartalmúak 

Lóczy (1907) ábráival, de a jobb áttekinthet�ség kedvéért kiszíneztük azokat, illetve több 

helyen a nehezen olvasható neveket újra írtuk. Lóczy (1907) beszámolt arról, hogy a terület 

geológiájára vonatkozó minden fontos irodalmat áttanulmányozott, ezért nyilvánvaló, hogy 

úgy a térkép mind a metszetek szerkesztése során mások eredményeit is figyelembe vette. A 

valóban önálló és világraszóló következtetés a térképen és a szelvényen jelölt gneisz-gránit 

összlet tektonikai pozíciójára vonatkozik. A metszetek alapján jól látható, hogy a Himalája 

legmagasabb csúcsait a legellenállóbb gneisz-gránit összletek alkotják. Ezek alatt gyengén 

metamorf, paleozoos palák, az ún. Dalingi Fillitek találhatók. Az eredeti térképez� angol 

geológus Mallet, (1875) szerint a rétegsorrend normális, a gneisz-gránit összlet fiatalabb a 

Dalingi Filliteknél. Lóczy rájött arra, hogy a kor-reláció fordított, tehát a gránit a fillitekre „… 

tektonikai mozgás következtében borult reá takaróként.” S�t a fillit is része a fordított 

rétegsornak, tehát „ … alig lehet kétség abban, hogy itt a mezozói és paleozói – cambriumi 

lerakódások a gnejszig megfordított helyzetben vannak. A rétegáttolódásnak, az átgy�rt 

antiklinálisnak olyan világos esete van itt, hogy azt szembeszök�bbnek képzelni sem lehet.” 

Ezután Lóczy visszautalt a klasszikus alpi területekre és atyai barátjára Suessre, aki kezdeti 

idegenkedése ellenére „… hajlandó volt olyan rétegáttolásokkal magyarázni a Himalája 

szerkezetét, mint a schweizi alpok bonyolult tektonikáját újabban a „charriage”-zsal az 

illetékes kutatók csaknem egyértelm�en teszik.” Majd „A Nyugati-Alpok szerkezetének 

mindinkább terjed� magyarázataihoz képest kifogástalan bizonyosságú ablak van a 

dardsilingi angol terület és Szikkim határán … Ez az ablak nem más, mint metamorfikus palák 

területe, amelyet mindenfel�l gneisz, gnejsz-gránit magaslatok vesznek körül, …” (24b. ábra). 

Mai ismereteink fényében Lóczy geológiai térképe helyes, a geológiai metszeteknél lé-

nyegre tör�bbet pedig ma sem tudunk rajzolni (25. ábra). Az egyetlen kivételt az jelenti, hogy 

a gneisz-gránit takarót az els� két szelvényen (24a. ábra) átbuktatott red�ként ábrázolta, ami 

megfelelt a takaróképz�dés Escher-féle modelljének. Ezért használta Lóczy a „rétegáttolódást” 

és az „átgy�rt antiklinálist” azonos értelemben. Escher von der Linth – Lóczy professzora 

Zürichben – a svájci Glaurus-dóm geológia szelvényének értelmezése során már 1846-ban ja-

vasolta a fekv� red�ket, mint a takaróképz�dés mechanizmusát (Sengör, 1982a). Marcel 

Bertrand (1884) azonban ugyanezt a szelvényt újraértelmezve els�ként dolgozta ki a takaró-

képz�dés áttolódásos (charriage) mechanizmusát, ami megfelel mai tudásunknak (Boyer és 

Elliott, 1982). Mindennek csupán annyi a következménye Lóczy metszeteire, hogy a gneisz-
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gránit takaró erózió el�tti geometriáját jelz�, ívelt szaggatott vonalak közül a bels�t törölni 

célszer�. Még egy fontos dolog feltétlen megemlítend� a szelvényekkel kapcsolatban. Ezek 

azt mutatják, hogy a triász-perm összlet (Damuda rétegek) és minden, ami felette van, rá van 

tolva a harmadkori Szivalik rétegekre, amelyek az el�téri molaszt képviselik. Ez azt 

bizonyítja, hogy a Himalája déli frontján a feltolódás poszt-miocén korú. Lóczy ezt a bátor 

következtetést csak lerajzolni merte, szövegben csak a megfigyelési tényt rögzíti: 

„Harmadkori rétegek a Tiszta folyó két oldalán nagy elterjedésben kisérik a Himalája alját. 

Lágy homokk�, vékony barnaszéntelepekkel 35º-kal d�l N vagy NNW-felé, a triászkorú 

Damuda rétegek alá.” 

Végül nem kevésbé fontos az, hogy Lóczy mai szemmel is korrekt magyarázatot adott 

az ablakok kialakulására, valamint a kutatási területet közel É-D irányban harántoló Tiszta 

folyó markáns bevágódására. Leírta, hogy az ablakokban kibukkanó fillitek antiklinálist alkot-

nak, amelyek f�leg miocén kori gy�r�dések eredményei, valamint „Bizonyosan most sem pi-

hentek el a Föld hegyóriásain azok az er�k, amelyek az izosztázia megváltozásából fakadnak.” 

Idézte, hogy újabban az utolsó jégkorszak során kialakult skandináviai és skóciai jégtakarók 

elt�nésével hozzák kapcsolatba azok emelkedését, a 200 m magasságú tengeri szinl�k jelen-

létét. Ezt a modellt alkalmazta a himalájai területre is: „A Tiszta völgy jegeseinek elpusztulása 

után a bevágódó és hátráló erózió több, mint 1000 m vastagságú k�tömeget távolított el a 

Szakkim medencéjéb�l és elhordta a gnejsz-gránit takarót, úgy hogy a fillit ablak keletkezését 

tisztán a denudáció okozta.” Ezekkel a következtetésekkel és azok alkalmazásával Lóczy leg-

alább egy évszázaddal megel�zte korát! 

Megállapítható, hogy zürichi tanulmányai és a kelet-ázsiai expedíció tapasztalatai ered-

ményeképpen Lóczy nem csak mindent tudott, hanem a legfontosabbakat személyesen is 

megtapasztalta abból, amit a XIX. század végén korszer�, mobilista nagytektonikának 
nevezhetünk. 

Kevéssé ismert, hogy mobilista szemléletét hazai vizsgálatai és értelmezései során sem 

felejtette el. A kárpáti maghegységeket variszkuszi masszívum részének tartotta (Lóczy, 

1920), bár paradox módon a maghegységek északi szárnyán lév� mezozoi képz�dményeknek 

a kréta során kialakult takarós szerkezetét nem vonta kétségbe (Lóczy, 1918a). S�t, az Erdélyi 

Érchegységben és az Északnyugati-Kárpátokban végzett magyar geológiai felvételek feletti 

összehasonlító szemlél�dése során ismét fellobbant benne a szikkimi Himalájában tapasztalt 

mobilista szenvedély. Olyan messzire jutott az alpi takarós szerkezetek felismerésében, hogy 

szinte saját köztes tömeg koncepciójának cáfolatát adta (Lóczy, 1918c). Abból indult ki, hogy 

a mindkét régióban meglév� flisvonulat a geoszinklinálisban felhalmozódott nagytömeg� 

üledékösszletb�l jött létre, amelyb�l hosszú gerincek vagy szirtek alakjában mezozói vagy 

id�sebb, gyökértelen k�zetblokkok emelkednek ki. Az Északnyugati-Kárpátokban a szirtövt�l 
délre lév� gy�rt mezozóikus összleteket egy hatalmas mész- és dolomittakaró borítja „…A 

chocstakaró áttolódása a legfels� kréta, vagy óharmadkori id�ben mehetett végbe.” A flis 

aszimmetrikus szerkezet� és egymásra, valamint az el�térre van rátolva. Ezzel szemben az 

Erdélyi-érchegység flise szimmetrikus szerkezet�, ami azt jelenti, hogy legyez�szer�en 

északra és délre is fel van tolódva. „A szimmetriát lényegesen kiegészíti a terület tengelye, 

amely Lippától Tordáig széles diabáz-gabbró-augitporfirit zónából áll.” Fontos további 

megfigyelése „… a chaotikusan red�zött kárpáti homokk�vel ellentétben a gosau nyugodt 
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rétegzése; azonkívül a kárpáti homokk� a diabázzal és a tuffittal együtt csaknem mindenütt a 

gosau fölé van tolva.” 

Összefoglalva megállapíthatjuk, hogy Lóczy az utódok számára egy talányos nagytek-

tonikai helyzetképet hagyott hátra. A talány abban állt, hogy elképzelt egy variszkuszi masszí-

vumot a küls�-kárpáti flis-övön belül, de megfigyelt általános elterjedés� eoalpi takarókat az 

Északnyugati-Kárpátok bels� tartományában, és az Erdélyi-érchegységben. A két ellentétes 

irányban való továbbhaladás közti választás feladata és felel�ssége az utódokra maradt, akik 

változó sikerrel kísérelték meg feloldani a nagy el�d dilemmáját. 

 

 

 

 

 

24a. ábra:  Lóczy (1907) három É-D és egy K-Ny irányú tektonikai szelvénye a bengáli el�tér és a tibeti 

magasföld közötti területen keresztül 
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24b. ábra:  Lóczy (1907) által publikált geológiai térkép a bengáli el�tért�l a tibeti magasföldig 
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24c. ábra:  Lóczy geológiai térképének (24b. ábra) helyszínrajza 
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25. ábra:  A  szikkimi Himalája mai tektonikai térképe és a 24b. ábrán látható Lóczy térkép kivágata 
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3.4. A LÓCZY-CHOLNOKY ISKOLA KONCEPCIÓJA A FIATAL TÖRÉSES TEKTO-

NIKÁRÓL 

Lóczy arra a következtetésre jutott, hogy a közbens� tömeg merevségét a fiatal tektoni-

kai deformációk során is megtartotta, ezért csak rideg töréses szerkezetek alakulhattak ki rajta. 

Ezek azonban jelent�s módon átalakították a területet, mert a kiemelt bels� hegység nagyobb 

része e törésrendszer mentén szakadt be a kora-miocént�l kezd�d�en, s ebben jött létre a fiatal 

üledékekkel feltöltött medence. A hosszanti (longitudinális) és harántirányú (meridionális) 

törések egymást közel derékszögben metsz� rendszerér�l Lóczy többször írt, de csak egyetlen 

vázlatot publikált a Balaton környékére (26. ábra; Lóczy, 1913b). Ennek kivágata lényegében 

megegyezik kés�bbi geológiai térképének határaival (Lóczy, 1920a), de ett�l eltekintve a két 

térképnek kevés köze van egymáshoz. Lóczy (1913a) balatoni monográfiájában sok geológiai 

szelvényt közölt, amelyek szinte mindegyikén több vet�t is bejelölt, de ezek korrelációját és 

térképi ábrázolását sohasem végezte el. A 26. ábrán látható harántirányú vet�rendszert a mor-

fológia és nem a geológia alapján vázolta fel. Ez a térkép koncepcionálisan nem mutat újat 

Cholnoky (1911) korábban publikált és lényegesen nagyobb területet ábrázoló térképéhez ké-

pest (27. ábra), de annál sokkal szakszer�bb. Lóczy például a harántirányú vet�ket szisztemati-

kusan a meridionális völgyek és hátak határához húzta, míg Cholnoky egyszer a határhoz, 

másszor a hátakra (pl. Marcali-hát). Ugyanígy Cholnoky hosszanti vet�i teljesen ad hoc 

jelleg�ek. Ezzel szemben Lóczy térképén a két balatonfelvidéki hosszanti vet� a Litér-

26. ábra:  Lóczy (1913b) vázlata a hosszanti és a harántirányú törés-rendszerr�l mai terepmodellre 

vetítve 
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Gyulakeszi és a Hajmáskér-Nagyvázsony csapású feltolódási vonalakkal azonosíthatók (ld. 

részletesebben 3.6. fejezet és Pávai Vajna, 1930), míg a Balaton északi és déli partvonala 

közelében húzódó másik két vet� is verifikálható mai ismereteink alapján (Sacchi et al., 1999). 

 

Ennek ellenére Cholnoky térképének is megvan a maga értéke. Cholnoky térképén sze-

repelteti a Duna-Tisza közén megfigyelt szélbarázdákat is, amelyeknek a harántirányú törésvo-

nalakkal bezárt szöge kis értékkel, de szisztematikusan eltér a harántirányú törések csapásától. 

Ezért Cholnoky (1911) úgy gondolta, hogy „… a tektonikus irányok és a buczkák iránya közt 

nincs összefüggés.” A balatoni monográfia-sorozathoz írt munkájában Cholnoky (1918) azon-

ban már sokkal jelent�sebb szerepet tulajdonított a szélbarázdáknak és ezek tektonikus prefor-

máltságának. Ezt a nézetet messzemen�en elfogadta és támogatta Lóczy (1913a, 1920) is. A 

tektonikai preformáltság jellegét Cholnoky (1918, pp. 127-128) egyértelm�en definiálta. 

27. ábra:  Cholnoky (1911) térképe a hosszanti és a harántirányú törésvonal-rend és a Duna-Tisza 

közén észlelt szélbarázdákról mai terepmodellre vetítve 
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„Keskeny, árkos vet�désekre nem is gondolhatunk, mert egyik-másik igazán csak vonal, alig 

van völgysík, nézzük pl. a balsi vagy mocsoládi völgyeket. Lehetetlen, hogy ilyen keskeny, sz�k, 

hosszú völgy árkos vet�déssel jött volna létre” (Cholnoky, 1918. p. 127). Ehhez még hozzá-

tette, hogy a folyóvízi erózió is ki van zárva: „… a völgyeken semmiféle fluviális hatás nyoma 

nem látszik. Rendesen rongyos kis patakok, alig mozgó, lomha csatornavizek folydogálnak 

bennük …”. Mi adja tehát a tektonikai preformáltságot? Érdemes felfigyelni Cholnoky vála-

szában rejl� szakmai felkészültségre: „A földrengések újabb tanulmányozása, különösen a 

sanfranciscoi földrengés (1906. április 18.) megismertetett bennünket egy olyan jelenséggel, 

amelyet eddig nem ismertünk.” Ez pedig az: „… hogy a földkéregben lényeges horizontális 

elmozdulások is keletkeznek. … Emiatt az anyag a repedés mentén porrá zúzódik.” Ezt a mai 

terminológiával oldalmozdulásos vet�désnek nevezett jelenséget, Cholnoky „hasadás”-nak 

hívta. Ezek után szabatosan summázza elképzelését: „Így mármost még jobban szigoríthatjuk 

definíciónkat s a zalai és somogyi meridionális völgyeket hasadások mentén támadt szélbaráz-

dának mondhatjuk”. 

A hosszanti törések definícióját sem Lóczy, sem Cholnoky nem adta meg explicite, de 

f� funkciójukat illet�en nem hagytak kétséget. Lóczy (1913b) azt írta, hogy „… a hosszanti és 

harántos repedések s�r�n tagolják a dunántúli és valamennyi többi bels� hegységeinket. … 

valószín�leg a mediterránkor végén és a szarmata-korban az egymást keresztez� repedések 

között nagy pászták mélyén lesüllyedtek és helyet adtak Alföldeinknek. A nagy hegytömegek 

elsüllyedésének f�korát az Alföldet szegélyez� hatalmas andezittömegek kitódulása idejére 

tehetjük. … A besüllyedések a jelenkorig tartottak és valószín�leg még ma sem sz�ntek meg.” 

Úgy Lóczy, mind Cholnoky a Balatont árkos süllyedéknek tartotta, amelynek kialakításában a 

szél és vízi erózió is nagy szerepet játszott. Lóczy (1913b) szerint: „A Balaton mélyedéseinek 

beszakadása … a bazaltvulkánok kihülése és elhalása után, a diluviumban (megfelel a mai 

pleisztocénnek) történt. Nem egyetlen beszakadás adta a Balaton medrét, hanem négy, s�t a 

Kisbalaton medencéjével öt különálló horpadás volt a kezdete. E mélyedéseknek elválasztó 

földszorosait a lefolyástalan medencékben összegyüleml� víz szélhajtotta hullámai átmarták.” 

Lóczy (1913b) balatoni monográfiájában körvonalazta az öt elkülönült horpadást, míg 

Cholnoky (1936) szemléletes ábrasoron mutatta be a Balaton kialakulását, kiemelve a peremi 

vet�k menti árkos beszakadás és a szélerózió szerepét (28. ábra). A hosszanti törések feltéte-

lezett kora a kréta végét�l a jelenig széles határok között változott, bár abban egyetértés mutat-

kozott, hogy a harántos törések a fiatalabbak. 

Ezt vallotta ifj. Lóczy (1925) is, aki a töréses iskola szellemén nevelkedve, de annak 

korai kritikáját már megismerve alkotta meg Magyarország tektonikai térképét (ifj. Lóczy, 

1939). Ennek kialakulásáról és tartalmáról részletesen a 3.6. fejezetben lesz szó. 
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28. ábra:  A Balaton kialakulása szélerózió és árkos beszakadás következménye Cholnoky (1936) 

szerint 
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3.5. A KÖZBENS� TÖMEG ELMÉLET TOVÁBBFEJLESZTÉSE 

A magyar, és tegyük hozzá a közép- és kelet-európai nagytektonikai gondolkodást az 

1920-1970-es évek között alapvet�en a közbens� tömeg koncepcióhoz való viszonyulás hatá-

rozta meg. Ennek f� oka az, hogy Lóczyt követ�en Kober (1921, 1928) a koncepciót általáno-

sította és azt a fixista iskola hegységképz�dési elméletében központi szerepl�vé tette (v.ö. 2.3. 

fejezet). Az � elnevezése volt a „köztes hegység” (Zwischengebirge), amelyet Böckh Hugó 

(1930) keresztelt át „közbens� tömegre” (median mass): „A közbens� tömeg elnevezés jobb a 

Zwischengebirge-nél. A Karib tenger és a Pannon medence mindkett� közbens� tömeg, de az 

egyiket tenger borítja, a másik lényegileg síkság, úgy hogy a Gebirge = hegység elnevezés 

nehezen alkalmazható rájuk. A közbens� tömegekre jellemz� az, hogy azokban nem észlelhet�k 

alpi típusú mozgások, azokban a Stille által germán típusunak nevezett tektonika van meg. Ez 

nem zárja ki azt, hogy lokálisan rátolódások ne fordulhassanak el�.” A másik névadó Prinz 

(1926), aki a magyar közbens� tömeget Tisia névre keresztelte, határait és szerepét tovább 

hangsúlyozta. A következ�ket írta: „Az Alpok kelet felé kiszélesednek … az egész red�zet szét-

nyílik, olló alakkal szétágazik. Az északi ág átmegy a Kárpátokba, a déli a Dinaridákba, s így 

a kett� közrefogja a Tisia tömböt. A Tisia tömb így beékel�dik az Alpok közé….” Ez tulajdon-

képpen a híres „kaptafa” modell. 

A hazai nagytektonikai gondolkozás fejl�dését, a különböz� szakemberek viszonyát a 

közbens� tömeg koncepcióhoz Fülöp (1989) könyve lényegretör�en és szépen illusztrálva tár-

gyalja (id. m� 147-162 oldalai). Az ismétléseket elkerülend� de a teljességre való törekvés 

szándékával egy táblázatot állítottam össze (I. táblázat), amely áttekintést és értékelést kíván 

adni a magyar geológia történetének egy igen termékeny fél évszázadáról (1920-1970). A 

hivatkozott m�vekben kifejtett tektonikai álláspontok alapján három osztályba soroltam a leg-

fontosabb szakembereket, illetve m�veket. Támogatóknak nevezem azokat a szerz�ket, akik 

az Alpok, Kárpátok és Dinaridák hegységei által közbezárt, zömében harmadkori üledékekkel 

feltöltött medence aljzatát variszkuszi id�kben konszolidálódott masszívumként határozták 

meg, tektonikáját pedig markáns (germán típusú) blokktektonikával, gyenge gy�r�désekkel, 

esetleg kisebb helyi feltolódásokkal jellemezték. Továbbfejleszt�knek azokat a szerz�ket 

nevezem, akik felismerték az alpi tektonikai hatások nagyobb szerepét és/vagy rájöttek arra, 

hogy nincs egységes variszkuszi aljzat, hanem kristályos „hátakat” intenzíven süllyed� 

mezozoós „vályúk” választottak el egymástól, amelyek kapcsolatba hozhatók a Keleti-Alpok 

vagy az Erdélyi-középhegység nagyszerkezeti egységeivel. Tagadók osztályába els�sorban 

azokat a szerz�ket sorolom, akik idejekorán (vagyis a közbens� tömeg koncepció feladásához 

vezet� geológiai és geofizikai eredmények megszületését megel�zve) utasították el az elmélet 

egészét, és megfigyeléseiket alternatív modellbe tudták szintetizálni. Végül ebbe az osztályba 

került néhány olyan szerz� is, akik átmenetet képeznek a közbens� tömeg koncepciót 

véglegesen érvénytelenít�, új lemeztektonikai modell felé. 
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I. táblázat 

Magyar szakemberek viszonya a közbens� tömeg koncepcióhoz (1920-1971) 

TÁMOGATÓK TOVÁBBFEJLESZT�K TAGADÓK 

Prinz (1926) Telegdi Roth (1929) 
Pávai Vajna (1917, 1925, 1931, 
1943 

Böckh H. (1930) Rozlozsnik (1936)  

ifj. Lóczy (1923, 1934, 
1939) 

Szentes (1949, 1961)  

Schmidt Eligius (1956, 
1961) 

Vadász (1954, 1961) 
Szalai (1958, 1960, 1961) 

 

 Horusitzky (1961)  

Scheffer (1960, 1963) K�rössy (1963) 
Szádeczy-Kardoss (1964, 1966, 
1967) 

Jantsky (1979) Szénás (1968) 
Stegena (1967) Szénás (1967, 
1969) 

 Wein (1969) Dank és Bodzay (1971) 

 

A táblázatban felsoroltak tevékenységét Fülöp (1989) tömören isnerteti, ehhez képest 

kiegészítést csak néhány kivételes esetben teszek. Ezek a kivételek Telegdi Roth (1929) és 

Rozlozsnik (1936) egy-egy kiemelked� munkájára és Pávai Vajna életm�vére vonatkoznak. 

Telegdi Roth és Rozlozsnik példája azt fogja illusztrálni, hogy Lóczy mobilista örökségét 

hogyan fejlesztette tovább két kiváló szakember, míg Pávai Vajna a „mindentagadás”  

szelleme lesz. 

Telegdi Roth (1929) könyvére, Lóczyhoz hasonlóan, a „mindentudás” mellett a szinte-

tizálás igénye és készsége jellemz�. Egy évtizeddel Lóczy halála után abban a szerencsés hely-

zetben volt, hogy jól ismerte a fixista iskola mellett a mobilista úttör�k (Wegener, Argand és 

Staub) els� jelent�s eredményeit, valamint a Pannon-medencére és a szegélyez� alp-kárpát-

dinári hegységekre vonatkozó minden lényeges geológiai adatot és értelmezést. A 

végeredmény egy olyan tömör (mindössze 170 oldalas) és mégis részletgazdag nagytektonikai 

szintézis lett, amely szemléletében annyira újszer�, hogy hasonló koncepciójú újabb m� 

megszületésére több évtizedet kellett várni. A könyv el�szava megadja a m� célját: „A magyar 

föld hegyszerkezeti kialakulási-folyamatának oly képét kíséreltem meg a hazánk földtani 

megismerésének mai stádiumában rendelkezésre álló ismeretanyag alapján vázolni, hogy az 

egy szélesebbkör� fejl�déstörténet kereteibe beilleszkedjék.” Ennek megfelel�en el�ször a 

hegységképz�dés akkori elméleteit, majd az eurázsiai fiatal lánchegységeket tekinti át. 

Megállapítja, hogy: „E fiatal alpin hegységrendszer keletkezésében Staub a zsugorodásnak 

csak alárendelt jelent�séget tulajdonít, e hegységrendszer keletkezésének okát … két nagy 

kontinens-tömeg Wegener értelmében vett vándorlásaiból származtatja.” Az uralkodó 

szemléletnek megfelel�en azt írja, hogy: „A dél-európai hegyláncolatok két törzse, az alpin és 

dinári törzs az Alpokban egymással szorosan érintkeznek, de innen úgy kelet, mint nyugat felé 

e két törzs egymástól elválik és közébük terjedelmes hegységtömbök ékel�dnek.” Ezután 

azonban megállapításaiban lényegi új elemek jelennek meg: „Az alpi hegységképz�désben a 

közbens� hegységek is résztvettek, de intenzív alpi red�zésre bennük nem került sor.” Majd 

hangsúlyosabban: „Ha eltekintünk azoktól a csorbáktól, melyeket a Tisia tömegében a 
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harmadkori beszakadások hoztak létre, ha így kiegészítve képzeljük a Tisia-tömböt a medencék 

fenekér�l kiemelt hiányzó hegység-részletekkel, akkor nem lehet kétségünk abban, hogy a dél-

európai orogénnek az a része, melyet a magyar föld foglal el, nyugat felé hasonló 

hegységszerkezettel közvetlenül folytatódik az Alpok tömegében. …Utóbbi helyen a red�z�dés 

f� vonásaiban épp úgy a föld középkorának végér�l származik mint a Tisia-tömbben.” Végül 

Telegdi Róth (1929) nem hagy kétséget afel�l, hogy ez a red�z�dés nem jelent mást mint a 

Keleti-Alpokban északra, míg a Déli-Alpokban délre irányuló, egymásra tolódott takarók 
rendszerét, de a közvetlen összefüggés ellenére a magyar földön a red�z�dés nem jutott el a 

takaróképz�dés stádiumáig. Mégis „A krétakorú hegyképz�dés melyet Stille „ausztriai” 

hegységképz�désnek nevez és amelyet „gosau el�tti” gy�r�désként is szokás emlegetni, a 

magyar föld hegységszerkezeti kialakulásának egyik legfontosabb mozzanata.” 

Megállapíthatjuk tehát, hogy Telegdi Roth a Tisia-tömb elnevezést ugyan megtartotta, 

de annak jellegét teljesen átírta azáltal, hogy kimutatta annak alp-dinári kapcsolatát és a pre-

gosaui hegységképz�dési fázisok markáns – de szerinte a takaróképz�désig nem vezet� – 

kompresziós hatását. Telegdi Roth nagytektonikája tehát olyan kiemelked� eredmény, amely 

közel áll mai felfogásunkhoz. Mai tektonikai képünket jelent�sen befolyásoló eredmény az is, 

hogy részletesen dokumentálta (Telegdi Roth, 1929, 7. ábra) az alpi fácies�, tengeri triász-jura 

rétegsor és a germán fácies� kontinentális fels�-triász és alsó-jura képz�dmények kontrasztját 

az alp-kárpát-pannon területen. 

A harmadkori tektonika megítélésében is a tények és a hagyományok tisztelete jelle-

mezte Telegdi Rothot. Azt írta: ”Kétségtelen, hogy a Tisia-tömb tömegében a harmadkori 

hegyképz� folyamatok els�sorban törések és vet�k keletkezését eredményezték. A kárpáti ív 

belsejében és szigethegységeinkben nem hiányoznak azonban oly jelenségek sem, melyek 

legalább is lokálisan a harmadkorra es� összeprésel�dési, s�t határozottan gy�r�dési 

folyamatokra utalnak….” A vet�désekkel kapcsolatban megállapítja: „Noszky a Cserhát és 

Mátra hegységekben, valamint a nógrád-gyömöri szénterületen végzett vizsgálatai alapján 

közelebbr�l rögzíti az egész Nyugati Középhegységben megkülönböztethet� hosszanti (a 

hegység f� csapási irányával párhuzamos) és arra nagyjából mer�leges, haránt vet�dési 

rendszerek itteni korát. E vet�dések a fiatal harmadkori rétegsor legnagyobb részét érték, de a 

hosszanti vet�k post-alsópontusiak azaz még az alsópontusi képz�dményt is elvetik, az itteni 

bazalttakaróknál azonban id�sebbek. A bazaltkitörések lávatakarói a vet�kt�l függetlenül 

terülnek fölöttünk el. A harántvet�k ellenben már a bazalttakarókat is eltagolták, s így ezek 

kora az itteni bazaltkitörések idejénél fiatalabbnak, postlevanteinek adódik. A Tisia-tömb 

belsejének eldarabolódási folyamata tehát úgyszólván a negyedkorig követhet�.” 

Másrészr�l azonban: „A Mecsek f�tömegének úgy északi, mint déli peremén oly pikke-

lyes feltolódások ismeretesek, melyekben még az alsó miocén képz�dmények is résztvettek, s�t 
e hegység egy helyén (a pécsi hadapródiskola mellett) az alaphegységnek pliocén 

képz�dményre tolódott röge is ismeretes. Az Erdélyi fiatalharmadkori medencében részletes 

hegyszerkezeti vizsgálatok e medence töltelékének a maga egészében végbement 

összeprésel�dését mutatták ki.” Ezek lapos felboltozódások ún. brachiantiklinálisok 

kialakulásához vezettek, s „E dómok szolgáltatják az erdélyi földgázt.” A magyar medencék-

ben – már csak analógia alapján is „… az Erdélyi-medencében kinyomozotthoz hasonló hegy-
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szerkezet joggal volt feltételezhet�, annál is inkább, mert fiatal, részben még a pliocén 

képz�dményekre is kiterjed� red�zés nyomai a Déli Alpok keleti nyúlványainak, az 

északboszniai flisövnek és a horvátországi szigethegységeknek környékér�l már régebben 

ismeretesek. A magyar medencék síkságainak hegyszerkezeti tanulmányozása azonban jóval 

nehezebb; a közvetlen – és akkor is gyakran bizonytalan – hegyszerkezeti megfigyelést 

többnyire közvetett módszerekkel, a küls� arculatból levonható következtetésekkel, a nehézségi 

er�térmérések eredményeinek értelmezésével kell helyettesíteni. Ilyen vizsgálatok már évek óta 

serényen folynak és a Pannonföldön nagyjából kelet-nyugati irányú red�k jelenlétét mutatják 

ki, melyek az Alföld tengelyében északkeletnek hajlanak át (Pávai Vajna, 1926)”. A 

hivatkozott red�tengelyeket összefoglalóan mutatja Telegdi Roth könyvéhez mellékelt 

1:2100000 méretarányú térképvázlat „A magyar föld és küls� keretének hegyszerkezeti 

térképe” címmel. 

Végül vessünk egy pillantást a magyar földtani irodalom egyik gyöngyszemére, Roz-

lozsnik Pálnak (1936) a Bihar-hegységcsoport takarós felépítésér�l írt munkájára. � az I. 

világháború kitörése el�tt a Földtani Intézet megbízásából nyolc év nyarán végzett földtani 

felvételeket a Bihar–Béli-hegységben. Ebben a munkában három éven át társa volt Szontágh 

Tamás és Pálfy Móric. A világháború alatt pedig Rozlozsnyik, mint a katonai bánya-felügye-

l�ség geológusa, 1916-ban háromnegyed éven át a Királyerd� bauxitterületeit tanulmányozta. 

Mindezen vizsgálatok részeredményeir�l a Földtani Intézet Évi Jelentéseiben többször is 

számot adtak, de a teljes feldolgozásról Pálfy Móriccal egy monográfiát terveztek kiadni. 

Utóbbi halála miatt született meg egyszerz�sen az a munka, amely Rozlozsnyik Pál akadémiai 

székfoglaló értekezése. Stílszer�en Lóczy „a magyar tektonika apja” gondolataival kezdte el�-
adását, aki szerint az �si magyar tömeg a Velencei- és Pécsi-hegységen kívül a tágabb értelem-

ben vett Bihar-hegységben kerül a föld felszínére. Majd kijelentette „A magyar vagy 

pannoniai �si tömeg (masszívum) azóta a tektonikai irodalom közkincsévé vált, a különböz� 
szerz�k azonban az id�k folyamán a magyar �si tömeget hol kisebb, hol nagyobb 

kiterjedés�nek képzelték. Ami a tágabb értelemben vett Bihar-hegységet illeti, id. Lóczy … 

arra a fontos eredményre jutott, hogy míg a hegységhez dél felöl csatlakozó mezozoóskorú 

vonulatban még az alsó krétakorú flis is z�rzavarosan összegy�r�dött, addig a régibb 

hegységre lerakódott fels�kréta korú gosau-rétegek már zavartalanul települnek. Ezen 

megfigyeléséb�l a hegységképz�dés középs�kréta korára következtetett. … A hegység tengelyét 

– felfogása szerint – �s- és paleozoós korú palák jelzik, … a tengely bels� ívében pedig, 

amelyet id. Lóczy részletesebben nem tanulmányozott, a mezozoóikum nagykiterjedés� és csak 

vet�dések által zavart platói foglalnak helyet.” Rozlozsnyik ezzel szemben egyértelm�en 

bizonyította, egy térképen és három szelvényen látványosan illusztrálta, hogy a teljes hegység 

takarós felépítés�: „… a bihari geoszinklinálisból keletkezett hegyszerkezetre a lenyesett 

takarók képz�dése jellemz�. ….a bihari geoszinklinális összetorlódása az alpesi 

hegységszerkezetet jellemz� osztrák fázis eredménye. …A kárpáti láncoknak és az �si magyar 

tömegnek éles szembeállása már idejét múlta. A jöv� fejl�dése véleményem szerint azt írja el�, 
hogy az ó-, közép- és újalpesi fázis termékeinek elkülönítésére törekedjünk.” Végül a 

zárókövetkeztetés „…a Béli-hegységet s a Bihart a krétavégi Kárpátok ama bels� öve egyik 

részének tekintem, amely az óalpi hegységképz�dés után az �si magyar tömeghez csatlakozott 

s ezentúl már utóbbinak további sorába osztozott.” 



                                    HORVÁTH FERENC: A PANNON-MEDENCE GEODINAMIKÁJA                           59                           

 

Összefoglalásul megállapítom, hogy Telegdi Roth és Rozlozsnyik mai tudásunkhoz 

közelálló eredményei a magyar föld alpi tektonikájáról, s ezzel párhuzamosan a közbens� 
tömeg elnevezés megtartása erkölcsi és tudományos értelemben nemes cselekedet volt. Ered-

ményeiket ugyanis nem Lóczy munkásságának cáfolataként, hanem azok konstruktív tovább-

fejlesztésének tekintették. Ezen elegáns megoldás mellett azonban megjelentek a magyar tek-

tonikai gondolkodásban keményebb állásfoglalások is, amelyeknek legmarkánsabb 

képvisel�je Pávai Vajna Ferenc volt. 

� a magyar földtudomány különleges egyéniségekben gazdag panteonjában is 

kivételes helyet foglal el. Kiemelked� képessége, emberi és szakmai fanatizmusa olyan 

mérték� elismertség igénnyel párosult, amely mindenki más, természetesen köztük a 

legnagyobb Lóczy Lajos kíméletlen bírálatát, ennek eredményeképpen heves viták végtelen 

sorozatát eredményezték majd 40 éven keresztül. Mivel ezek a viták jól dokumentáltak és 

témánk szempontjából messzemen�en relevánsak, kötelességemnek éreztem, hogy a XXI. 

század távlatából, szándékaim szerint elfogulatlanul értékeljem azokat. 
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3.6. PÁVAI VAJNA GY�R�DÉSES TEKTONIKÁJA ÉS VITÁJA IFJ. LÓCZYVAL 

A Pávai Vajnák t�sgyökeres székelyek, kik a Bolyaikkal is rokonságban voltak. Ferenc 

1886. márciusában született a családi kúriában, amely Nagyenyed városától mintegy 18 km-re 

keletre lév� Csongva község határában volt, közel a Maroshoz (Nagy, 1991). Közvetlen 

felmen�i között van Pávai Vajna Elek, aki az Erdélyi Múzeumi Egylet múzeum�re és a Föld-

tani Intézet tiszteletbeli osztálygeológusa volt. Az enyedi kollégiumban végezte tanulmányait, 

s e hely szelleme nevelte természettudóssá. Az 1906-os év már a budapesti 

Tudományegyetemen találta, ahol Koch Antal egyetemi tanár vette szárnyai alá. Nála írta 

doktori értekezését, amelyben az Erdélyi-medence rétegszerkezetével is foglalkozott. Ezid�tájt 

világszenzációnak nevezhet� esemény történt a hazai földtani kutatásban. A Lóczy Lajos és 

Papp Károly által vezetett erdélyi kálisó kutatások során a kissármási fúrás kitört, és több mint 

800 ezer m3/nap hozammal földgázt termelt. A jelenség mindenkit meglepett, de okát egyel�re 

nem keresték, mert mindenki a felhasználás lehet�ségének megteremtésével volt elfoglalva. 

Pávai kés�bb így emlékszik vissza ezekre az id�kre (Nagy, 1991): „Említek egy, sok 

embernek nem tetsz� tulajdonságomat. Valószín� azért jutottam valamivel el�bbre, mert 

semmit sem hittem el soha csak azért, mert így tanítják… Jó öreg professzoromnak se hittem el 

az erdélyi fiatal harmadkori rétegek zavartalan, nyugodt települését, hiszen abban n�ttem fel, 

hogy az enyedi sétatér végében … a tótágast álló, fakó dácittufa rétegb�l elemista koromban, 

már cigarettaszipkát faragtam magamnak … Amikor – kés�bb – hazamenet egy kicsit 

kiruccantam a miriszlói Maros-szoros nagyenyedi két f�zfájához, megint csak el�ttem 

meredeztek a kétszer is red�t vet� dácittufa rétegek. Taníthatott a jó öreg Koch-papa az 

egyetemen amit a bevett tudomány el�írt, azt amiben, a szememmel látva feln�ttem, ki nem 

verhette tudatomból. Mit ad Isten amikor már a doktori disszertációmon dolgoztam kitört a 

kálisókutató fúrásban Kissármáson az a borzalmas sok földi gáz. Hogyan gy�lhetett ott össze 

annyi, amikor a tudomány szerint azoknak a fiatal földrétegeknek még nem volt szabad 

meggy�r�dni. Én a disszertációmban ezeket már az elején egy mondatban belesz�ttem, hogy 

Nagyenyed környékén ugyanazok a szarmáciai rétegek, amely a sármási gázt is adják – 

nagyon is red�zöttek.” 

Pávai Vajna egyetemi tanulmányai végeztével, Koch támogatásával, 1910-ben felvételt 

nyert a Földtani Intézetbe. Lóczy Lajos igazgató az ambiciózus fiatalembert azonnal bevonta a 

balatonfelvidéki térképez� munkálatokba. Gyakran dolgoztak együtt, többször ott volt Lóczy 

balatoncsopaki házában a szokásos esti vitázó-értékel� beszélgetéseken, de Pávai megítélése 

szerint jó személyes kapcsolat sohasem alakult ki közöttük. Örömmel fogadta, hogy Böckh 

Hugó a selmecbányai Bányászati Akadémia geológus professzora meghívta az erdélyi 

szénhidrogén-kutatásokban való részvételre. Böckh közvetlen munkatársa lett Papp Simon és 

Vitális István társaságában. 1910-t�l Böckh Hugó volt a magyar szénhidrogén-kutatások 

egyszemélyes vezet�je, aki 1914-t�l már a Pénzügyminisztérium állományában az ország 

bányaf�tanácsosaként m�ködött. 1920-ban megalakult a Magyar-Angol Ásványolaj és 

Földgáz Rt., és ezúton a megroppant ország immáron töredék területének kutatásába külföldi 

t�két vontak be. Böckh Hugó és Papp Simon külföldre távozása után, 1923-tól Pávai Vajna és 

Böhm Ferenc volt a hazai kutatások vezet�je. Böckh Hugó hazatérte után, 1929-ben a Földtani 

Intézet igazgatója lett, és Pávai is visszatért az Intézetbe. 1933-tól 1948-ban történt 
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bebörtönzéséig Papp Simon volt a külföldi koncessziók keretében folyó szénhidrogén-

kutatások els� számú vezet�je az EUROGASCO, majd jogutódja a MAORT f�geológusaként. 

Pávai Vajna Ferenc a tektonika és a hévízfeltárás megszállott szakembereként dolgozott 

tovább a Földtani Intézetben 1954-ig, amikor is „racionalizálás” címén a Komlói Bányászati 

Tröszthöz helyezték át. Sz�kös körülmények között élt Mázán feleségével, s itt érte a halál 

1964. januárjában. 

Négyévi sikeres erdélyi térképezés után (1910-1914) Böckh áthelyezte Pávait Horvát-

Szlavóniába, ahol a Biló-hegységben és a Dráva-Száva között térképezett további négy évet 

(1915-1918). Tektonikai megfigyelési módszerének jellemz� sajátossága volt a 

geomorfológiai viszonyok megfigyelése mellett az ásott kutakban végzett precíz d�lésmérés, 

és a 10-20 m mélység� kézifúrások közötti rétegtani korreláció. Ezt az egyszer� módszert 

élete végéig alkalmazta, s�t jobbnak tartotta az ezid�tájt megindult Eötvös-ingás méréseknél 

és az 1930-as évekt�l robbanásszer�en fejl�d� szeizmikus kutatásoknál (Bodoky et al., 2004). 

Els� eredményeit még Szlavóniában fogalmazta meg, majd 1917. április 4.-én el�adta a 

Magyarhoni Földtani Társulatban a „Földkéreg legfiatalabb tektonikus mozgásairól” címen 

(Pávai Vajna, 1917). Ebben az ábra és térképmelléklet nélküli cikkben alapvet� fontosságú 

kijelentéseket tett: „Amint már a Muraközr�l említettem, Horvát-Szlavonország harmadkori 

lerakódásai is épen úgy red�zve vannak, mint azt a erdélyrészi medencér�l sikerült 

kimutatnunk, s�t szempontunkból ennek a területnek még az az el�nye is megvan, hogy 

helyenként a harmadkor legvégén, a levantei id�szakban is típusos állóvízi üledékrétegek 

rakódtak le nagy vastagságban s azok is er�sen gy�r�dtek sokszor 40-80˚-ig. Nyilvánvaló 

tehát, hogy itt a tektonikus földkéregmozgások a tercier után is megnyilvánultak, hiszen a 

harmadkor végén lerakódott rétegeket csak megszilárdulásuk után érhette az említett 

maradandó jelleg� helyzetváltozás … Tehát kézzelfoghatóan bebizonyítottnak tekinthet�, hogy 

Horvát-Szlavonország területén s így a szomszédos területeken is, a harmadkorban m�köd� 
tektonikus földkéreg elmozdulások a negyedkorban is folytatódtak, s�t a pleisztocén, réteges 

üledékekre gyakorolt hatásukból következtetve a negyedkor után is tartanak.” Végül mindezt 

általánosítani is bátorkodik, miszerint „… odajutottunk el, hogy ilyen kis mozgásokkal is meg 

tudjuk magyarázni legbonyolultabb lánchegységeink szerkezetének kialakulását. Az id� itt is 

mindent pótol! … Látjuk tehát, hogy minden rendkívüliség nélkül mérhetetlen hosszú id� alatt 

olyan óriási szintkülönbségek jöhetnek létre földünk kérgében, amelyek egyensúlyra való 

törekvése, megint csak mint hatalmas mozgató tényez� szerepel s így semmi szükségünk 

sincsen arra, hogy hegységeinket a földkéreg összezsugorodásával magyarázzuk.” 

Böckh Hugó és csapatának kezdeti eredményei látványosak; az erdélyi sikerek (hat 

mez� feltárása) után 1914-ben Papp Simon megtalálta az Egbell határában lév� olajmez�t, 
majd Pávai térképezése alapján kijelölt fúrás nagy gázmez�t tárt fel a Lipik-hegység (ismert 

nevén Pszuny) mellett a bujavicai boltozaton. Ezt követ�en azonban mindent felülírt a 

történelem. Trianon tragédiája egy geológus számára többszörösen is fájdalmas. Pávai Vajna 

szül�földje elveszett, ugyanez a sorsa korábbi kutatási területeinek és az azok földjében remélt 

gazdag nyersanyagoknak is. Böckh Hugó utasítására Pávai már 1917-ben már áttette 

székhelyét a Dunántúlra és csatlakozott Papp Simonhoz. Er�sen hitte, hogy a Muraközben és 

Szlavóniban megismert gy�r�dések itt is megtalálhatóak. Eredményeir�l hamarosan számot is 
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adott (Pávai Vajna, 1919): „Eddigi kutatásaim a Vértes-Balaton vidékér�l le a Dráva vonaláig 

terjednek ki és ott már eddig 7-8 parallel lefutású red�t sikerült kimutatnom a neogén és 

pleisztocén rétegekben, vagyis olyan szerkezetet amely a legszebb reményekre jogosít fel arra 

vonatkozólag, hogy a Dunántúlon is fogunk nagyobb mélységben földgázt és petróleumot 

találni.” 

Ifj. Lóczy Lajos érzékenyen reagál ezekre az eredményekre, mert világos volt számára, 

hogyha Pávainak igaza van, akkor tévedett atyja mid�n a magyar föld harmadkori tektoni-

kájában a töréses szerkezetek els�rend�ségét vallotta. 1923. március 7-én el�adást tartott a 

Földtani Társulat szakülésén „Magyarország hegyszerkezetének vázlata” címmel (ifj. Lóczy, 

1923). Ebben nyomatékosan állást foglalt atyja közbens� tömeg koncepciója mellett, hangsú-

lyozva annak kapcsolatát a Rhodope masszivummal és szigethegységeink típusos 

középeurópai röghegység jellegét. Ezzel némileg ellentétben ugyanakkor érdekes 

megállapításokat tett: „Id�sb. Lóczy Lajos irataiban az Alföldön elsüllyedt masszívumot 

régebben centrális masszívum gyanánt emlegette, de kés�bb szerbiai kutatásai alapján már 

zonálisnak gondolta olykép, hogy a szigethegységek csapás irányukban folytatódtak és 

bemélyedtek a medence alá … Báró Eötvös Loránd ingamérései is arra utalnak, hogy a nagy 

magyar medencében elsüllyedt masszívumok, amelyek a régi Keleti Szárazulat tartozékai, 

zónásan húzódó vonulatok voltak. A Bakonnyal és a Mecsek hegységgel párhuzamosan nagy 

fajsúlyú tömegek húzódnak az Alföld síksága alatt, amelyeket könnyebb fajsúlyú szinklinális 

vonulatok választanak el egymástól.” A kés�bb fúrásokkal igazolt medencealjzati zónásság 

gondolata nála jelent meg el�ször a magyar földtani irodalomban, bár az eredeti ötletet 

nemeslelk�en atyjának tulajdonította. 

Pávai kevesebb, mint egy hónappal kés�bb a Földtani Társulat szakülésén hevesen 

válaszolt, s�t a nyomdai költségeket maga fedezve kieszközölte a „Válasz a magyar 

földgázkutatás kritikájára” cím� írása soron kívüli megjelenését (Pávai Vajna, 1923). A válasz 

egyik része személyesked� támadás: „Lóczy magántanár úr el�adását csupán megboldogult 

apja, id. Lóczy Lajos szellemi örökségével kapcsolatos szellemes tudományos eszmefuttatásnak 

tekinthetem … Szinte érthetetlen, hogy a megboldogult id. Lóczy Lajos … bár gyönyör�en 

lerajzolta balatoni munkájában a palaeozóos és mezozóos k�zetek számtalan red�zését… ezt a 

gy�r�déses tektonikát … élete végéig nem méltatta eléggé az okvetlenül másodrend� töréses 

szerkezet mellett.” Majd világosan leszögezte: „… a Lóczy-Cholnoky-féle geográfus-iskola… 

tévedett, amikor a Balatontól D-re és Ny-ra lév�, É-ról D-re haladó völgyeket tektonikus 

eredet� árkos lesüllyedéseknek deklarálta.” Érvei egyszer�nek és meggy�z�nek látszanak. 

Beszámolója szerint a legfiatalabb üledékeket sikerült három, egymásra települ�, és élesen 

elkülöníthet� részre tagolnia: „Mi sem természetesebb ugyebár, mint az hogy ha árkos 

vet�désekkel van dolgunk, akkor a lesüllyedt árokban találjuk a legfiatalabb képz�dményeket s 

a fennmaradt partokon az id�sebbeket. Vajon úgy van-e? Nem!” Ezek után a következtetés 

nem lehet kétséges: „Azt hiszem az elmondottak tudatában, ha valakinek van érzéke a 

tektonikához, nem fog többé kételkedni sem a túladunai harmad- és negyedkor üledékeinek 

gy�r�dött voltában, sem abba hogy a Lóczy-Cholnoky-iskola által hangoztatott árkos 

vet�dések nem tektonikus eredet�ek, hanem azok, amiknek a bennük lév�, sokszor buckákban 

forgatott futóhomok deklarálja: a pleisztocén-végi steppeklima szélmarta völgyei s a l�sz 

pedig az ezekb�l partra kifújt hulló por.” 
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Részrehajlás nélkül értékelve a fentieket megállapítható, hogy Pávai kiváló megfigyel� 

és nagyvonalú általánosító volt, de kritikájában annyira arrogáns, hogy a másképpen gondol-

kodókban csak az ellenséget látta. Esetünkben ez azt jelenti, hogy a Lóczy-Cholnoky iskola 

hosszanti és harántirányú kett�s törésrendszerének bírálatakor elfelejti kifejteni, hogy éppen ez 

az iskola volt az, amely a tektonika mellett messzemen�en hangsúlyozta, hogy úgy a Balaton 

medrének kialakításában, mint a meridionális völgyek létrejöttében a dominánsan ÉÉNy-i irá-

nyú szeleknek milyen nagy volt a szerepe (Lóczy, 1913a; Cholnoky, 1918). Vagyis a deflációs 

völgyképz�dést Cholnoky találta ki, Pávai csak annyit vallhat magáénak, hogy elvetette a völ-

gyek tektonikus preformáltságát. Sajnálattal kell azonban világossá tenni azt is, hogy Pávai 

tektonikai preformáltságot cáfoló gondolatmenetében is komoly csúsztatások vannak. Neveze-

tesen Cholnoky soha nem állította, hogy a somogyi meridionális völgyek árkos vet�dések len-

nének (v.ö. 3.4. fejezet). Ezek fényében Pávai (1923) fenti érvelése érvényes, de kritikája eti-

kátlan. 

Pávai Vajna (1923) cikkének másik f� tétele a közbens� tömeg koncepció visszautasí-

tása: „… a leghatározottabban el kell vetnem Lóczy magántanár úrnak azt a gondolatát, hogy 

a fels� mediterránig a balkáni Rodope-hegységt�l északra a mi nagyalföldi és dunántúli 

medencénkben is egy nagyjából egységes centrális szárazulat volt. Peters, Mojsisovics, id. 

Lóczy fel-felmerül� gondolata az orientális szárazulatra vonatkozólag csak a mezozoikum 

egyes id�szakaira de f�képpen a paleozoikumra vonatkozhatik.” Ezzel szemben véleménye a 

következ�: „Amint a március 7-i el�adás kapcsán mesterem Böckh H. államtitkár úr kiemelte 

s amint arra már a múltban én is utaltam, a túladunai és horvát-szlavon szigethegyek nem 

tekinthet�k másnak, mint az Alpesek gy�rt hegylánchoz tartozó fennakadt rögöknek s a 

közöttük és körülöttük lév� fiatal red�zések a mélybe süllyedt alpesi red�k poszthumusz 

folytatásainak látszanak.” Ez a mai tudásunkhoz közel álló megállapítás itt jelent meg el�ször 

és teljes mértékben a Böckh-féle iskola és személyesen Pávai érdemének tekinthet�. 
Részletesebb kifejtését pedig, mint láttuk, Telegdi Róth (1929) adta meg. 

A vita tovább folytatódott. Ifj. Lóczy egy 1925-ös el�adásában és cikkében (ifj. Lóczy, 

1925) joggal állítja: „Tudomásom szerint a Dunántúl gy�r�déses szerkezetére vonatkozólag 

mindezideig Pávai tudományos leírást még nem közölt. Már pedig ha jegyzeteit, térképeit és 

fúrásszelvényeit állandóan elzárja el�lünk, úgy ne vegye rossz néven, hogyha nem akarjuk 

parancsszóra elhinni az � teoriáit, s�t azokat a nem közölt adatai híján a meglév� publikációk 

alapján kritikával is követjük.” Kritikában pedig nincs hiány: „Atyám tehát a keszthelyi hegy-

séggel összefügg� Bakonyt északnyugatnak hajló, teljes perm-alsókréta korú rétegösszletb�l 
álló, egyoldalú felépítés�, gyengén ráncokba red�zött hegységnek írja le, melynek �si gy�r�-
déses szerkezetét a hosszanti és harántos törések és az ezek mentén keletkezett vízszintes meg 

vertikális eltolódások a sakktábla ide-odabillent kockáival összehasonlítható módon 

alakították. A besüllyedések és a haránteltolódások a jelenkorig tartottak és mint azt a 

megismétl�d� földrengések jelzik, azok még ma is folyamatban vannak. 

Középhegységeink mezozoikus gy�r�déseit�l azonban távol áll az a gy�r�dés, melyr�l 
Pávai szólott. A dunántúli pannon- és mediterránrétegek újabban hangoztatott fiatal pleisz-

tocén-korú gy�r�déseinek semmiféle közük sem lehet az id�sebb röghegységekben észlelt 

mezozoikus red�zésekhez. Atyám el�ttünk álló b�séges bizonyítékhalmaza alapján kereken 
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visszautasítom Pávainak azt a felfogását, hogy a dunántúli neogént meggy�r� er�k a 

röghegységek ellenálló k�zet� mezozoikumát regionális értelemben újból is meggy�rték 

volna.” 

Ifj. Lóczy álláspontjában lényegi el�relépést figyelhetünk meg, amelyet a következ� 

idézet illusztrál a legtömörebben: „Ahol vastagabb neogén borítja az elsüllyedt mezozoikus és 

paleozoikus hegységet, ott mi sem zárja ki annak lehet�ségét, hogy ugyanazok a neogén-korú 

er�hatások, melyek a röghegységekben az atyám által b�ven ismertetett törési szerkezeteket 

hozták létre, a plasztikus neogén-fed�ben gy�r�déseket alakítottak.” Pávai habitusától 

azonban távol állt, hogy értékelje az ellenfél álláspontjának közeledését, de azt jól érzékelte, 

hogy adatainak publikálatlansága er�s adu ifj. Lóczy kezében. Azonnal válaszolt egy minden 

korábbinál részletesebb cikkben és végre abban a helyzetben volt, hogy a magyar-horvát és 

erdélyi medence tektonikai és geofizikai viszonyait bemutató térképet publikálja (Pávai Vajna, 

1925). A 29. ábrán láthatók a már többször idézett erdélyi, horvát-szlavóniai és dunántúli 

területeken a harmadkori rétegösszletekben kimért, gy�rt antiklinálisok és köztük lév� 
szinklinálisok tengelyvonalai. Az Alföld peremterületein, nevezetesen Szatmárban és a 

Szilágyságban, valamint Budapestt�l DK-re megjelölt red�tengelyek szintén Pávai saját 

eredményei, míg az Alföld bels�bb részein Eötvös-ingás mérésekkel meghatározott 

gravitációs maximumok és minimumok vannak körvonalazva. Ezen túlmen�en a Tisza 

völgyében látható pozitív és negatív el�jel� számok az I. és II. rend� geodéziai fix pontok 

magasságváltozásait adják meg milliméterben, az 1890-ben bemért, majd 1914-ben és 1921-

ben újra felmért értékek eltérése alapján. A feltételezhet�en számottev� mérték� hibával nem 

terhelt szintezési adatokból néhány mm/év (10 mm/év értéknél mindenütt kisebb) vertikális 

emelkedési és süllyedési sebességek számíthatók. Ezeket Pávai tektonikus eredet�nek 

gondolta, mert korrelációt látott a vertikális mozgások el�jele és a Tisza mentén általa 

meghatározott antiklinális és szinklinális szerkezetek között. Végül az ábrához két, egymást 

közel derékszögben keresztez� dunántúli földtani szelvény kapcsolódik, amely jól illusztrálja, 

hogy a felszínközeli képz�dmények rétegtani besorolásával és települési helyzetük pontos 

kimérésével Pávai hogyan térképezett gy�rt szerkezeteket (30a. ábra). 

Pávai Vajna (1925) cikkében számos magyarázatot f�zött a térképén bemutatott 

szerkezetekhez, s eközben fontos, általánosabb érvény� következtetéseket tett: „… a dunántúli 

medencerész szerkezetét nem a soha senki által részletesen le nem írt és térképre nem rajzolt 

törések, hanem parallel red�zöttség jellemzi, s ezek a red�k éppen harántolják az ÉD-i irányú 

nem tektonikus eredet�, hanem deflációs völgyeket …” Itt Pávai ismét valótlant állít (v.ö. 26. 

és 27. ábrák); de az � arroganciája kellett ahhoz, hogy egy igényes, országos tektonikai térkép 

végül is megszületett (ifj. Lóczy, 1939). A 31. ábrán bemutatott térképet és a csatolt két szel-

vényt (30b. ábra) összevetve Pávai térképével és szelvényeivel világosan látható, hogy 

mekkora volt a szakadék a töréses és gy�r�déses harmadkori tektonikát valló két szemlélet 

között. Ahogy az lenni szokott, az igazság a két ellentétes álláspont között van, amint azt majd 

az értekezés második felében részletesebben kifejtem. Addig azonban még hosszú utat kell 

megtennünk a magyar tektonikai gondolkodás fejl�désének megértése céljából.  

A Pávai el�adás és cikk (Pávai Vajna, 1925) végs� nagytektonikai következtetése az 

volt hogy a pannon terület aljzatával és medencekitölt� üledékeivel az alpi hegységrendszer 

szerves része, és ennek megfelel�en orogenetikus fejl�dése az Alpokhoz hasonlóan napjainkig 
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folytatódott: „El�adásom tudományos eredményeit összefoglalva, azt látjuk, hogy a Magyar-

horvát medence szerkezete nem töréses, hanem gy�r�déses, a földrengések, fixpont nivóválto-

zások és morfológiai jelenségek tanúsága szerint földünk kérgében máig tartó mozgások 

vannak. Ezek a mozgások földkéreg-kiemelkedéseket és süllyedéseket, s ezzel karöltve gy�r�-
déseket, szakadások és törések menti elmozdulásokat okoznak. . . . Ez a jelenség pedig nem 

egyéb, mint a hegyképz�dés vándorlása, a felgy�r�d� mezozoos geoszinklinálisok roncsain 

felépül�, fokozatosan feltölt�d� és sz�kebb térre szoruló tercier-geoszinklinális részek lassú, 

fokozatos és napjainkig követhet� felgy�r�dése, kiemelkedése.” 

Pávai Vajna legfontosabb m�vének a Földtani Közlönyben „Magyarország hegysége-

inek szerkezeti vázlata” címmel megjelent értekezését tartom (Pávai Vajna, 1930). Ebben sorra 

vette az ország szigethegységeit és nagy tárgyi tudással érvelt amellett, hogy a fiatal gy�r�dé-

ses neogén mozgások „igen is érintették a mezozoos hegységmaradványokat is, s azokban a 

régi gy�r�déseket fokozták pikkelyes rátolódásokig, s�t helyenként talán újabbakat is hoztak 

azokban létre ...” Ennek az érvelésnek egyik látványos eredménye volt annak kimutatása, 

hogy Lóczy (1920) balatonfelvidéki földtani térképének szabatos tektonikai értelmezése arra 

vezet, hogy Litért�l Gyulakesziig (kb. 55km hosszúságban) és ett�l valamivel északabbra 

Hajmáskért�l Nagyvázsonyig (kb. 35km hosszúságban) két áttolódási vonalat lehet felismerni 

(Pávai Vajna, 1930; 3. ábra): „…A jelzett áttolódásos mozgásokat a Balatonfelvidéken ugyan-

olyan fiatalnak tartom, mint a Szászvár-Pécsvidékieket, vagyis kezd�dtek a fels�-medi-

terránban, s talán mondjuk fogyó intenzitással tartanak máig.” Pávai térképértelmezése 

annyira meggy�z�, hogy a két áttolódási vonalat ifj. Lóczy is elfogadta és a 31. ábrán látható 

térképén más áttolódási vonalakkal (pl. a Mecsekben és Villányban) és gy�r�désekkel együtt 

ábrázolta. 

 A többi hegység áttekintése után Pávai kimondta a kézenfekv� következtetést: „Hol 

lehet itt „Orientalisches Festland”-ról vagy pláne „Tisiá”-ról beszélni? … Az újabb meg-

figyelések, mérések és fúrások s az ezekre alapított jogos megfontolások azonban ett�l a leegy-

szer�sített szellemes gondolattól napról-napra távolabb és távolabb visznek el, egy nagyon is 

bonyolódott felépítés� és szerkezet� paleozoikumtól a pleisztocénig rendre feltölt�dött és 

felgy�r�dött geoszinklinális medence felé, amely hosszú geológiai korok óta sohasem emelke-

dett és sohasem süllyedt egészében, hanem mindig csak részekre, pásztákra tagolva. … Bízom 

benne, hogy a magyarországi hegységek itt lefektetett hegyszerkezeti vázlata a 

résztanulmányok folyamán, talán nem is csak f� vonásaiban, be fog igazolódni, s egészében 

szervesen beilleszkedve az Alpes-Kárpáti hegyrendszerbe, azt mint annak legjobban kiterült 

centrális része, kiegészíti. Elt�nik a rendszerbe beilleszkedni sehogyan sem tudó 

„Orientalisches Festland” és Tisia-tömb kirívó exotikuma …” 

 Nyugodt szívvel elmondható, hogy Pávai reménysége a magyar föld alp-kárpáti rend-

szerbe való illesztéseir�l majd félévszázad elteltével bizonyossá vált, de kortársaitól a várt 

elismerést alig kapta meg. Régi ellenfele ifj. Lóczy Lajos (1934, 1938, 1939) egyre 

jelent�sebb szerepet játszott a magyar kormány által finanszírozott szénhidrogén-

kutatásokban, majd a Földtani Intézet igazgatója lett (1932-1948). Tektonikai munkásságának 

csúcspontjának a 31. ábrán látható térkép tekinthet�, amin minden korábbi ismeretet 

igyekezett bemutatni, de vezérl� elve a töréses tektonika els�rend�sége volt. Nagytektonikai 
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szemléletében továbbra is a meghatározó motívum atyja felfogásának mindenáron való 

védelmezése: „Az Alföld sziklafenekét feltáró mélyfúrások most végre eldöntötték a vitát és 

idb. Lóczy Lajosnak a magyar masszívumra vonatkozó elgondolásait messzemen�en igazolták. 

Kit�nt, hogy a magyar föld felépítése mer�ben különbözik az Alpok-Kárpátok- és a 

Dinaridákétól.” írta (ifj. Lóczy, 1939) s�t a magyar hegységrendszer �sföldrajzi vázlatát 

mutató térképén (id. m� 3. ábra) a medence aljzatában hat masszívumot (kisalföldi, pannóniai, 

horvát, észak-szerbiai, alföldi és erdélyi) különböztetett meg. Ez az a pont, ahol befejezzük ifj. 

Lóczy és a kései fixisták (v.ö. I. táblázat) m�veinek bemutatását, mert eszmetörténeti 

szempontból ez az irányzat a továbbiakban már semmi érdemlegeset nem tudott felmutatni.  

 Összefoglalva megállapítom, hogy Pávai és ifj. Lóczy több évtizedes heves vitája 
jelent�s mértékben hozzájárult a magyar tektonika fejl�déséhez, ugyanakkor számos 

emberi és szakmai tanulsággal szolgál. Az érdemek tekintetében a mérleg nyelve határozottan 

Pávai felé billen, de ez a helyzet érdekes fordulatot vett a geofizika térhódításával a hazai 

geológiai vizsgálatokban, különösen a szénhidrogén-kutatásban. 
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30. ábra:  P
ávai V

ajna (1925) két dunántúli szelvénye (helyszinrajz a 29. ábrán) a fiatal üledékek gy�rt szerkezetének illusztrálására (a. ábra), valam
int ifj. 

L
óczy (1938) két szelvénye a D

unántúlon és a N
agyalföldön a töréses tektonika bem

utatására   
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3.7. A GEOFIZIKA TÉRHÓDÍTÁSA A SZÉNHIDROGÉN-KUTATÁSBAN ÉS A TEK-

TONIKAI VIZSGÁLATOKBAN 

Már a XIX. század végén nemzetközi szinten is figyelemre érdemes eredményeket 

mutatott fel a Kárpát-medence földrengéseinek kutatása. 1881-ben a Magyarhoni Földtani 

Társulat keretében megalakult a Földrengési Bizottság, amelynek elnöke Szabó József volt és 

tagjai között szerepelt Lóczy Lajos is. Ett�l az id�t�l kezdve minden a Kárpát-medencében 

érezhet� földrengést részletesen dokumentáltak. Példaként megemlítjük az 1911. július 8-án 

kipattant kecskeméti földrengést, amelyet Ballenegger (1911), Réthly (1911) és Cholnoky 

(1911) is feldolgozott, s egyik�jük sem kételkedett a földrengés tektonikus eredetében. 

Magyarország els� szeizmotektonikai térképét Simon Béla (1939) dolgozta ki ifj. Lóczy 

(1938) tektonikai térképére támaszkodva. A földrengések epicentrumai és a törések, illetve 

azok metszéspontjainak helyzete között, jó korreláció mutatkozott. Ez az úttör� jelent�ség� 

munka, napjaink tektonikai vitái (Tóth és Horváth, 1998) szempontjából is fontos 

következtetésekre jutott: ”Ha a jöv�ben életbevágóan fontos közm� vagy új település 

elhelyezésér�l van szó, Magyarország bemutatott földrengés térképe útmutatást fog adni arra 

vonatkozólag, hogy fenyegeti-e károkozó földrengés az új létesítményt, továbbá, hogy milyen 

összefüggésben van a magyar föld felépítése földrengési tevékenységével.” (Simon, 1939). 

Eötvös Loránd tevékenysége eredményeképpen a XX. század elején Magyarországon 

született meg az alkalmazott geofizika gravitációs kutatómódszere (Eötvös, 1889, 1900). 

Lóczy Lajos számára kézenfekv� volt, hogy a Balaton tudományos tanulmányozásának 

programjához megnyerje a geofizikusokat is. Maga is részt vett az 1901. és 1903. telén, a 

Balaton jegén Eötvös által vezetett torziós-inga mérésekben. Már ezek az els� kutatómérések 

látványos eredményt hoztak: azt mutatták, hogy a Balaton alatt, annak teljes hossza mentén a 

somogyi partvonallal párhuzamosan egy vet�dés húzódik (v.ö. 26. ábra). A geofizikai 

kutatások eredményei két füzetben jelentek meg (Sterneck et al., 1908; Réthly, 1912). 

Ezzel párhuzamosan az Eötvös-inga bevonult a hazai szénhidrogén-kutatásba is. Böckh 

Hugó javaslatára Eötvös és munkatársai, Pekár Dezs� és Fekete Jen� 1912-ben ingaméréseket 

végeztek a Maros völgyében, hogy teszteljék a módszer alkalmazhatóságát. Az 1913-ban Papp 

Simon által geológiai térképezéssel és fúrással felfedezett egbelli mez�n 1915. és 1916. nyarán 

hasonló tesztméréseket végeztek. Mindkét ellen�rzés meggy�z�en bizonyította, hogy a nagy-

s�r�ség� rétegek felboltozódásával létrejött antiklinálisok okozta gravitációs maximumok 

tökéletesen térképezhet�k Eötvös torziós ingájával (Pekár, 1917). Az egbelli területen végzett 

mérések azt is mutatták, hogy a f� antiklinálistól délre, Sasvár környékén kisebb, de hasonló 

boltozat helyezkedik el. Az itt mélyített fúrások is eredményesek voltak (Szilárd, 1984). 

Eötvös halála után 1920-tól indultak be a szisztematikus gravitációs mérések részben a magyar 

állam, részben pedig az Anglo-Persian Oil Company Ltd. koncessziós kutatásainak keretében 

(Böhm, 1939). Az 1930-ig kivitelezett mérések területi eloszlását a 32. ábra mutatja (Pekár, 

1930). Az Alföldön kapott els� eredményekr�l Pávai (1925) adott számot, amelyek a 29. ábrán 

bemutatott térképen láthatók. 
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Pávai (1921) értette és tanárosan el is magyarázta kortársainak a szénhidrogén-kutatás 

ábécéjét. Ennek summáját azért idézem fel, mert a Böckh-iskola világszínvonalát illusztrálják, 

és érthet�vé teszik azt, hogy Böckh Hugó, Papp Simon, Pekár Dezs� majd ifj. Lóczy Lajos 

miért válhattak külföldi nagyvállalatok világszerte folytatott kutatásaiban nagyra becsült szak-

tekintélyekké. Visszatérve Pávaihoz, a következ�ket írta: „Lássuk tehát az a-t: Földgáz-

petróleum, egy szóval szénhidrogénekre csak ott számíthatunk … ahol megvan az anyak�zetük, 

ahol ennek fed�jében vannak megfelel� min�ség� és vastagságú rezervoár k�zetek. Ott, ahol 

az anyak�zet és fedü, rezervoár k�zetek olyan hegyszerkezet� tektonikai helyzetbe kerültek, 

hogy a szénhidrogének az anyak�zetb�l kiválhatnak, molekulanagyság és fajsúlyuk szerint 

elkülönülhetnek s a rezervoár k�zetekben felhalmozódhatnak. Az bizonyos, hogy ebben az a 

bet�ben benne van az egész geológia … A b-je a dolognak az hogy: az anyak�zet mindig 

valamilyen sós formáció, tekintet nélkül a korára….A c-je: Rezervoár k�zet csak lefedett 

porózus k�zet lehet. S az e-je és vége pedig hogy: hegyszerkezeti ismeretek nélkül rendszeres 

szénhidrogénkutatás nincsen!” Majd következik a tektonika apoteózisa, Pávai Vajna Ferenc 

hitvallása: „A földgáz és petróleum igazi hazája mindig gy�rt terület. Hogy a gy�r�döttségnek 

hányféle fokozata és változata van az nem tartozik ennek az elemi tájékoztatásnak a keretébe, 

de annyit jegyezzünk meg, hogy 2-3º-os red�kt�l, a normális antiklinálisoktól az átbuktatott 

red�kig és a rátolódásos áttolódásokig mindenütt lehet földgáz, illetve petróleum, ha a többi 

körülmények megfelel�en közbejátszanak … Ezért vállalkoztam én ennek a rövid kis abc-nek a 

megírására, mert tudom, hogy egyetlen konkurrenst sem csináltam magamnak, mert tudom, 

hogy szakmám gerince a tektonika, a vezérkar munkája, amit csak a geológusok legjobbjai, a 

32. ábra:  Pekár (1930) térképe az Eötvös-ingával felmért területekr�l. 
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filozófiai magaslatra jutó kevesek csináltak és csinálnak, ehhez pedig érzék, meglátó, alkotó 

er� kell.” 

Els�ként Papp Simon tekintette át a tektonikai kutatás f� eredményeit és problémáit 

(Papp, 1939): „Az Eurogasco külszíni megfigyelései alapján csak a Dunántúl délnyugati 

részére állítható határozottan, hogy pliocén rétegei enyhén gy�rtek, de megfigyelhet� adatok a 

gy�r�dések helyének pontos megállapításához nem elegend�ek. … A Dunántúlnak fiatal 

harmadkori üledékekb�l álló részét beborító fels� pliocén kavics és lösz takaró meggátolják a 

geológust abban, hogy pusztán geológiai módszerekkel igyekezzen betekintést nyerni az altalaj 

szerkezetébe. Az ilyen szerkezetek tanulmányozásához ma már az egész világon geofizikai 

módszereket hív segítségül a geológus.” Ennek legfontosabb hazai eredménye az volt, hogy 

„… a Nova-Keszthely vonaltól délre kimutatott Böckh-Pávai-féle red�k csapásiránya Inke és 

Görgeteg kivételével egészében véve megegyezik ugyan az Eurogasco által kimutatott 

szerkezetek hossztengelyének csapásirányával, a red�k tengelye azonban csak néhány ponton 

esik egybe a geofizikai módszerekkel kimutatott szerkezetek hossztengelyével. Zalaegerszeg, 

Körmend, Szombathely és K�szeg környékén az ellentmondás még nagyobb. Pávai idézett 

munkáihoz csatolt térkép az utóbb említett városok környékén Kelet-nyugati red�ket mutat, 

míg az Eurogasco geofizikai felvételei itt délnyugat-északkeleti irányú, tehát a Lajta 

hegységgel, a Kiskárpátokkal és a Rába folyó irányával megegyez� vonulatokat mutattak ki a 

mélységben.” 

Papp Simon (1939) kifejtette azt is, hogy szerinte miért hibásak Pávai eredményei: 

„Legnagyobb hibájuk ezeknek a térképeknek az, hogy megpróbálják az egyes boltozatoknak az 

alakját is visszaadni anélkül, hogy csak félig-meddig is biztos vezet� rétegük lenne. A 

külszínen és a kicsi keresztmetszet� aknákban való d�lés mérés különösen ezen enyhe d�lés�, 
természetüknél fogva többnyire átrétegzett üledékekben igen gyakran hamis képet nyújt és az 

ilyen d�lések nem adják vissza a mélyebben valóban meglév� szerkezeti viszonyokat. … Másik 

nagy hibája e térképeknek az, hogy sok esetben az antiklinálist vagy boltozatot különböz� korú 

üledékekben, például fels�-pannonban és pleisztocén homokos löszben vagy csupán 

pleisztocén rétegekben mért d�lések alapján állapították meg, nem véve figyelembe azt a 

körülményt, hogy ezek között a rétegek között bizonyos mérték� diszkordancia is lehet…” 

Ezek után a szerz� egyenként ismerteti a geofizikai módszerekkel kimutatott emelt 

helyzet� szerkezeteket (inkei, magyarszentmiklósi, hahót-kilimáni és kurdi maximum), majd 

amellett érvel, hogy a felszíni rétegd�lések alapján egyik sem lett volna felismerhet�. 
Különösen részletesen foglalkozik kutatásaik legnagyobb sikerével a budafapusztai gázmez� 
megtalálásával. Ezt a területet még 1919. telén Böckh Hugó utasítására Papp Simon kezdte el 

térképezni a hamarosan hozzá csatlakozó Pávai Vajnával együtt. Az � térképük alapján a 

fúráspontot C. Craig az Anglo-Persian Oil Co. geológus szakért�je és Böckh Hugó t�zte ki. 

Papp Simon (1939) beszámolója szerint: „Ez a fúrás nem hozta meg azt a szerencsét, amely 

Böckh Hugó és munkatársai m�ködését Egbellben és Bujavicán kisérte. … Ilyen el�zmények 

után tért vissza az Eurogasco erre a területre. 1934. év nyarán Budafapuszta környékén 

nehézségi méréseket végeztünk Eötvös-Rybár-féle torziós mérlegekkel. …Torziós mérleges 

munkálatainkat 1934 nyarán, 1935 novemberében és decemberében, továbbá 1936 február és 

március hónapjaiban szeizmikus mérésekkel egészítettük ki. … Ezekkel az említett geofizikai 

kutatásokkal megállapítottuk azt, hogy a Hungarian Oil Syndicate mélyfúrása a szerkezet déli 
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lejt�jén, a tet�t�l mintegy 1500 méternyi távolságban volt telepítve.” A geofizikai alapon 

északabbra telepített Budafapuszta-1 fúrás 1937. márciusában fejez�dött be és az 1059-1081 

méter közötti alsó-pannóniainak min�sített homokk� rétegb�l óriási mennyiség� gázt 

szolgáltatott. Papp Simon cikke lezárásáig (1939. eleje) az Eurogasco további 12 sikeres fúrást 

mélyített a budafapusztai boltozaton. 

A gravitációs eredmények és Pávai felszíni tektonikai megfigyelései közti 

ellentmondást el�ször Pekár Dezs�, Eötvös egykori munkatársa, majd a Geofizikai Intézet 

igazgatója fejtette ki részletesen a torziós inga 50 éves jubileumát köszönt� munkájában 

(Pekár, 1941). 1941. év novemberében tartott el�adásában Vajk Raul vezet� geofizikus 

mindezeket részletes ismertetéssel és „A Dunántúl földtani szerkezetének vázlata a geofizikai 

kutatások alapján” cím� 1:500000 méretarányú térképével támasztotta alá (33. ábra). A cikk 

és térképmelléklete a Földtani Közlönyben jelent meg hamarosan (Vajk, 1943a). 

Természetesen Pávai Vajna el�adásban azonnal válaszolt, és ennek anyaga, a forró hangulatú 

vitában elhangzott összes hozzászólással együtt a Földtani Intézet 1943. évi Jelentésének 

függelékeként közel egyidej�leg megjelent (Pávai Vajna, 1943). Ez a két publikáció a magyar 

tektonikai gondolkodás fejl�désének, és a geofizika egyenrangúsodásának legizgalmasabb 

dokumentumát képviseli. A vitában elhangzott indulatos megjegyzéseket és sértéseket 

elhagyva, arra törekszem, hogy a hazai tektonika és szénhidrogén-kutatás szempontjából 

fontos, tartalmi elemeket értékeljem. 

Vajk Raul (1943a) el�ször áttekintette a geofizikai kutatások elveit és módszereit, vala-

mint a mérésekben és értelmezésekben résztvett szakemberek névsorát. Megállapította, hogy 

„A terület geológiai rétegsora, amennyire az eddigi fúrási adatokból és a peremeken végzett 

felszíni felvételek alapján megállapítható, megfelel az általános szabálynak, hogy a k�zetek 

s�r�sége a mélységgel növekszik. Ezen körülmény folytán feltételezhet�, hogy nagy gravitációs 

anomália értéknek szerkezetileg magas, kis gravitációs anomália értéknek szerkezetileg 

alacsony helyek felelnek meg. Következésképpen a Dunántúl torziós ingamérések számára a 

mérési eredmények értelmezése szempontjából kedvez� terület. Graviméteres mérésekre a 

Dunántúl egész területe alkalmas. Szeizmikus módszerek alkalmazására a Dunántúl geológiai 

szerkezete nem nagyon kedvez�. … A visszaver� felületek nagy száma miatt csak kis energia 

jut le a nagy szilárdságú alaphegységig. Ehhez járul még az, hogy az alaphegység felszíne 

szabálytalan eróziós felszín lehet – pl. Mihályi (krist. pala), Hahót (triász mészk�) és Kapos-

várnál (kristályos pala, fillit) – és így nem ideális visszaver� felület. … A mágneses mérésekt�l 
az ásványolaj kutatásban közvetlen eredmény általában nem várható. … A bázikus vulkáni 

tömegek: bazalt, trachidolerit intruziók, telérek mágneses mérésekkel szépen kimutathatók. 

Ugyancsak kimutathatók a mágneses anomáliák alapján a mélyben lév� nagyobb mágneses 

susceptibilitású kristályok k�zetek vonulatai is. A gravitációs anomáliák értelmezésénél a 

következ� tektonikai elemek meghatározására is megkülönböztetésére törekedtem: 

antiklinálisok és szinklinálisok; 

eltemetett hegységek, sasbércek és árkok és végül 

törések meghatározása.” 

Mai ismereteink alapján megállapítható, hogy a térképen ábrázolt mindegyik 
felszínalatti magaslat és mélység, a legtöbb szerkezeti elem és k�zetmin�ségbeli következtetés 
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helyesnek bizonyult. A cikkben egyenként leírt szerkezetek közül, illusztrációként válasszuk 

ki ismét a budafapusztai antiklinálist, mint a harmadkori gy�rt szerkezet egyik fontos példáját 

(Vajk, 1943a). Ennek különlegessége (a jelent�s CH-telepek mellett) abban áll, hogy 

gravitációs kimutathatósága nem kézenfekv�. Ugyanis mai ismereteink szerint egy invertált 

árokról van szó, amelyhez nem kapcsolódik a nagys�r�ség� aljzat kiemelkedése. Ezért a 

gravitációs méréseknek nagyon pontosnak kell lenniük, mert csak a felboltozódás miatt feljebb 

került, kissé nagyobb s�r�ség� mélyebb neogén rétegek hatása okozza a gravitációs anomáliát. 

Az Eötvös-inga, Vajk és szakemberei kiállták a próbát: „A budafapusztai antiklinális 

nagykiterjedés� geológiai szerkezet. Hossza Ujudvartól Toronyszentmiklósig 35 km s nyugatra 

még tovább terjed a trianoni határon túl Bányavár (Peklenica) felé. Keleti felében … 

szinklinálistól-szinklinálisig 13 km, nyugati felében szinklinálistól-szinklinálisig számítva 

szélessége 20 km. Az izogammák három dómot jeleznek ezen a nagy antiklinálison: egyet 

Lispénél, egyet Lovászinál, egyet Tornyiszentmiklós (Lendvaújfalu) közelében. E dómoknak 

egy-egy olajmez� felel meg s szerkezetük már fúrásokkal is igazolva van. A torziós 

ingamérések eredményei alapján végzett számításaim szerint az antiklinális északi és déli 

szárnyának d�lése 15º körül lehet. A szeizmikus mérések szerint a rétegek d�lése a felszín felé 

fokozatosan csökken.”  

 Ezek után válasszunk egy olyan példaterületet, ahol az aljzat morfológiája jelent�sen, 

esetleg vet�s szerkezettel változik. Legyen ez a Kisalföld: „A Gy�r körül elterül� nagy gravi-

tációs minimumot (amely észak felé Dunaszerdahelyen túl nyúlik) egy nagy medencével, az 

alaphegység egy nagy üledékkel kitöltött besüllyedésével magyarázhatjuk. E medence legmé-

lyebb része, a legalacsonyabb érték� izogamma záródásnak megfelel�en Gy�rt�l nyugatra fek-

szik. Itt az alaphegység legalább 3500-4000 m mélységben van, de ennél nagyobb mélység is 

könnyen lehetséges. … A gy�ri medence nyugati oldalát a Mosonszentpéter közelében és 

Mihályi és Répcelakon át vonuló gravitációs maximumnak megfelel� eltemetett kristályos-pala 

hegység határolja. … A Mihályiban mélyített M-1 sz. fúrás 1602 m mélységben, az ett�l 6 km-

re északkeletre Bogyoszló község határában telepített M-2 sz. mélyfúrás pedig 2497 m 

mélységben az alsó pannon üledékek alatt kristályos palát ütött meg. A torziós inga 

mérésekkel … sík területen a felszín alatt tehát egy legalább 2000 m magas eltemetett 

hegységet mutattunk ki, aminek jelenlétét azel�tt sejteni sem lehetett. … A hegység keleti 

oldalán valószín�leg törés vonul végig, amelynek levetett oldala kelet felé esik.” 

 Végezetül a mai ismereteinkkel egyez� megállapítások közül válasszunk ki két további 

telitalálatot a szerkezeti viszonyok és az aljzatmin�ség geofizikai alapon történ� megha-

tározására: az „… elsüllyedt hegység rögök oldalai fölött az üledékes k�zetek a különböz� 

mérték� ülepedés folytán észrevehet� d�léssel bírnak és így a mélyebben fekv� hegység rögök 

felett települt boltozatot alkotnak. Ezt a boltozódást az Inke, Igal és Németkér környékén 

végzett szeizmikus mérések igazolták. … Az inkei szerkezetben a Kalnik hegység elsüllyedt 

folytatását véljük feltalálni.” Utóbbi vélelmezés helyesnek bizonyult és napjainkban az inkei 

területet a Szlavóniai-Drávai Terrén részeként határozták meg (Kovács et al., 2000). El�bbi 

felismerés azért fontos, mert a települt boltozatok értelemszer�en nem tektonikus, hanem 

kompakciós eredet�ek, és Magyarország legnagyobb telepeit az Alföldön (pl. Algy�) 
ilyenekben találták meg majd három évtizeddel kés�bb.  
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A területi eredményeken túlmen�en Vajk (1943a) a következ� általános következteté-

sekre jutott: 

• A zalai meridionális völgyek esetén „… a geofizikai adatokban sem találjuk nyomát 

annak, hogy a völgyek tektonikai eredet�ek lennének. A váli völgy sem tektonikus 

eredet�, de a móri völgyben végzett mérések alapján szépen felismerhet� a völgy árkos 

törés jellege.” 

• A geofizikai mérések szerint a Dunántúlon töréses szerkezetek és gy�r�déses 

szerkezetek is el�fordulnak: „Nem mondhatjuk tehát, hogy a Dunántúl kizárólag 

gy�r�déses, vagy kizárólag töréses szerkezet�.” Mindamellett az észlelt geofizikai 

indikációk közül aránylag kevés magyarázható gy�r�déses szerkezettel, az indikációk 

nagyobb része töréses szerkezetnek és eltemetett hegységeknek vagy hegységrögöknek 

tulajdonítható. 

Pávai Vajna (1943) válaszaiból kiderült az, amit Papp Simon és Vajk Raul jól tudhatott, 

miszerint egy tudományos vitákban különleges képességekkel rendelkez�, nagy tudású szak-

emberrel szemben kellett érvényt szerezni álláspontjuknak. Pávai el�ször Papp Simonnak 

magyarázta el, hogy miért nem hibás a módszere: „… mi is láttuk, hogy vannak a Dunántúlon 

paralel diszkordáns rétegek is, de viszont tudtuk azt is, hogy az ilyen álréteges réteget is 

normális réteglapok választják el egymástól. Tudtuk azonban, hogy van ott sok jó 

mástermészet� harmadkori réteg is s ha az nem volt a felszínen, megkerestük leásásokkal, kézi 

aknákkal. Tudtuk, hogy a lösz azért is lösz, mert rétegzetlen, de azért még abban is lehetnek 

vastag, humozus és vörös agyagrétegek … én megtanultam rétegz�dést és csapást mérni aki 

meg akarta tanulni, az meg is tanulhatta t�lem.” Látható, hogy Pávai ravasz módon 

megpróbálja félrevinni a vitát. Papp Simon nem Pávai d�lésmérési képességét vitatta, hanem 

az volt a f� kérdése, hogy a felszíni d�lésadatok mennyire tudják visszaadni a mélybeni 

szerkezeti képet. Az el�adást követ� vitában Papp Simon ismét leszögezte „ … Pávai elvei 

helyesek, az azonban megállapítást nyert, hogy részletekben az � eredményei és a MAORT 

vizsgálati eredményei között mélyreható eltérések vannak.” 

Igazából ezzel Pávai is tisztában volt és maga is kimondta: „A vita tárgya tehát, úgy 

látszik az, hogy az általam és munkatársaim által els�nek kimutatott dunántúli boltozatok és az 

azokat összeköt� red�zések centrumai és tengelyei nincsenek ott, ahol azok geofizikai alapon 

adódtak, s�t sok esetben nem is azonos irányúak.” Nem is igen tehetett mást, mert Vajk 

(1943b) jól felkészült e vitára és egy egyértelm� térképet (34. ábra) és egy perdönt� 
statisztikát közölt. E szerint: „ … kit�nik, hogy a Pávai-féle antiklinálisok semmi hasonlóságot 

sem mutatnak a fúrási eredmények alapján megbízhatónak bizonyult geofizikai mérések 

eredményeivel. A Pávai antiklinálisainak: 

a.) 1%-a a geofizikai mérésekkel kimutatott szerkezettel összeesik; 

b.) 4%-a a geofizikai mérésekkel kimutatott szerkezet oldalain van; 

c.) 8%-a szög alatt keresztezi a geofizikailag kimutatott szerkezeteket; 

d.) 9%-a kimondottan töréses szerkezeten fekszik; 

e.) 63%-a árokban vagy szinklinálisban van; 
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f.) 15%-a gravitációs mérésekkel át nem kutatott területre esik, ahol jórészt már oly 

id�sebb rétegek vannak a felszínen, amelyeken érdemleges felszíni, tektonikai 

vizsgálatok végezhet�k.” 

Magyarán szólva Pávai találati aránya 1%, amelyhez nagyvonalúan hozzávehet� még a 

4%, és marad 15%, ahol a felszínen lév� id�sebb képz�dmények miatt a geológiai tektonikai 

vizsgálatok eredményesek lehetnek. Pávai a vert helyzetb�l minden eszközzel igyekezett 

kimenekülni. Hangsúlyozta, hogy „Szomorú tény, hogy ami csak tisztán geofizikai alapon 

telepített fúrás volt eddig Magyarországon (Mihályi, Inke, Görgeteg, Kaposvár, Tótkomlós, 

Szeged környéke stb.) az mind medd� volt eddig.” Ez igaz megállapítás, de demagóg érvelés, 

mert Vajk következtetése annyi volt csupán, hogy a geofizikai vizsgálatokból levont 

következtetések jó összhangban voltak a fúrási eredményekkel. Pávai (1943) érdemibb 

megállapítása azonban a következ�: „ A geológiai és geofizikai szerkezeti ábrázolhatások 

természetéb�l következik, hogy amíg geológiailag … egy-egy felboltozódáson belül többszöri 

red�zést, red�nyalábot lehet kimutatni, geofizikailag többé-kevésbé egységes maximum 

adódhatik csak ki, amelyik mint sok kiegyenlített hatás közös ered�je, szükség szerint 

valamerre eltolódva kell jelentkezzék a geológiailag kinyomozott és sokszor … szabad 

szemmel is látható red�z�dések valóságos helyzetéhez képest.” Ebben a megállapításban az a 

csalafintaság, hogy az antiklinálisok sohasem szabályos mértani testek, ezért a felszíni 

geológia által kinyomozott red�k valósága durván eltérhet a mélybeni valóságtól, jóllehet 

szénhidrogén-kutatás szempontjából az utóbbi az érdekes szerkezet. 

Befejezésül felidézem Pávai (1943), megítélésem szerinti legfontosabb megállapítását: 

„A Dunántúl mélyén kétségtelenül egy a permt�l kezdve szakaszosan és pásztásan süllyed� 
hegység van, amelynek tömegeloszlását és reflektáló paleoorográfiai felszínét mutatják a geo-

fizikai mérések, tehát nem a tektonikáját, s így Vajk térképe csak annyiban tektonikai térkép 

amennyiben a harmadkori üledékek szerkezetét mutatja.” Ez a megállapítás igaznak látszik, 

bár más fényben csillog ha éppen Pávai életm�vének legfontosabb eredményeit figyelembe 

vesszük. Pávai Vajna munkásságának maradandó üzenete ugyanis az, hogy a magyar föld az 

alpi terület szerves része, ahol a hegyszerkezeti fejl�dés napjainkig folytatódott, és a fiatal 

gy�r�dések nemcsak a harmadkori medence üledékes k�zeteit, hanem azok mezozoos és 

paleozoos aljzatát is deformálták. Vagyis a geofizika ténylegesen az aljzat orográfiáját 

határozta meg, de ez nem egy változatlanul átörökölt paleomorfológiai felület, hanem 

alapvet�en a fiatal tektonikai folyamatok hatását tükrözi. 

Végkövetkeztetésként megállapítom, hogy az 1930-as évek végére a geofizika nagyko-

rúsodása megtörtént. Világossá vált, hogy nincs korszer� tektonikai és szénhidrogén-kutatás 

geofizikai mérések és értelmezések nélkül. Ennek a folyamatnak az elindítója Eötvös Loránd 

és tanítványai voltak, kik felbecsülhetetlen támogatást kaptak Lóczy Lajostól és a robbanás-

szer�en fejl�d� szénhidrogén-kutatás két világszínvonalú vezet�jét�l Böckh Hugótól és Papp 

Simontól. 

 



                                    HORVÁTH FERENC: A PANNON-MEDENCE GEODINAMIKÁJA                           77                           

 

 

 

 

 

 

 

 

33. ábra:  A Dunántúl földtani szerkezetének vázlata geofizikai kutatások alapján (Vajk, 1943a). Barna 

színnel a medencealjzat magaslatait tettem jobban láthatóvá 
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34. ábra:  A geofizikai mérésekkel kimutatott szerkezetek és a Pávai-féle antiklinálisok viszonylagos 

helyzete (Vajk, 1943b) 
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3.8. A KÖZBENS� TÖMEG KONCEPCIÓ FELADÁSA ÉS AZ ÚJ NAGYTEKTONIKA 

EL�FUTÁRAI 

Ez a fejezet közel huszonöt év (1945-1970) alatt született geodinamikai szempontból 

érdekes eredményeket és nagytektonikai modelleket tekinti át. Vázolni fogom azokat az új fel-

fedezéseket, amelyek szükségesek voltak ahhoz, hogy a köztes tömeg koncepció kiszoruljon a 

szakmai közgondolkodásból és helyette új, az érlel�d� földtudományi forradalmat szellemileg 

el�készít� elképzelések alakuljanak ki. 

Magyarország fiatal üledékekkel fedett területeinek újabb nagyszerkezeti szintézisét 

Vadász (1954) vázolta fel. A medencealjzatot ért fúrások eredményeit felhasználva alátá-

masztotta azt a két Lóczy által felvetett gondolatot miszerint a hegységekben felszínen lév� 

képz�dmények a mélyben folytatódva, KÉK-NyDNy csapású pásztákat alkotnak. Bár takarós 

szerkezetek meglétét � is elutasította, világosan felismerte az aljzat id�ben és térben változó 

mobilitását, és ezért indokolatlannak tartotta a magyarországi területek és a Kárpátok szerke-

zetének éles szembeállítását. Figyelemre méltóak a medencefejl�déssel kapcsolatos megállapí-

tásai: „A medence süllyedése nem egyszerre, hanem az Alföld helyén állott megel�z� 
szárazföld földarabolódásával, szakaszosan ment végbe…Továbbá, a süllyedés mértéke er�sen 

változó, amelyb�l …következik, hogy a medencealakulás nem kéreghajlat, hanem töréses 

leszakadás.” 

Az ötvenes évek második felét�l jelent�sen meggyorsult a földtudományok hazai fejl�-
dése. Átfogó kép alakult ki a medence mélységviszonyairól, az aljzat felépítésér�l és a 

medence üledékek sztratigráfiájáról (Kertai, 1957; Dank, 1963; K�rössy, 1963). Különösen 

fontos volt az Alföld tengelyében húzódó Szolnok-Máramarosi flis-öv felfedezése (Majzon, 

1956; K�rössy, 1957, 1959), mert a flis-árkok rendszerint aktív orogénekhez kapcsolódnak. 

A ridegnek gondolt köztes tömeg belsejében húzódó fels�-kréta – paleogén mobilis 

zóna meglepetését hamarosan követte a pásztás szerkezet� medencealjzat új értelmezése. 

Wein (1967, 1969, 1972) szerint ópaleozoos kristályos hátak között perm-mezozoos 

üledékgy�jt� vályúk alakultak ki, amelyek a fels�kréta (óalpi) oregenezis során er�teljes 

gy�r�dést szenvedtek. E vályúk közül kett�, az Igal-Bükki és a Mecsek-Kiskörösi igazi 

geoszinklinális, azaz eugeoszinklinális. Wein (1972) szerint ezek azok az aránylag keskeny és 

gyorsan süllyed� üledékgy�jt�k, amelyekben jellemz�en vastag radiolaritos mélytengeri 

üledékek és mélytörések mentén felhatolt bázisos magmás k�zetek (ofiolitok) halmozódtak 

fel. Az Igal-Bükki eugeoszinklinális déli szegélye a Zágráb-Kulcs-Hernád vonal a terület 

legjelent�sebb határoló törése, amely két markánsan eltér� újpaleozoos-mezozoos k�zetekb�l 
felépül� egységet választ el egymástól. A magyar föld mezozoos és paleogén mobilitását, az 

üledékgy�jt�k alpi kontrakcióját felismerve nem maradt más hátra, mint arra következtetni, 

hogy „A Magyar Közbens� tömeg … végérvényesen csak a miocén id�szakban nyeri el 

mindazon sajátosságokat, amelyek a merevvé vált szerkezeti egységet jellemzik …”. Ez a 

merevség, Wein szerint (paradox módon!) a terület stájer mozgásokhoz köthet� dilatációs 

szétdarabolódása során létrejött hosszanti és harántirányú törések rendszerében nyilvánult 

meg. Szalai (1961) a magyar köztes terület fejl�désében három állapotot különböztetett meg. 

A perm el�tti id�szakban középküszöb (geantiklinális) állapotot, amikor a pannóniai kristályos 
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alapk�zet szárazulatként függött össze a Rhodope masszívummal. Ennek feldarabolódása 

(„romosodása”) révén kialakult vályúkban mezozoos üledékek rakódtak le, amelyek az alpi 

hegységképz�dés során alakultak bels�hegységgé. Ezt követ� újbóli rögös feldarabolódás 

eredményeként alakult ki a bels�süllyedék a neogén során. Az aljzat „romosodását” és 

lesüllyedését a kéreg kivékonyodása és extenziós megnyúlása idézte el�. A fentieket 

stílszer�en úgy summázhatjuk, hogy az egykori közbens� tömeg koncepció ezen 
elképzelések után már romokban hevert. 

A geofizikai eredmények közül kiemelkedik az els�- és másodrend� gravitációs 

hálózat kifejlesztése és az országos gravitációs anomália-térképek megszerkesztése (Facsinay 

és Szilárd, 1956; Renner, 1959; Szilárd, 1959). A gravitációs gyakorlatnak megfelel�en 

Bouguer-, Faye- és izosztatikus anomália-térképeket számítottak. A nemzeti Bouguer 

anomália-térképet Scheffer (1960, 1962) fejlesztette tovább a teljes Pannon-medencére is 

környezetére vonatkozó egységes térképpé. Renner és Stegena (1966) alkalmazta el�ször a 

Bouguer-anomália térképet a kéregvastagság változások vizsgálatára azáltal, hogy azt a 

medenceüledékek hatásával korrigálták. Geodinamikai szempontból különösen érdekes az 

izosztatikus anomália térkép, amely az ország egész területén pozitív, és maximum tengelye 

jól követi a Magyar-középhegységet. Ezen belül legnagyobb értékét a Bakonyban éri el, ahol 

meghaladja a +50 mgalt. Tanni (1942) hívta fel a figyelmet el�ször arra az ellentmondásra, 

miszerint a pozitív izosztatikus anomália s�r�ségtöbbletet jelent, ami kéregsüllyedéssel 

kompenzálódhat, mégis a középhegység emelkedik, amint azt a fels�rend� szintezések 

mutatják. Scheffer és Kántás (1949) úgy gondolta, hogy a középhegységi anomáliának nincs 

mélyszerkezeti oka, hanem a felszínen lév� nagys�r�ség� k�zetek „beárnyékoló hatása” 

okozza. Ez az érv nemcsak hibás, hanem használhatatlan is, mert semmiféle magyarázattal 

nem szolgál arra, hogy miért emelkedik a középhegység. Sokkal konstruktívabb Facsinay 

(1948) kísérlete az ellentmondás feloldására. Szerinte a Bakony-hegység azért emelkedik, 

ahelyett hogy süllyedne, mert dinamikus er�hatások felülírják az izosztázia törvényét. 

Nevezetesen a hegység északi és déli peremén lév� medencék kérgének jelent�s pannóniai 

süllyedése köpenyanyagot préselt két oldalról a középhegység alá, ami azt jelenleg is emeli és 

létrehozza az izosztatikus tömegtöbbletet.  

Eredmények születtek a hazai geotermikus viszonyok megismerésében. A felgyorsuló 

k�olajkutatás számos új h�mérsékleti adatot eredményezett, amelyek rámutattak arra, hogy a 

geotermikus gradiens a világátlagnál határozottan magasabb, de változó érték� (Stegena, 

1958). Dönt� jelent�ség� volt a hazai h�áram meghatározások megindulása. Boldizsár (1956, 

1959) els� mérései azt mutatták, hogy a földi h�árams�r�ség a Mecsekben és Nagylengyel 

környékén több mint kétszerese a nyugodt kontinentális területekre jellemz� értéknek. Stegena 

(1963) úgy vélte, hogy a magas h�mérsékleti gradiens nem kell, hogy feltétlenül nagy földi 

h�árams�r�séggel párosuljon, és felhívta a figyelmet az üledékes medencékben fellép� víz-

mozgások okozta h�mérsékleti tértorzulásokra. A további pontos mérések azonban igazolták, 

hogy a Pannon-medence h�árama ténylegesen anomálisan magas (Horváth et al., 1979), ami 

semmiképpen nem összeegyeztethet� egy konszolidált közbens� tömeg modellel. 

A közbens� tömeg feladása szempontjából legnagyobb jelent�ség� adatokat az els� 

szeizmikus kéregvastagság meghatározások szolgáltatták. Gálfi és Stegena (1957, 1960) kimu-

tatták, hogy a medenceterület alatt a Moho felület jelent�sen emelt helyzet�, a Pannon- 
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medence kérge meglep�en vékony. Ezeket az els� eredményeket a kés�bbi pontosabb mérések 

(Mituch, 1964) némileg módosították, de az alapvet� megállapítás helyesnek bizonyult. 

Hamarosan megszülettek az els� magnetotellurikus szondázási eredmények, amelyek azt 

mutatták, hogy az elektromosan jól vezet� köpeny is emelt helyzetben, 40-80 km mélység 

található a Pannon-medence alatt (Ádám, 1964). Mindezek fényében világossá vált, hogy a 

merev pannon közbens� tömeg elképzelés továbbá már nem egyeztethet� össze a geofizikai 

megfigyelésekkel és a fúrási adatokkal. 

A kéreg kivékonyodását és a Pannon-medence létrejöttét els�ként Balkay (1959, 1960) 

hozta ok-okozati kapcsolatba. Szerinte középs�-miocén húzásos tektonika és intenzív vulkáni 

tevékenység következtében nagyfokú kéreggyengülés és izosztatikus egyensúlybomlás követ-

kezett be. A kiegyenlít�dés érdekében az elvékonyodott kéregrészek lesüllyedtek, a vastagab-

bak kiemelkedtek illetve magasabban maradtak. 

Az alapvet�en geofizikai adatokon nyugvó egységes medencefejl�dési modellt Stegena 

(1964, 1967) vázolta fel. Megvizsgálta, hogy a vékony kéreg miatti köpenyfelboltozódás 

hogyan jelentkezik a gravitációs anomáliákban. Eredményként az adódott, hogy a felemelked� 

köpenyanyag az átlagosnál hígabb és a boltozat a peremi hegységek irányában ellaposodik. 

Ezután, a Föld különböz� korú és fejlettség� medencéit áttekintve kimutatta, hogy a süllye-

dékek vékony vagy igen vékony kéreggel rendelkeznek világszerte. Ebb�l levonható az a 

következtetés, hogy a süllyedés elindítója a kéreg elvékonyodása. Egyszer� izosztatikus 

számítások azt mutatták, hogy az alulról elvékonyodott kéreg süllyedése, valamint a behordott 

üledékek súlya a Pannon-medencében ténylegesen megfigyelt üledékvastagságokkal jól 

egyez� mélység� medencét eredményez. A konzisztens modell legnehezebb problémája a 

kéregkivékonyodás mechanizmusa. A szerz� szerint erre nehéz jó választ adni, de a medence 

alatt felemelked� és a szegélyez� hegységek felé irányuló magmaáramlás valószín� feltétele-

zés. 

Egy másik, alapjában geofizikai indíttatású kísérlet a Pannon-medence tektonikai szin-

tézisére Szénás (1967, 1969) nevéhez f�z�dik. A szisztematikusan mélyen (19-20 km) jelent-

kez� Conrad felület és az emelt helyzet� Moho összevetése alapján egyértelm�nek látta, hogy 

a medencealakulás f� mechanizmusa a kéreg alulról történt elvékonyodása. Ez szerinte az 

ausztriai orogén fázis után (fels�-kréta) indult meg. A Pannon-medence kérge az átlagosnál 

jóval melegebb és ennek létrejöttét a felboltozódó kéreg alkotta zárt kupola h�gy�jt� 

hatásának tulajdonította. A felf�tött köpenyanyag a kéreg tenziós felrepedésekor létrejöv� 

nyomásesés során megolvadt és óriási mennyiségben a felszínre tört. A köpeny tetején így 

kialakuló anyaghiány helyébe süllyed le a kéreg. Nem nehéz azonban látni, hogy az összes 

neogén magmás anyag térfogata legalább egy nagyságrenddel kisebb, mint a kéreg aljáról 

hiányzó anyag mennyisége. Ezért Szénás megfontolásra érdemesnek tartott más 

kéregvékonyodási mechanizmusokat is. 

Az új adatokat és értelmezéseket egyesít� földtudományi szintézist Szádeczky-Kardoss 

(1967a,b) kísérelte meg. Alapjában elfogadta Van Bemmelen (1933, 1954, 1966) undációs 

elméletét, amelynek hajtómotorja a felemelked� köpenyanyag, amit Szádeczky „geotumor-

nak” nevezett. A Pannon-medence alatti köpenyboltozat geofizikai dokumentálása azt az 

eufórikus érzést keltette, hogy az elmélet helyes és kezünkbe adja a kárpát-pannon rendszer 
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megértésének kulcsát. Szádeczky-Kardoss szerint a geotumor a paleozoikum végén jött létre 

és els� kulminációja a kréta id�szak során volt (35. ábra). Ekkor alakultak ki a pannon cent-

rumból való kifelé csúszással a bels�-kárpáti és dinári takarók. A kéregboltozat részleges 

beszakadása a paleogénben, általános kollapszusa a miocénban játszódott le. Az elméletb�l 
következett, hogy a környez� orogének legintenzívebb kompressziós id�szakai egyidej�ek a 

köztes terület er�s tenziós periódusaival. A szerz� felismerte, hogy a tenzió a kéreg kivéko-

nyodásához vezet, amelynek különböz� mechanizmusai lehetségesek. Az alsó kéreg 

beolvadása és magmás elsodródása mellett számolni kell a plasztikus kéreg szétfolyásával, a 

merev kéreg töréses széthasadozásával és egyes kéregblokkoknak a kéreg-kiemelkedés lejt�in 

való szétcsúszásával. Szádeczky-Kardoss úgy vélte, hogy a geotumorhoz kapcsolódó 

mélyáramlás nem egyszer� termikus konvekció, hanem szelektív elem migráció (36. ábra). A 

geotumor modell f� koncepcionális hiányossága az, ami az undációs elméletnek is nyilvánvaló 

hibája volt. Nevezetesen a geotumor centrum felett nincsenek takarók, azaz a Pannon-medence 

kérgét továbbra is blokktektonika jellemezte. 

 

 

A századel� merev, variszkuszi masszívumától a hazai nagytektonika a 60-as évek 

végére eljutott az aktív magmafelnyomulással, kéregfelboltozódással, tenziós felszakadás-
sal majd beszakadással jellemzett Pannon-medencéig. E látványos fejl�dés eredményekép-

pen megszületett nagytektonikai modellek számos alaptételben megegyeztek vagy nagyon ha-

sonlóak voltak. Több fontos kérdésben azonban eltértek az álláspontok, vagy érdemi adatok 

35. ábra:  A köpeny-felboltozódást Szádeczky-Kardoss (1967a, b) geotumornak nevezte, és szerinte ez 

irányította a Kárpát-Pannon rendszer fejl�dését a perm óta 
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hiányában tág tere volt a spekulatív magyarázatoknak. Ebben a tudományos helyzetben szüle-

tett meg az új lemeztektonikai elmélet, amely majd minden korábbi eredmény átértékelését 

vonta maga után. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

36. ábra:  Mélyáramlás és szelektív elem-migráció a Kárpát-Pannon rendszerben Szádeczky-Kardoss 

(1967b.) szerint 
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 ”A lemeztektonika olyan, mint Vénusz istenn�, 
gyönyör�, és a tengerb�l született.” 

Rudolf Trümpy  

4. AZ ÚJ GLOBÁLIS TEKTONIKA 

Minden jelent�s történeti múlttal rendelkez� természettudományi diszciplína fejl�désé-

ben vannak olyan kiemelked� id�szakok, amelyek során az adott tudományterület teljes 

eszmerendszere alapvet�en megújul. Ennek legfontosabb el�feltétele az, hogy a technika 

fejl�dése eredményeképpen hiteles és tömeges – esetünkben a Föld nagy részére vonatkozó – 

új adatrendszer álljon rendelkezésre. Az ilyenkor megszület� új paradigma-rendszer a 

korábbinál jobban és széleskör�bben képes magyarázni a megfigyeléseket, és sikeresebb 

el�rejelzéseket tesz lehet�vé a még ismeretlen területekre. A földtudományt a modern 

természettudomány rangjára emel� lemeztektonikai forradalom mintegy négy évtizeddel 

ezel�tt, 1960-70 között zajlott le. Az azóta is töretlen lendület� fejl�dés új perspektívákat 

nyitott a Föld m�ködésének megértésében, múltjának feltárásában és jöv�jének 

el�rejelzésében. 

Ebben a fejezetben, eddig követett koncepciómnak megfelel�en el�ször a lemeztekto-

nika eszmetörténeti értékelését teszem meg, majd hazai térhódításának f�bb eseményeit tekin-

tem át. Ezután a medencék lemeztektonikai szemlélet� osztályozási rendszerét ismertetem, 

amelynek f� üzenete az lesz, hogy a Pannon-medence egy nagy család különlegesen értékes 

tagja. Befejezésül összefoglalom a medence kialakulására az 1970-es és 80-as években kidol-

gozott termomechanikus modell alapelveit, f� eredményeit és korlátait.  

 

4.1. A LEMEZTEKTONIKAI FORRADALOM ESZMETÖRTÉNETI FORRÁSAI 

Eszmetörténeti szempontból a lemeztektonika megszületésének különlegessége abban 

áll, hogy Wegener és Argand már a XX. század els� évtizedeiben majdnem tökéletesen meg-

fogalmazták a kontinensek mobilitásának, az óceánok kialakulásának és megsemmisülésének 

az alapkoncepcióját. Az egykori alpi geológiai vizsgálatok, valamint a gravitációs mérések 

pedig arra utaltak, hogy az orogenezis során végbemen� térrövidülés csak takaróképz�déssel 

és az alattuk lév� kéregrész sok száz km-es alátolódásával lehetséges. A szakmai közvélemény 

azonban – kevés kivételt�l eltekintve – mereven elutasította ezeket a „széls�séges” 

gondolatokat. Az így kialakult paradox helyzetet és ennek eszmetörténeti következményeit 

nemrégiben az egyik legilletékesebb szakember, a svájci Trümpy (2001) idézte fel. 

Európában a Stille és Kober által megfogalmazott fixista nézet uralkodott, míg az ame-

rikai gondolkodást Dana permanencia elve uralta. Az amerikai és európai nézetek között 

ugyanakkor óriási volt a szakadék. A Suess által dokumentált és Argand által rekonstruált 

Tethys-óceán egykori léte és teljes megsemmisülése fényében az óceánok állandóságának 

Dana-féle elve egyértelm�en hibásnak látszott. A másik oldalról pedig joggal tartották 

elfogadhatatlannak a Stille-féle szabályszer�séggel m�köd� Földet, különösen az orogén 

fázisok egyidej� és impulzusszer� megjelenését. Ennek klasszikus dokumentálása (Gilluly, 

1949) és Stille (1950) vitája, amely a két világkép látványos ütközése volt. A koncepcionális 
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közeledést els�sorban az jelentette, hogy Emile Haug (1900) közvetítésével a geoszinklinális 

koncepció, bár némi módosítással, de általánosan elfogadottá vált Európában is. Ezen 

túlmen�en a wegeneri gondolat bagatellizálásában volt meg az összhang a két kontinens 

között. Jellemz� például, hogy az Amerikában nagy tekintélynek örvend� Bailey Willis egy 

1944-ben megjelent cikkének „Kontinensvándorlás: egy gyermekmese” címet adta. 

Pedig a háttérben már megindult a változás, amelyhez érdekes módon hozzájárult a II. 

világháború során dönt� fontosságúvá vált tengeri hadviselés is. Már korábban kialakult a 

kooperáció a katonasággal, mert Vening Meinesz tengeri gravitációs expedicióihoz Hollandia, 

majd az Egyesült Államok haditengerészete biztosította a tengeralattjárókat. A világháború 

során világossá vált, hogy az ellenséges tengeralattjárók megtalálásában, a saját egységek álcá-

zásában alapvet� szerepet játszott a hajók mágnesezettségének és a tengeri mágneses tér válto-

zásainak az ismerete. E. Bullard és P. M. S. Blackett ezekkel a kérdésekkel foglalkoztak a Brit 

Haditengerészetnél, majd �k lettek a kardinális eredményeket hozó paleomágneses kutató 

módszer megalapozói Cambridge-ben a II. világháború után. Az amerikaiakat az is 

aggasztotta, hogy az ellenséges tengeralattjárókat figyel� hanghullámos (szonár) rendszerük 

gyakran nem m�ködött megfelel�en (Oreskes, 2003). A probléma kivizsgálását Maurice 

Ewingra bízták, aki hamarosan rájött, hogy a víz sótartalmának és h�mérsékletének mélységi 

változása egy csökkent sebesség� csatornát hoz létre, ami csapdázza és ezúton nagy távolságra 

képes elvezetni az akusztikus hullámokat (SOFAR-effektus). Harry Hess mint egy hajónaszád 

parancsnoka pedig a tengerfenék morfológiájának feltérképezését kapta feladatául. Már 

katonaként fontos tudományos felfedezést tett a lapostetej�, vulkáni kúpok (guyot) 

megtalálásával, ami arra utalt, hogy az óceánok nem a Föld kialakulásakor létrejött, �si és 

permanens medencék. 

A háború befejeztével az Amerikai Haditengerészet nem felejtette el a tengeri 

geofizikai mérések jelent�ségét és továbbra is jelent�s támogatást nyújtott szeizmikus és 

mágneses tengeri kutatásokra. Ezek az összegek f�leg két intézménybe áramoltak, amelyek a 

Scripps Institution of Oceanography (University of California) és a Lamont Geological 

Laboratory (Columbia University) voltak. Nem meglep�, hogy a lemeztektonikai elmélet 

megszületése az ezen intézményekben folyó kutatómunkához köthet�, csupán két, nem 

kifejezetten tengerkutató egyetem tudott betörni az élenjárók csapatába, nevezetesen a 

Cambridge és a Princeton. A f� résztvev�k közti kapcsolat nagyon szoros volt, olyannyira, 

hogy a lemeztektonika több alaptételének felismerése gyakorlatilag egyidej�leg történt és 

máig tartó viták vannak a szakmai prioritásokról (Oreskes, 2003). Európai szempontból 

sajnálattal kell megállapítani azt a tudománytörténeti tényt, hogy a hagyományosan jó 

amerikai kapcsolatokat fenntartó Cambridge mellett, csak egyetlen ember vett részt az európai 

kontinensr�l a lemeztektonikai elmélet kialakításában. Nevezetesen a francia Xavier Le 

Pichon, aki képességeit a megfelel� id�ben (1959-60. és 1963-68. között) a megfelel� helyen 

(Lamont Geological Laboratory) tudta kamatoztatni. Úgy a holland, mint az alpi iskola 

egykoron élenjáró szakemberei teljesen kimaradtak az új földtudományi eszmerendszer 

kialakításából. Ez olyannyira igaz, hogy az alpi geológustársadalom (az egyetlen Hans 

Laubscher baseli professzortól eltekintve) értetlenül és idegenkedve fogadta az új elméletet, 

amelynek magjait pedig éppen Európában vetették el (Trümpy, 2001). A tartózkodás olyan 
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mérték� volt, hogy az alpi hegységrendszer els� lemeztektonikai szemlélet� értelmezését is kí-

vülállókra hagyták (Dewey et al., 1973).  

Az elmondottak alapján levonható az az eszmetörténeti szempontból alapvet� követ-

keztetés, hogy az új lemeztektonikai elmélet nem kapcsolható egyetlen zseniális tudóshoz, 

hanem igazi amerikai-angol csapatmunka volt. Legalább 30-40, egymással szoros 

kapcsolatban álló vezet� szakember rakta össze a meglep� pontossággal egymásba illeszked� 
elemeket és többször is különböz� szakemberek egyszerre jutottak el alapvet� következteté-

sekre. Még fontosabb az, hogy az elmélet kialakulása nem követte sem az induktív, sem a de-

duktív ismeretelméleti módszer merev sémáit, hanem azok konstruktív egységét valósította 

meg. Nevezetesen messzemen�en törekedett a tömeges adatgy�jtésre (pl. tengeri mágneses 

anomáliák feltérképezése), majd azok feldolgozására és értelmezésére. Ezzel párhuzamosan 

heurisztikus következtetések (pl. a hátságok alatt felszálló-ágú köpenyáramlások) ellen-

�rzésére specifikus teszt-méréseket (pl. h�áramméréseket) valósítottak meg. 

Végül, de nem utolsósorban a lemeztektonikai elmélet az óceánok geofizikai vizsgála-

tára, a kontinentális paleomágneses mérésekre és a szeizmológia eredményeire támaszkodott, 

ezért megalkotásához szükség volt a globális skálájú és interdiszciplináris gondolkodás kész-

ségére, valamint arra az intellektuális rugalmasságra, hogy az új tényeket, a korábbi 

gondolkodási sémákkal véglegesen szakítva, új módon értelmezzenek. Ezek az adottságok a 

vezet� amerikai-angol földtudományi iskolákban álltak rendelkezésre.  
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4.2. A LEMEZTEKTONIKA TÉRHÓDÍTÁSA MAGYARORSZÁGON 

Az el�z�ekb�l kiviláglott, hogy a klasszikus geológiai diszciplínák kimaradtak a 

lemeztektonikai elmélet megalkotásából. Az elmélet fogadtatását mind külföldön, mind Ma-

gyarországon alapvet�en ez a lépéshátrány határozta meg. Ez azt jelentette, hogy a „beavatott 

hív�k” sz�k csoportja hosszabb-rövidebb ideig tartó vitát folytatott a „hitetlen realisták” 

nagyobb tömegével. Alábbiakban azt vázoljuk fel, hogy milyen volt az út Magyarországon, 

amely elvezetett a lemeztektonika általános elfogadásához. 

Magyarországon a „hív�k” két kisebb csoportja alakult ki. Az egyiket Stegena Lajos, 

és a vele együttm�köd� néhány szakember alkotta. Stegena abban a szerencsés helyzetben 

volt, hogy részt vett az IUGG 1967-es zürichi világkonferenciáján, s így közvetlenül a 

felfedez�kt�l hallhatta az új eredményeket. Ezek olyan meggy�z� er�vel hatottak rá, hogy 

felismerte a lemeztektonika jelent�ségét és hazai alkalmazásának lehet�ségeit. Hazatérve, 

élményeit elmesélve megért� és támogató társakra talált. Géczy Barnabás azon ritka hazai 

szakemberek egyike volt, aki Telegdi Roth szellemén nevelkedve és kutatási területének 

jellege miatt teljesen otthonos volt e témában. Ádám Antal (1964) a soproni geofizikai 

kutatóintézet vezet� munkatársa a kéreg és a fels� köpeny felépítését vizsgálta magnetotelluri-

kus szondázások segítségével. Affinitását a lemeztektonika iránt az teremtette meg, hogy a li-

toszféra felépítése és az asztenoszféra mélysége jól nyomozható magnetotellurikus szondázá-

sokkal.  

Néhány szakmai el�adás és egyetemi kurzus mellett e csoport korai eredményeit több 

fontos publikáció dokumentálja. Els�ként Stegena et al. (1971) cikkét kell említeni, amelyben 

arra jutottunk, hogy a magnetotellurikus szondázásokkal kimutatott regionális kéregszerkezeti 

anizotrópiák a lemezhatárokon végbemen� szubdukcióval és akkrécióval állnak kapcsolatban. 

A hazai alkalmazási lehet�ségek és következmények els� nagyvonalú felvázolását Stegena 

(1971) adta meg az Általános Földtani Szemlében megjelent hosszabb tanulmányban. Géczy 

(1972, 1973) a különböz� jura id�szaki faunaprovinciák elterjedésének vizsgálata alapján 

definiálta a kárpát-pannon térség mezozoikumi lemeztektonikai egységeit, és eredeti, jelent�-
sen eltér� paleogeográfiai helyzetüket, s ez úton kiterjesztette Laubscher (1971) alpi-tethysi 

lemeztektonikai modelljét. Géczy, 1972-es munkájában máig tartó érvénnyel állapította meg: 

„Magyarországon a Magyar Középhegység eredetileg a Tethys déli peremének karbonátos 

platformjához tartozott. A Mecsek és a Villányi-hegység viszont a tágabb értelemben vett 

északi peremkomplexumhoz. A mai fordított elrendez�dés a stabil afrikai és európai lemezek 

közti kisebb lemezrészek utólagos vízszintes eltolódásából adódik.” Az 1972-ben megjelent „A 

szilárd Föld fizikája” cím� egyetemi jegyzetem volt az els� hazai m�, amely részletesen 

ismertette az új globális tektonikai elmélet alapjait, és a Föld geofizikai jellemz�it a 

lemeztektonikai szemlélet alapján foglalta egységbe.  

A lemeztektonikai elmélet másik korai letéteményese Szádeczky-Kardoss Elemér és a 

mögötte álló kutatócsoport volt. Szádeczkyt akkoriban igen sokan a magyar földtudomány 

elhívatott vezérének, és európai formátumú tudósnak ismerték el. Számára a legvonzóbb a 

lemeztektonika multidiszciplináris jellege volt, amely meggy�z�dése szerint elvezet egy 

magasabb szint�, integrált földtudományhoz: „Az új geonómiai szintézis most a föld- és bányá-
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szati tudományok egyes ágait külön-külön is beláthatatlan következményekkel megtermékenyít-

heti. Hatása kiterjed azonban az életjelenségeket kutató tudománycsoportokra is, s�t a társa-

dalomfejl�dés tempóját is megváltoztathatja” (Szádeczky-Kardoss, 1971).  

A lemeztektonikai folyamatok közül Szádeczky figyelmét els�sorban a k�zetlemezek 

alátolódása keltette fel, és ma már elmondhatjuk, hogy egész további tektonikai munkássága 

során ez inspirálta legjobban fantáziáját. Magát a mechanizmust illet�en értékes eredményekre 

jutott annak hangsúlyozásával, hogy a szubdukciós zónákban a mélyre kerül� üledékes k�ze-

tekb�l, g�zfázisban felszabaduló víz kölcsönhatásba lép a mélyebb kéreg és köpeny k�zete-

ivel, s ezúton befolyásolja a vulkanizmust. Amikor azonban ennek a g�znek a szerepét annyira 

túlértékelte, hogy a k�zetlemezek mozgékonyságát az asztenoszféra tetején kialakult 

„g�zpárnával” magyarázta, olyan eredményekre jutott, amelyek nem bizonyultak id�tállónak 

(Szádeczky-Kardoss, 1973a). A kárpát-pannon-dinári terület alpi korú (fels�-kréta – neogén) 

szubdukciós zónáinak rekonstruálása során arra következtetett, hogy a két legfontosabb beto-

lódási zóna sebhelye (szuturája) a kárpáti szirtövben, illetve a dinári ofiolitos övben található 

(Szádeczy-Kardoss, 1973b). További szubdukciós öveinek (magyar középhegység-peremi, 

mecseki, alföldi flisöv-menti) valódi természetér�l azonban akkor és azóta is megoszlanak a 

vélemények. Számos további gondolata ugyanakkor termékeny talajra hullott és megújulva 

továbbfejl�dött. Ilyen volt mindenekel�tt az Adriatisz-tüske szerepének újra felismerése a 

közép-mediterrán-alpi térség tektonikai fejl�désében, valamint a hátráló szubdukció felté-

telezése az id�sebb erdélyi-középhegységi és a fiatalabb kelet-kárpáti mészalkáli vulkanizmus 

magyarázatára (Szádeczky-Kardoss, 1974). 

A 70-es évek elejének földtudományi közállapotát Magyarországon a többség kételke-

dése vagy kiváró álláspontja jellemezte. A változásokat a többség élenjáró kutatóinak új állás-

foglalásai indították el. Ezek kezdetben nagyon kritikusak, de igen különböz� stílusúak voltak. 

Balla (1972) például az orogenezis különböz� típusairól írott cikkében egyszer�en nem vett 

tudomást a lemeztektonikáról. Sokkal konstruktívabb volt Szénás György (1972) véleménye, 

aki elismerte a lemeztektonikai koncepció értékeit, de felhívta a figyelmet a túlzott általánosí-

tások és az elsietett helyi következtetések veszélyeire. A legfontosabb korai támogató hozzájá-

rulás Bárdossy (1973) eredménye, aki a világ laterit- és karsztbauxit telepeinek legjobb isme-

r�je. A bauxitképz�dés klimatikus és tektonikai feltételeit definiálva, kimutatta, hogy ezek 

kora és szeszélyesnek t�n� területi eloszlása legjobban akkor érthet� meg, ha a lemeztektonika 

által rekonstruált kontinens pozíciókat és tektonikai eseményeket figyelembe vesszük.  

Konstruktív szellemben született meg Fülöp József kezdeményezése is. Meghívott 

néhány elismert hazai kutatót, hogy a Földtani Kutatás egy tematikus számában fejtsék ki 

véleményüket a lemeztektonikáról. Hét cikk szerepel a kötetben, amelyb�l három a 

lemeztektonika híveinek tollából származott. Els�ként Szádeczky (1974) fejtette ki, hogy a 

módszeres szubdukció-vizsgálat jelent�sen hozzájárulhat a hasznosítható nyersanyagok 

telepeinek felkutatásához. Ezután Horváth, Stegena és Géczy (1974) cikke következett a 

kontinentális és óceáni kérg� ívközi medencék kialakulásának lemeztektonikai modelljér�l. 
Majd Géczy (1974) önálló cikkben vázolta fel a lemeztektonikai mozgások és az egykori 

él�világ elterjedésének és fejl�désének kapcsolatát. Ezután következett Wein (1974) munkája 

a Budai-hegység szerkezetalakulásáról. A cikk érdekessége, hogy kilóg a kötetb�l, mert 

részletes terepi megfigyeléseinek a szerz� egy mobilista, de teljesen a geoszinklinális-
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szemlélet alapján nyugvó szintézisét adta. A lemeztektonika érdemi kritikáját az utolsó három 

cikk tartalmazta. Szénás (1974) és Balkay (1974) cikkei – a lemeztektonika alapm�veire 

hivatkozva – az elmélet kidolgozatlan részleteit vagy általuk ellentmondásosnak vélt tételeit 

kritizálták. Szénás volt a szkeptikusabb. Szerinte „a Kárpát-rendszert… a lemeztektonikai 

vezérlés nélkül létrejött tektonikai jelenségek példájaként tekinthetjük”. Balkay volt az 

óvatosabb. Szerinte a Kárpát-medencében, „…a Föld szerkezetileg legkaotikusabb 

hegyláncrendszerének egyik legkevésbé feltárt részén… lesz az elmélet alkalmazása minden 

bizonnyal a legnehezebb”. A záró értekezés Császár és Haas (1974) értékes munkája. 

Tárgyszer� áttekintést nyújtottak a különböz� geotektonikai elméletekr�l, a lemeztektonika 

mögött álló tényanyagról és az alaptézisekr�l. Értékelésük során els�sorban két nagytekintély� 

orosz tudós állásfoglalásait idézték. Ezek a mereven elutasító Belouszov és az egyértelm�en 

támogató Hain voltak. Végkövetkeztetésük az, hogy a lemeztektonika „…jelent�s munka-

hipotézis a Föld mai globális jelenségeinek magyarázatára”. 

Hamarosan megszületett a Pannon-medence kialakulásának lemeztektonikai szintézise 

(Stegena et al., 1975). A szintézis lényege az, hogy a medence létrejöttét a küls�-kárpáti flis-

övhöz kapcsolódó harmadid�szaki szubdukciók által generált köpenydiapír irányította. Az 

1974-es év fontos eseménye volt egy nemzetközi konferencia, amit Kubovics Imre és e sorok 

szerz�je szerveztek Budapesten, az akkori szocialista országok tudományos akadémiáinak 

együttm�ködése keretében, „Geofizikai és vulkanológiai adatok tektonikai értelmezése a 

kárpát-pannon-dinári területeken” címmel. A rendezvényen elhangzott összes el�adás 

megjelent az Acta Geologica folyóiratban, s ezúton kiváló betekintést enged a lemeztektonika 

akkori helyzetébe a környez� országokban is. Máig alapm�nek számít Lexa és Konecny 

(1974) áttekintése a kárpáti neogén vulkáni ív jellegér�l és eredetér�l. Arra a következtetésre 

jutottak, hogy a vulkanizmus geokémiai jellegeit és tér-id�beli fejl�dését a kárpáti ív mentén 

bekövetkezett szubdukció által létrehozott pannóniai köpenydiapír határozta meg. A másik 

fontos lemeztektonikai szemlélet� el�adást Dimitrijevic (1974) tartotta a Dinaridákról. Ebben 

els�ként számolt be arról, hogy a dinári ofiolitos magmatitok szubdukcióval elt�nt óceáni 

kéreg maradványainak tekinthet�k.  

1974–75. során hosszabb id�t Angliában töltöttem Runcorn professzor intézetében. Itt 

született az a m� (Channell és Horváth, 1976), amelyben kimutattuk, hogy a periadriatikus 

terület és a kárpát-balkán térség utolsó 180 millió éves tektonikai fejl�dését az Afrikai- és az 

Európai-lemez relatív mozgása irányította. Jóllehet utóbb kiderült, hogy alapfeltevésünk az 

Adria-tüske stabil afrikai kapcsolatáról csak korlátozottan érvényes, munkánk az alp-

mediterrán térség tektonikai fejl�désében mérföldk�nek számít. 

1976. októberében nagyszabású nemzetközi konferenciát rendeztek Splitben a medi-

terrán térség szerkezetfejl�désér�l. Wein elmondta új lemeztektonikai elképzelését a Pannon-

medence és a környez� orogének fejl�désér�l, amit els� változatban a Kárpát-Balkán 

Geológiai Asszociáció munkaértekezletén adott el� még 1975-ben. Ott a térség vezet� 

geológusai, els�sorban a szlovák Michal Mahel és a román Mircea Sandulescu kemény 

kritikával illették. A spliti reakciók sokkal pozitívabbak, a tapasztalatok pedig inspirálók 

voltak. Wein 1976. november végén nagy érdekl�déssel kísért el�adást tartott a Földtani 

Társulat el�adóülésén, s az általános fogadtatás itt is igen kedvez� volt. Alig egy hónap múlva 
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bekövetkez� hirtelen halála azonban megakadályozta az el�adás leírásában, de ábrái és 

jegyzetei alapján a h�séges barát, K�rössy László rekonstruálta a m�vét. Így Wein dolgozata 

1978-ban megjelenhetett az Általános Földtani Szemlében, s ugyancsak bekerült a Magyar 

Állami Földtani Intézet 1976. Évi Jelentésébe. Ennek hatása olyan nagy volt, hogy indokolttá 

teszi: 1978-at tekintsük határk�nek a lemeztektonikai szemlélet általánossá válásában 
Magyarországon. 

A hetvenes évek végét�l ugyanis egyre-másra jelentek meg a hazai lemeztektonikai 

szemlélet� munkák és a lemeztektonikai rekonstrukciókhoz használható értékes adatok. Ki 

kell emelnünk Vörös Attila �slénytani tanulmányait, valamint Szalay Em� és Márton Péter 

paleomágneses vizsgálatait. A hetvenes évek legvégén szólalt meg el�ször Balla Zoltán új 

hangon, majd néhány év alatt a lemeztektonika legodaadóbb szószólójává vált. 1980-ban jelent 

meg Majoros Györgynek a permi üledékképz�dési területek �sföldrajzi viszonyait feltáró 

munkája. Hasonló szellemben születtek meg valamivel kés�bb Kovács Sándor és Kázmér 

Miklós m�vei a hazai és alpi mezozoikumi fácieszónák korrelációjáról, amelyek, amellett 

érveltek, hogy a dunántúli-középhegységi egység közel 400 km-t nyomódott ki keletre eredeti 

helyét�l. Mindezek mellett a lemeztektonika legjobb hazai alkalmazói és sikeres 

továbbfejleszt�i a geokémikusok voltak. 

Befejezésül álljanak itt a konstruktívan kritikus Balkay (1974) szavai: „A lemeztekto-

nika világrajöttével, úgy vélem, véget ért a tektonikai romantika, és elkövetkezett a tektonikai 

realizmus kora.” 
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4.3. AZ ALP-MEDITERRÁN TÉRSÉG FEJL�DÉSÉNEK LEMEZTEKTONIKAI RE-

KONSTRUKCIÓI 

A mediterrán térség ívmögötti medencéinek kialakulása az oligocén során kezd�dött el, 

amikorra is az Afrikai- és Európai-lemez között elhelyezked� számos lemeztöredék nagymoz-

gásai már befejez�dtek. Ezért célszer� különválasztani a terület alpi fejl�désében az ívmögötti 

medencék kialakulása el�tti id�szakot, amely a mezozoikumot és a kora-tercier id�szakot öleli 

fel. A terület lemeztektonikai rekonstrukciójának határfeltételét az Afrikai-lemez Európai-

lemezhez viszonyított mozgásának története adja meg, amelynek dokumentumait az Atlanti-

óceán mágneses anomália sávjai rögzítik (Pitman és Talwani, 1972; Le Pichon et al., 1977). 

Ellentétben a két határoló nagylemez jól ismert kinematikájával a közöttük elhelyezked� és 

nyugati irányba egyre sz�kül� Paleotethysben a kés� permt�l kezd�d�en létrejöv� lemezfrag-

mentumok és új óceáni medencék története meglehet�sen bonyolult és nehezen 

rekonstruálható folyamat. 

A rekonstrukció nehézsége a következ� okokra vezethet� vissza: 

• Mindkét nagylemezr�l különböz� helyen és id�ben (de f�leg a perm-kréta id�szak so-

rán) váltak le lemeztöredékek; 

• A nagylemezek konvergenciája során a lemeztöredékek bonyolult kinematikai történet 

után, új elrendezésben és jelent�s deformációk után ismét hozzáforrtak valamelyik 

nagylemezhez; 

• A konvergencia során alátolódó, zömében, - de nem kizárólagosan - óceáni litoszféra 

lemezek szutura zónát hátrahagyva elt�ntek, és ezek felett lév� területek extenziósan 

feldarabolódtak és gyakran új, ívmögötti óceáni medencék jöttek létre; 

• A kontinentális kollízió során, több helyen az orogén f� csapásával közel párhuzamos 

irányú extrúziós blokkok alakultak ki, amelyek jelent�sen felülírták a korábbi paleoge-

ográfiai képet. 

A bonyolult lemeztöredék-mozgások, a jelent�s bels� deformációk és az elt�nt 

litoszféra területek miatt a rekonstrukciók eleinte csak nagy önkényességgel, napjainkban a 

releváns földtudományi kutatások új eredményeivel megtámogatva egyre növekv� 

hitelességgel végezhet�k el (Cavazza et al., 2004). 

A mai rekonstrukciók három lábon állnak. Az els� láb a terrén analízis (Hamilton, 

1990; Kovács et al., 2000) amely:  

a.) a rétegtani jellegzetességek, 

b.) a magmás és metamorf események, 

c.) a szerkezetfejl�dés, 

d.) a paleobiográfiai adatok és 

e.) a paleomágneses irányok alapján 

definiálja azokat a koherens tulajdonságú geológiai egységeket, amelyeket a szignifikánsan 

eltér� jellegzetességekkel bíró más egységekt�l els�rend� törésvonalak és/vagy óceáni szutura 

zónák választanak el. A második láb a geofizikai vizsgálatokkal meghatározható 

mélyszerkezet, amely igazolja vagy módosítja a határoló vet�k és/vagy szutura zónák meglétét 
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és azok mélységi kiterjedését (Schmid et al., 2004; Bijwaard et al., 1998). A harmadik lábat a 

litoszférafejl�dés és kölcsönhatás dinamikájának új eredményei szolgáltatják, amelyek 

megvilágítják a terrének kialakulásának és átalakulásának mechanizmusait és szabályszer�sé-

geit (Stampfli és Borel, 2004). Ebben a fejezetben, eszmetörténeti tárgyalásomat követve kö-

zelít�leg id�rendben haladva tekintem át azokat a fontosabb korai koncepciókat, amelyek a 

pannon terület medencefejl�désének el�történetét érdemben tárgyalták. 

 A lemeztektonikai elméletnek az alp-mediterrán térségre való alkalmazását el�ször Hsü 

(1971) és Smith (1971) kisérelte meg. Hsü (1971) munkájának fontos eleme volt az általa 

görög-itáliai orrnak nevezett és Afrikával együtt mozgó lemezrész feltételezése. Smith (1971) 

az Atlanti-óceánt szegélyez� kontinensek híres „Bullard illesztését” kísérelte meg alkalmazni 

a Mediterráneumra, hogy megkapja a kora jura �sföldrajzi képet. A kísérlet eleve reménytelen 

volt, hiszen a Földközi-tenger nyugati medencéjének kialakulása a tercier során zajlott le. A 

teljes alp-mediterrán térség kialakulására és fejl�désére megalkotott els� jelent�s modell 

Dewey et al. (1973) munkájának eredménye volt. Ez a modell több kritikát, mint elismerést 

váltott ki, de módszertani koncepciója példaérték�vé vált a következ� generációk számára. 

Hazai szempontú értékelését, valamint a területre vonatkozó lokális modellek els� áttekintését 

Horváth (1974) adta meg. 

 Az alp-kárpát-balkán térség els� átfogó lemeztektonikai fejl�dési modelljét Channell és 

Horváth (1976), valamint Horváth és Channell (1977) vázolták fel. Munkánkban el�ször jelent 

meg a mai rekonstrukciók hármas alapját képez� információforrások együttes felhasználá-

sának igénye. Az akkor még nem létez� egységes terrén analízis módszerei közül jelent�s 

hangsúlyt kaptak a szerkezetfejl�dés, a paleobiográfia és a paleomágnesség eredményei. Ezek 

olyan er�snek t�ntek, hogy indokoltnak látszott feleleveníteni Argand (1924) klasszikus 

modelljét, amelyben Adria, mint egy kontinentális orr („promontor”) az Afrikai-lemez északi 

részét képezte, azaz ennek az orrnak és kiterjedt kontinentális peremkomplexumának eredeti 

paleogeográfiai helyzete a Tethys déli (afrikai) partvidéke volt (10a-b. ábra). Mindezekhez új 

ismeretként társult az, hogy Afrika, s ezúton Adria paleozoikum utáni Európához viszonyított 

mozgástörténetét a lemeztektonikai elmélet pontosan megadta. Ezúton el�re jelezhet� és geo-

lógiailag ellen�rizhet� volt az, hogy Adria mozgása miatt hol alakultak ki új (jura-kréta) 

óceáni területek, valamint hol és milyen mértékben szubdukálódott az eredeti paleotethysi 

óceáni litoszféra (37a-b. ábra). Modellünkben kapott el�ször kinematikai megfogalmazást a 

Laubscher és Géczy munkáiban publikált felismerés a pannon terület aljzatának kett�sségér�l. 
Eszerint az afrikai eredet� ausztroalpi egységekkel szemben a délkeleti egység (Mecsek, 

Villány, Erdélyi-középhegység, Keleti-Kárpátok) a kora-mezozoos Tethys-óceán európai 

peremkomplexumához tartozott. El�bbit „Tátridának”, utóbbit „Tisziának” neveztük és a 

megfelel� kontinentális peremr�l levált lemezfragmentumnak tekintettük, s azok 

mozgástörténetére egy plauzibilis lehet�séget vázoltunk fel (37a-b. ábra). Ennek egyik 

revideált eleme lett az ausztroalpi affinitású Tátrida egység leválasztása Adriáról, amelyr�l 

hamarosan új elképzelés született (Royden et al., 1982, 1983; Balla, 1984). Eszerint az egység 

Adria integráns részét képezte a teljes mezozoikum során, de a kora-terciert�l kezd�d� 

kontinentális kollízió hatására keleti irányba kiszökött az ütközési zónából a kárpáti 

öblözetben lév�, könnyen szubdukálható litoszférájú flis-medence felé. Ilyen „kiszökési” 

(escape) tektonikát els�ként McKenzie (1972) figyelt meg és értelmezett az Anatóliai-blokk 
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esetében, majd világossá vált, hogy a kontinens kollíziókhoz kapcsolódó általános jelenségr�l 
van szó (Burke és Sengör, 1986). 

 Modellünk legnagyobb kritikát kiváltó részét az Afrikai-lemezhez kötött Adria, azaz 

Argand (1924) koncepciójának lemeztektonikai újjáélesztése jelentette. A vita indokolt volt, 

mert az akkor rendelkezésre álló paleomágneses adatokból szerkeszthet� adriai 

pólusvándorlási görbe ténylegesen eltért az európaitól és jól egyezett az afrikaival, de az 

adatok mennyisége és min�sége láthatólag gazdagításra szorult. Másrészr�l az adriai 

kontinentális kérg� blokkot az afrikai kontinenst�l a Jón-tenger választja el (1. ábra), amelyr�l 
nem lehetett biztosan tudni, hogy elsüllyedt afrikai kontinens, avagy egykori óceáni medence 

(Weigel, 1974; Morelli et al., 1975). A mai adatok alapján az akkoriban nyitott kérdések 

megválaszolhatók és kijelenthet�, hogy az Afrikával összhangban mozgó Adriai-tüske 

koncepciója kisebb módosításokkal kiállta az id�k próbáját (Channell, 1996) és a mai 

tektonikai rekonstrukcióknak is részét képezi (Stampfli és Borel, 2004). A kisebb módosítások 

annyit jelentenek, hogy Adria és Afrika között nem volt relatív mozgás a mezozoikumban, de 

a fiatal-tercier során, valószín�leg a pliocént�l kezd�d�en mintegy 30°-os, óramutató járásával 

ellentétes irányú rotációra lehet következtetni (Márton E. et al., 2003, 2006). A földrengések 

fészekmechanizmusából számított elmozdulásvektorok (Anderson és Jackson, 1987) és 

�rgeodéziai mérések (Ward, 1994) arra mutatnak, hogy Adria mai mozgását is északias irányú 

közeledés és az óramutató járásával ellentétes értelm� rotáció jellemzi (v.ö. 5.7.8. fejezet). 

 A másik korszakos jelent�ség� és a hazai tudományos gondolkodást alapvet�en átfor-

máló lemeztektonikai rekonstrukció Wein György (1978a,b) életm�vének utolsó alkotása volt. 

Lényegesen különbözött a vele azonos id�ben született Channell és Horváth (1976) modellt�l 
els�sorban abban, hogy a Kárpát-medencére és a szegélyez� orogénekre korlátozódott, 

amelynek geológiáját a szerz� egészében és minden fontos részletében tökéletesen ismerte és 

legjobb korábbi modelljét maga alkotta meg. Ennek megfelel�en kiindulási geológiai-tektoni-

kai modellje (38. ábra) azonos korábbi szintézisével (Wein, 1969, 1972) és új feladata mind-

össze annyi volt, hogy a kristályos hátak és üledékgy�jt� vályúk (szinklinálisok és eugeoszin-

klinálisok) sávos elrendezését a határokon túlra kiterjessze és különböz� eredet� takaróegysé-

gekként értelmezze. Telegdi Roth tanítványaként kézenfekv� volt számára a másik tanítvány 

(Géczy, 1972, 1973) következtetése a két különböz� kontinentális selfr�l származó lemezfrag-

mentumról. Az afrikai eredet� kelet-alpi – nyugat-magyarországi – nyugat-kárpáti 

(ALCAPA)* és a dinári egység közé ékel�d� európai eredet� mecseki – villányi – apuseni – 

kelet-kárpáti (TISZA-DÁCIA)* egység határtöréseként a Zágráb-Kulcsi f� szerkezeti vonalat 

és a dinári ofiolit-övet definiálta. A 38. ábrán látható nagytektonikai kép részletekben 

gazdagodva, de f� vonásaiban máig helyesnek bizonyult (v.ö. Kovács et al., 2000; Csontos et 

al., 1992). A javasolt fejl�déstörténeti modell nagyszer�ségét egyszer�sége adja (39a-c. 

ábrák). A perm korú Tethys északi és déli szegélyén két, számottev�en eltér� selföv fejl�dött 

ki, s ezek részét képezték az ALCAPA egység (afrikai self) és a TISZA-DÁCIA egység 

(eurázsiai self) különböz� szerkezeti zónái. A triász tektonociklus idején indult meg a 

                                                 
* Az egységek könnyebb hivatkozása miatt azok mai elnevezését használom, amelyek akkoriban még nem voltak 

definiálva. 
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Paleotethys szétnyílása, új óceáni kéreg keletkezése, amelyhez a Darnó-hegység bázisos 

magmatitjai is tartoznak. A Neotethys teljes kifejl�dése mintegy 2500-3000 km szélességben a 

jura – alsó-kréta ciklusra esett. Ennek az óceánnak a maradványait a Penninikum és a Vardar 

zóna ofiolitjai képzik. Az alsó-kréta végét�l megindult konvergencia hatására kezd�dött el az 

ausztroalpi és dáciai takaróképz�dés, valamint egy nagy transzkurrens törésvonal mentén a két 

peremr�l leágazó, de el nem szakadó egységek egymás mellé csúszása. Ez a folyamat a fels�-
kréta – oligocén id�szak alatt vált teljessé, a bels� területek takarósodásával és a tethysi szub-

dukciós folyamatok kulminálásával egyidej�leg. Az így kialakult orogén komplexumot a küls� 
flisvályú foglalta egységes keretbe. Ennek a neogén során végbement szubdukciója hozta létre 

az ívmögötti pannon terület szubszekvens magmatizmusát, kéregkivékonyodását és magas 

h�áramát. 

 A nagyszerkezeti kép elegáns magyarázatán túlmen�en a lemeztektonikai modellnek 

több megkerülhetetlen következménye volt a regionális tektonikára is. Ilyen volt annak kimon-

dása, hogy „… a Magyar Középhegység alatt föl kell tételezni az egykori Tethys óceáni térsé-

gének képz�dményeit, a Penninikumot.” (Wein, 1978a,b). Eszmetörténeti szempontból külö-

nösen figyelemre méltó, hogy ugyanezt már több mint fél évszázaddal korábban kimondta, s�t 
ábrázolta is Argand (1924). Jól látszik ugyanakkor, hogy azonos következtetésre az ismeretek 

egy lényegesen magasabb fokán jutott el a hazai földtudomány, mert Argand egységes afrikai 

eredet� takarója helyett a pannon terület aljzatában egy afrikai és egy egzotikus pozícióban 

lév� európai eredet� egységet diagnosztizált. 

 Az úttör�k tevékenysége nem maradt visszhangtalan a magyar földtudományban. Els�-
ként Majoros (1980), majd Kovács (1982) jutott arra a következtetésre, hogy a hazai perm 

illetve triász fácieszónák elterjedése és alpi rokonsága a Dunántúli-középhegység és környeze-

tének néhányszáz km-es keleti irányú kiszökésére mutat. Kázmér és Kovács (1985) ezen 

elképzelést továbbfejlesztve, amellett érvelt, hogy a kiszökés közel 400 km-es laterális elmoz-

dulást jelentett az alábbi oldalmozdulásos vet�kkel határolt területre (40. ábra): 

• déli határ a Periadriatikus-vonal és ennek folytatása a Balaton-vonal; 

• északi határ a DAV-vonal és ennek folytatása a Rába-vonal. 

Az elképzelés pozitív eleme volt a Dunántúli-középhegységnek a Déli-Alpok el�terébe való 

visszahelyezése, de nagytektonikai szempontból visszalépést jelentett Royden et al., (1982, 

1983) modelljéhez képest az, hogy kiszök� egységként nem az ALCAPA terrént, hanem 

annak csak egy alegységét, a Dunántúli-középhegységet jelölték meg. 

 A preneogén lemeztektonikai rekonstrukciók kidolgozásának és folyamatos fejlesztésé-

nek meghatározó egyénisége az 1980-as évtizedben Balla Zoltán (1980, 1984, 1986, 1987, 

1988a,b) volt. Sokrét� tevékenységéb�l csak néhány témakört emelek ki, ahol –  megítélésem 

szerint – eredményei koncepcionális szempontból a legfontosabbak. Mint minden magyar 

szakember, � is elfogadta a medencealjzat kett�ségér�l Géczy által megfogalmazott tételt. 

Továbbmen�leg, alapvet�en helyesnek ítélte Majoros (1980), Kovács (1982) valamint Kázmér 

és Kovács (1985) �sföldrajzi korrelációit, de nyilvánvaló volt számára, hogy az alpi fácies-

zónákhoz való kapcsolódás nem sz�kíthet� le a Dunántúli-középhegységre, hanem az a Zág-

ráb-Kulcs nagyszerkezeti vonaltól északra lév�, teljes ALCAPA egységre érvényes (Balla, 

1988b). Világosan látta azt is, hogy 4-500 km-es elmozduláshoz tartozó térrövidülés a tercier 

során csak a küls�-kárpáti flis-zónában történhetett meg. Mindezt kiegészítette azzal, hogy a 
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kiszök� egységben központi helyet elfoglaló Dunántúli-középhegységhez északnyugatról egy 

legalább 100 km széles balos nyíródási zóna, míg délr�l egy hasonló szélesség� jobbos nyíró-

dási zóna kapcsolódott (41. ábra), több diszkrét oldalelmozdulásos vet�vel, amelyek f�leg az 

oligocén során voltak aktívak. 

 Másik fontos kinematikai következtetése alapvet�en szerkezeti elemzésb�l és a paleo-

mágneses adatok kreatív értelmezéséb�l következett (Balla, 1984, 1986, 1987). Az akkor 

rendelkezésre álló összes paleomágneses adat ugyanis meggy�z� konzisztenciával arra muta-

tott, hogy a miocén során az ALCAPA egység kb. 35º-os óramutató járásával ellenkez�, míg a 

TISZA-DACIA egység 100-110º-os óramutató járásával megegyez� irányú rotációt végzett és 

ezúton foglalta el a kárpáti öblözetben rendelkezésre álló „szabad” területet (42. ábra). A 

szerz� az általános képbe nem ill� anomális paleomágneses irányokat lokális tektonikai 

hatásokkal magyarázta, ami logikus lehet�ség, hiszen a 41. ábrán látható eredménye szerint a 

nagy egységekben jelent�s bels� deformációk mentek végbe. Mai ismeretünk birtokában 

kimondhatjuk, hogy Balla rotációs kinematikai eredményei, mint az ALCAPA és TISZA-

DÁCIA terrének általános forgási trendje valós közelítésnek ítélhet�ek, de a paleomágneses 

adatbázis b�vülésével egyre jobban megismerjük ezen egyszer�sített modell korlátait (Márton 

E., 2001). A paleomágneses adatok egyben világossá tették azt is, hogy a két pannóniai egység 

ellentétes értelm� rotációja a tercier során nem különleges jelenség, mert azokkal korrelálható 

forgások mentek végbe a Mediterráneumot szegélyez� más orogén területeken is (Márton E. 

és Mauritsch, 1990). 

Az összes releváns hazai tudást a környez� területek legfontosabb ismereteivel ötvöz� 
magas színvonalú szintézist Csontos és Vörös (2004) új munkája képviseli. Eredményeik jó 

összhangban vannak a legújabb alpi szintézissel (Schmid et al., 2004). Mindkét munka azon-

ban számos lényegi részletkérdésben eltér Stampfli és Borel (2004) elegáns és egzaktságra 

törekv� szintézisét�l, ami arra mutat, hogy a magyar föld és alpi környezetének lemez-

tektonikai rekonstrukciója még korántsem lezárt kérdés. A következ� fejezetben egy olyan, 

eszmetörténeti szempontból különösen fontos kérdést tekintek át, amelyben általános egyetér-

tés mutatkozik. 
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37. ábra:  Afrika és Adria mozgása Európához viszonyítva és a térség mikrolemezei a középs�-jura (a. 

ábra) és a fels�-jura – alsó-kréta (b. ábra) során Channell és Horváth (1976) szerint 
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39a. ábra:  A
z alp-kárpát-

pannon térség alpi fejl�dés-
története W

ein (1978a, b) 

szerint 



                                    HORVÁTH FERENC: A PANNON-MEDENCE GEODINAMIKÁJA                         99                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

39
b.

 á
br

a:
  A

z 
al

p-
ká

rp
át

-

pa
nn

on
 té

rs
ég

 a
lp

i f
ej

l�
dé

st
ör

-

té
ne

te
 W

ei
n 

(1
97

8a
, b

) 
sz

er
in

t 



100                                                4. AZ ÚJ GLOBÁLIS TEKTONIKA                                                                            

 

 

39c. ábra:  A
z alp-kárpát-pannon térség alpi fejl�déstörténete W

ein (1978a, b) szerint 
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41. ábra:  A
z alpi 

kolliziós zónából ki-

szök� egység határai 
széles nyíró zónát al-

kotnak B
alla (1988b) 

szerint 
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42. ábra:  Az ALCAPA és a TISZA-DÁCIA egységek mozgástörténete a miocén során (Balla, 1984, 

1986). Jelkulcs: 1=Az egységek határvonala; 2=A felgy�r�d� területek frontja; 3=Az el�téri molasz-

medence pereme; 4=Az egység korábbi határvonala; 5=A gy�r�dés frontjának korábbi frontja; 6=A 

dél-dunántúli egység határa; 7=Rotációs pólus; 8=Konszumálható területek; 9=Gy�rt alpi és Magura-

Máramaros-Szolnok övhöz tartozó flis képz�dmények; 10=Kelet-kárpáti flis-öv; 11=Konszumálódott 

területek. 


