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összefoglalást A Pannóniái-medence délnyugat i része, mely mélyföldtani szempontból 
a kőolajkutatások kapcsán az ország legjobban ismert területének minősül, több részmeden
cére osz tható ; ezek egyike az Eszak-Zalai-medence. E medencében a neogén medencealjzat 
és medenceüledékek részletesebb megismerését lehetővé te t ték a mélyfúrások. 

Az Eszak-Zalai-medence földtani szelvénye a kristályos variszt ida a lapra települt 
három egymástól ősföldrajzilag és szerkezetileg élesen elválasztott üledékes komplexumra 
tagolható, az idősebb mezozóos — triász-alsókréta —, felsőkréta-paleogén és neogén összletre . 
E komplexumokon belül viszont különösen a ké t u tóbbi t ill,etően nagyobb, diasztrófikus 
jellegű vál tozásokat a kőolajkutatások ada ta i nem valószínűsítenek. 

A triász —alsókréta, va lamint a fe l sőkré ta -pa leogén komplexumok számos vonat 
kozásban analógiát m u t a t n a k a bakonyhegységi megfelelő összletekkel. A fe l sőkré t a -pa leo 
gén, va lamint a neogén összletek, melyekre vonatkozóan ismereteink a leggazdagabbak, 
paleontológiái vagy litológiai alapon jól tagolhatok. 

A mélyfúrási ada tok lehetővé teszik az Eszak-Zalai-medence szerkezeti viszonyainak 
kielemzését is. Az ausztriai (pregozaui), a szávai, a stájer és a rodáni orogén szakaszok szer
kezetalakító hatása i jelentkeznek, az eddigiek szerint túlnyomórészt töréses jelleggel. H a t á 
saikat tekintve igen jelentősek az orogén fázisokat követő lepusztulási időszakok a felsőkréta 
és a tortónai előt t , melyek folytán több ezer méter vastagságú összletek lepusztulásával a 
legváltozatosabb helyi rétegsorok alakul tak ki 

Kőolajföldtani vonatkozásban jelentős azEszak-Zalai-medencében bizonyítást nyer t 
idősebb, minden valószínűség szerint triász szénhidrogénképződés, melynek gazdaságüag 
nagyjelentőségű kőolajtelepek köszönhetők. 

I. Bevezetés 

A Pannóniái-medence délnyugati része mélyföldtani felépítés tekintetében az 
ország legjobban ismert területeinek egyike. E területen mélyített mintegy 1300 kőolaj
kutató és feltáró mélyfúrás mind a neogén medenceüledékek, mind a medencealjzat 
üledékképződési, rétegtani és szerkezeti jellegeire vonatkozóan mélyreható törvényszerű
ségeket tárt fel. A neogén medencealjzat és medenceüledékek földtani jellegeit vizsgálva, 
a Pannóniái-medence délnyugati része több részmedencére bontható, mely részmedencék 
a medencefejlődés és üledékképződés tekintetében jelentős mértékben különböznek 
egymástól. 

Az elhatárolható medencerészek egyike a területileg Zala megye északi részére eső, 
innen Eszak-Zalainak nevezhető medence. A lemélyltett kutató és feltáró fúrások e 
medence aljzatának és neogén üledékes összletének megismeréséhez értékes adatokat 
szolgáltattak, tekintettel arra, hogy a szénhidrogénkutatás itt elsősorban a mezozóos 
rétegekben történik. 

Az Eszak-Zalai medencét északnyugatról a Kisalföldi-medence, délről a Balaton
tól délre jelentkező és ahahóti gravitációs maximum vonulat déli peremén továbbnyomoz
ható nagyszerkezeti vonal, illetve a Dél-Zalai-medence, kelet felé pedig a Bakony-
hegység határolja. 

A gravitációs térképen az Eszak-Zalai-medencének több egysége különíthető el. 
Ezek: a hahóti gravitációs maximum vonulat, a salomvári gravitációs maximum, a kettő 
között jelentkező baki és novai gravitációs minimum zóna, mely nyugat felé beolvad 
a Csesztreg-őriszentpéteri nagy kiterjedésű gravitációs minimumba. További elkülönít
hető rész a Bakony-hegységet övező regionális emelkedés számos terrasz szerű alakulattal. 

* Előad ta a Magyar Fö ld tan i Társula t 1961. jiinius 29—július 1-i zalai olajvidéki vándorgyűlésén. 
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A mélyfúrási tevékenység a hahóti gravitációs maximum vonulaton 1939—1940-
Ъеп indult meg. E kutatások során váltak ismeretessé a pusztaszentlászlói olaj- és puszta
edericsi földgáztelepek, valamint a söjtöri kis olaj és a kilimáni kis földgáz leletek. 

1944—1948 között a salomvári gravitációs maximum tető vidékén és az ettől 
északra levő nádasdi részletmaximumon mélyültek kutatófúrások, melyek ipari jellegű 
szénhidrogén felhalmozódást nem mutattak ki. 1950-ben a salomvári gravitációs maximum 
délkeleti szárnyán a nagyleugveli másodlagos maximumon indult meg a kutatás, mely 
1951-ben a nagylengyeli olajtelepek feltárásához vezetett. Ezt követően Nagylengyel 

közelebbi és távolabbi környékén is meginduít a mindmáig tartó kutatási tevékenység. 
Ez idő alatt az andráshidai, zalalövői, mileji, ismételten a salomvári és nádasdi, a nagy-
tüaji, barabásszegi, zalaháshágyi, hottói, szilvágyi, Botfa-csatári, irsai és baki területeken 
volt, illetve van folyamatban kutatási tevékenység. Ezenkívül a legutóbbi időben a 
Csesztreg—őriszentpéteri minimumzóna kutatása is megindult. Jelentősebb olajfelhal
mozódást a kutatások Nagylengyelen kívül Barabásszegen és Szúvágyon mutattak ki. 

II. Irodalmi áttekintés 

A Dunántúl délnyugati részének mély földtani megismerése a szénhidrogénkutatá
sok rendszeres megindulásával kezdődik. Az 1935. óta mindmáig fokozódó intenzitással 
végzett korszerű geofizikai és földtani kutatások eredményeinek irodalmi közlése az ada
tok földtani és gazdasági jelentőségéhez, valamint a terület nagyságához mérten mond
hatni hézagos. Geofizikai vonatkozásban V a j k R. [23], valamint S c h e f f e r V. és 
K á n t á s K . [12] munkái alapvetőek, és a Dunántúl e részének geofizikai mérésekből 
adódó szerkezeti képét is fő vonásokban megadták. Földtani vonatkozásban összefoglaló 
részletes tanulmányt nélkülöz a szakirodalom. B a r a b á s K. é s S t r a u s z L. [1] 
vizsgálatai főképpen a pannóniai képződményekre irányultak. Újabban К e r t a i Gy. 
[4, 5] az ország egészére vonatkozó kőolajföldtani tanulmányaiban foglalkozott e terü
lettel. A délnyugati-dunántúli medencék egyes kutatási területeinek földtani felépítéséről 
Т о т о r J. [20], S z a l á n c z y G y . [17], V e e s e y Gy. [24], V ö l g y i L. [25] és saját 
[2] vizsgálatok eredményei nyertek közlést. A legfiatalabb képződmények vizsgálatával 
S t r a u s z I/. [15] foglalkozott részletesen. Őslénytani-rétegtani vonatkozásban 
S t r a u s z D. [13, 14, 16] pannóniai tanulmányai alapvetők, M a j z о n D. [8] és leg
újabban N у í r ő R. [10] közlései a foraminiferás képződmények jellegeivel foglalkoztak 
részletesebben. Az irodalmi közléseken túlmenően feltétlenül ki kell emelni azt a kőolaj
ipari adattárban fellelhető hatalmas adattömeget, melyet a fúrások mélyítésénél közre
működő geológusok, valamint a kutató laboratórium munkatársai szolgáltattak. Ezek, 
az ugyanitt levő geofizikai és földtani vonatkozású jelentésekkel és összefoglaló tanulmá
nyokkal együtt minden tudományos kutató munka alapját képezik. 

Az országhatáron túli szomszédos területrészek földtani irodalmából W i n k l e r -
H e r m a d e n A . [26] é s P l e n i c a r M . [11] munkái tartanak számot fokozott érdek
lődésre, lehetővé téve a medenceképződményekben nyugat, délnyugat felé a kapcsolatok 
megrajzolását. 

III. Rétegtani összesítés 

Á l t a l á n o s m e g f o n t o l á s o k 

Az Eszak-Zalai-medence a Dunántúli Középhegység, pontosabban a Bakony-
hegység csapásirányú folytatásába esik. A mélyföldtani kutatások beigazolták, hogy a 
két terület között a már előzetesen is valószínűsíthető kapcsolat a legszorosabb módon 
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1. ábra. Az Eszak-Zalai-medence összesített földtani szelvénye, átlagos vastagságértékekkel. J e l 
m a g y a r á z a t : 1. Fil l i t és gránit , 2. Dolomit , 3. Mészkő, 4. Mészmárga, 5. Márga, agyagmárga, agyag, 
6. Homok, homokkő, 7. Barnakőszén, lignit, 8. Vulkáni tufa és agglomerátum, 9. Amfibolandezit, 10. 

Megkutatot tság h iánya 
Abb. 1. Zusammenfassendes geologisches Profil des nördlichen Zala-Beckens, mi t durchschnittl ichen Mäch
t igkei ten . Z e i c h e n e r k l ä r u n g : I. Phyl l i t u n d Granit , 2. Dolomit, 3. Kalkstein, 4. Kalkmergel, 
5. Mergel, Tonmergel und Ton, 6. Sand, Sandstein, 7. Braunkohle, Dignit, 8. Vulkanischer Tuff und Agglo

mera t , 9. Amphibolandesit , 10. Mangel der Angaben 

2 Fö ld tan i Közlö n y 
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ennáll. Az elkülönítést a neogén medenceüledékek nagy vastagságban való megjelenése 
teszi szükségessé, melyek itt 3000 m-t is elérő vastagságban borítják a Bakony-hegységet 
felépítő rétegösszleteket. 

Az Eszak-Zalai-medencében a földtani fejlődésmenet diasztrófikus szemlélete 
alapján három élesen elhatárolt rétegösszlet különböztethető meg, melyek három egymást 
követő, egymástól nagyszabású hegységképződési szakaszokkal és ezzel kapcsolatos le
pusztulási időszakokkal elválasztott medenceképződési és üledékfelhalmozási periódus 
termékei. Az egész komplexum alját tevő kristályos kőzetekből álló alap a negyedik 
elkülöníthető egység. E fentebbi négy egység: 1. variasztida kristályos alap, 2. э triásztól 
az alsókréta végéig terjedő, 3. a felsőkréta-paleogén, 4. a neogén üledékes összlet. 

Az utóbbi három egység lényegében egymástól ősföldrajzilag teljesen elkiüönülő 
medenceképződménynek tekinthető, melyek külön-külön egy egységes, esetenként kisebb 
emerziós periódusokkal megszakított üledékciklust képviselnek. 

A triász-alsókréta komplexumra vonatkozó vertikális jellegű ismereteink ez ideig 
viszonylag a leghiányosabbak, mondhatni szórványosak, úgyhogy az adatok értelmezé
sénél elsősorban a Bakony-hegység e rétegösszletére vonatkozó. V a d á s z E. Magyar
ország földtanában kritikailag összesített klasszikus vizsgálati eredmények az irányadók 
számunkra. 

Eltérő a helyzet a felsőkréta-paleogén, valamint a neogén komplexumok esetében. 
Az Észak-Zalai-medencében jelentkező, a bakonyhegységihez viszonyított teljesebb ki-
fejlődésű rétegösszlet, valamint a feltártság kielégítő volta — különösen a vertikális fel
tártság szempontjából tekintve — lehetővé teszik egyes, főleg rétegtani és ősföldrajzi 
vonatkozású kérdések részletesebb kivizsgálását, illetve megoldását, több olyan vonalon, 
melyek a Bakony-hegységben mindmáig többé-kevésbé nyitottnak tekinthetők és vita
tottak. Különösképpen vonatkozik ez a medenceképződési fázisok elhatárolására, a 
felsőkréta, valamint a neogén rétegtani tagolásra, hogy csak a legfontosabbakat említsük. 

Az Eszak-Zalai-medencében folyó mélyföldtani kutatások a fentebb megkülön
böztetett négy komplexum szerint csoportosítva messzemenő következtetések levonását 
teszik lehetővé, nemcsak a szorosan vett Eszak-Zalai-medence, hanem az egész Bakony-
hegység fejlődéstörténetének főbb mozzanataira vonatkozólag is. <. 

Az esetenként újszerű következtetések első pillantásra kissé merésznek tűnhetnek, 
meggyőződésem azonban, hogy számos kérdésben az üledékgyűjtő medencék fejlődés
történetére vonatkozólag a megoldás kulcsa az Észak-Zalai-medencében rejlik, és éppen 
a fejlődésmenet körvonalazása ezen összefoglalás legfőbb célja. Sok, az Eszak-Zalai-
medencében élesen jelentkező jellegzetesség és összefüggés a bakonyhegységi viszo
nyokból is nyilvánvaló, azonban a feltártság esetenként hézagosabb volta miatt ezek 
nem jelentkeznek olyan kifejezetten, mint itt. 

1. A k r i s t á l y o s v a r i s z t i d a a l a p 

A Balatonfelvidék perm-triász összletének fekvőjét képező kristályos képződmé
nyek folyamatosan követhetők a hahóti gravitációs maximum zóna déli peremén. Mély
fúrásokkal Balatonhidvég, Pusztamagyaród és Eperjehegyhát környékén mutatták ki 
eddig e kristályos övezetet. Balatonhidvégen gránátos klorit-kvarcit, Eperjehegyen finom
szemű epizónabeli kvarcit, Pusztamagyaródon pedig kataklázos gránit jelentkezik a 
neogén rétegek alatt. Valószínűleg idesorolható a Hahót-11. sz. fúrásban feltárt gránátos, 
szerpentines kontakt mészkő is. 

E kristályos övezet nyugat felé Jugoszlávia területén továbbnyomozható a Mura
szombat környéki mélyfúrások tanúsága szerint. 
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A mélyfúrásokból megítélhetően e varisztida alap egyaránt azonos jellegű a fel- , 
színen és a neogén medenceüledékekkel fedett helyzetben, s kisebb-nagyobb gránit 
intrúziókkal tagolt metamorf képződményekből áll. 

A paleozóos kristályos alap és az idősebb mezozóos tagok érintkezése az Észak-
Zalai-medencében nem teljesen tisztázott, a medencét délről határoló nagyszerkezeti 
vonal figyelembevételével valószínűleg rátolódásos vagy torlódásos jellegű. 

2. T r i á s z - a l s ó k r é t a k o m p l e x u m 

A bevezetőben említettek szerint, a bakonyhegységi triász-alsókréta komplexum 
az Észak-Zalai-medencében mindeddig csak hézagosan van kimutatva, főleg a fiatalabb 
tagokra vonatkozóan. Az egyes vonatkozásban szórványos adatok ellenére a fedőképződ
ményekhez képest tisztázható a viszony, és ez szükségessé, indokolttá teszi ennek a réteg-
összletnek éles elkülönítését. 

Az irodalmi adatok kritikai értékeléséből nyüvánvalóan adódik, hogy a Dunántúli 
Középhegységben a triásztól a cenomán emelet végéig tartó, sokszor csak helyi jellegű 
emerziós fázisokkal megszakított üledékképződési szakasz lényegében egy ősföldrajzüag 
folyamatosan fennálló medencében történt, az egyes tagok közt a hegység egészét tekintve 
kimutatható üledékfolytonossággal. Az üledékgyűjtő medence fejlődéstörténetében az 
egyes orogén és epirogén mozgási szakaszok nem okoztak lényeges változásokat, csak a 
partvonalak kisebb-nagyobb eltolódását eredményezték. 

Az üledékgyűjtő medence határai, illetve a belső partvonalak általában nem rög
zíthetők, egyes korszakoktól eltekintve, amikor is az epirogenetikus mozgások hatására 
negatív parteltolódás folytán a szárazföld közelségét jelző üledékképződési és faunisztikai 
jellegeket, illetve tényleges szárazulattá válást mutat a rétegsor. Gondolunk itt főleg a 
bakonyi liász mangános összletre, a barrémi bauxitképződésre, hogy a legfontosabbakat 
említsük. Ezek a jellegek egy újbóli részleges transzgresszió hatására legtöbbször eltűn
nek. Az egész komplexumra általában inkább a parttól távolibb üledékképződés jellemző. 
Egyes időszakokban megismétlődve az üledékgyűjtő medence szigettenger jellegűvé vált. 

Az üledékgyűjtő medence határait illetően a kőolajkutatások sem szolgáltattak 
adatokat. 

Az egész komplexum vastagsága nem eléggé ismert. A bizonytalanságokat a triász 
időszak, főképpen a felsőtriász képződményeinek mindmáig meghatározatlan vastagsága 
idézi elő. Márpedig a bakonyhegységi és a mélyfúrási adatokat figyelembe véve az egész 
komplexum felépítésében döntő fontosságú a 2000—2500 m-t feltétlenül meghaladó 
vastagságú felsőtriász. Az egyes rétegsorok összesítéséből a 4800 m-es feltételezett 
vastagságérték nem állhat messze a triász-alsókréta komplexum eredeti vastagságától. 

Az Észak-Zalai-medencében a komplexum felsőtriász, középső-, felsőjúra, vala
mint alsókréta tagjait mutatták ki a fúrások a Bakony-hegység északi szárnyának folyta
tásában. A Balatonfel vidék idősebb triász és perm képződményei az Eszak-Zalai-meden
cében nem követhetők, a kérdéses rétegösszlet, a kristályos alap és a Bakony északi 
szárnyának folytatása között feltehetően tektonikusán elnyíródik. 

F e l s ő t r i á s z . A felsőtriász az Észak-Zalai-medencében a kérdéses karni, nóri 
és raeti emeletekkel képviselt, a nóri fődolomit döntő túlsúlyával. 

Az esetlegesen a karni emeletbe sorolható képződmények a nagylengyeli terület 
északi részén jelentkeznek eléggé elterjedten. Az összlet korának bizonytalansága az ős
maradványok szinte teljes hiánya mellett a fődolomithoz viszonyított kellőképpen nem 
tisztázott településből adódik. E többszáz méter vastagságban harántolt rétegcsoport 
felépítésében döntően agyagos képződmények vesznek részt, melyek mellett dolomit és 
alárendelten mészkő is jelentkezik. Jellemző a mind a pelites, mind a karbonátos kőzetek-

2* 
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ben kimutatható nagy primer bitumentartalom, mely esetenkénti feldúsulással elkülönült 
aszfaltcsíkok jelentkezését is eredményezi. Az összlet jellemző kőzetei: sötétszürke, 
gyakran vékony lemezes, fekete agyag, palás agyag, agyagmárga és mészmárga, valamint 
szürke finomszemcsés dolomit és mészkő. A rétegösszlet egyes szakaszaiban dolomit réte
gek dominálnak. E rétegcsoport átharántolása ismételt kísérletek ellenére mindeddig 
sikertelen volt, a mélyfúrások maximálisan 339 m-t tártak fel belőle. 

A jellemző kőzettípusok a bakonyhegységi triász rétegek egyikével sem mutatnak 
kőzettani hasonlóságot. Esetlegesen a Keleti-Alpokban a nóri fődolomit fekvőjében jelent
kező bitumenes palákkal hozható kapcsolatba, figyelembe véve azt a körülményt is, hogy 
szerkezeti megfontolások alapján itt is valószínű a fődolomit alatti település. 

Ez a rétegcsoport főképpen abból a szempontból jelentős, hogy az Észak-Zalai
medence kőolajának egyik legvalószínűbb anyakőzetét itt kereshetjük. 

A legelterjedtebben jelentkező triász tag a nóri fődolomit, a bakonyhegységi viszo
nyokkal egyezően. Kőzettanilag ez az összlet teljesen analóg a bakonyi fődolomittal, 
barnásszürke, kristályos-szemcsés, cukorszövetű, tömeges megjelenésű normáldolomit, 
néhol jelentkező vékonysávos-lemezes dolomitféleségekkel. Fa turisztikailag teljesen 
meddő, ami a mélyfúrási anyag jellegét figyelembe véve szinte természetes. 

Az a tény, hogy a triász-alsókréta komplexum valamennyi képződménye közül 
a fődolomit horizontálisan a legelterjedtebb, kizárólag ezen összlet kiugróan nagy vastag
ságával magyarázható. A Nagylengyel-108. sz. fúrásban — mely a triász rétegösszlet 
települési viszonyainak tisztázására mélyült — közel 2100 m-t harántoltak a fődolomitból, 
és ebben fejeződött be a fúrás. A harántolt rétegsorban semmiféle lényeges kőzettani 
változás nem volt tapasztalható. E fúrás magyarországi viszonylatban az első, mely 
fényt ve t a fődolomit vastagságára, mely — ha a fúrás szelvényében fel is tételezünk 
bizonyos tektonikus kivastagodásokat — mindenképpen eléri a 2000 m-t. 

Figyelemre méltó, hogy a Nagylengyel-108. sz. fúrás szomszédságában levő 
N1,-83. sz. fúrás a valószínűsítetten karni, bitumenes képződményeket harántolta nagy 
vastagságban a felsőkréta rétegek alatt közvetlenül, ami bonyolult szerkezeti körül
ményekre utal. 

Az Észak-Zalai-medencében a raeti emeletet a mindeddig csupán három fúrásban, 
Zalalövőn, Nádasdon és Salomváron megütött dachsteini mészkő képviseli, sárgásfehér 
és fehér színű mészalgás, kissé foraminiferás mészkőrétegekkel. 

J u r a . Júrakorú képződményeket az eddigi kutatások mindössze két ponton, 
a nagytilaji és pusztaedericsi területeken mutattak ki a malmot és doggert, illetőleg a 
titon emeletet képviselőén. A szórványos jelentkezés ellenére joggal feltételezhető, hogy 
a jura lerakódások eredetileg lényegesen nagyobb kiterjedésűek voltak, valószínűleg az 
egész medencében kifejlődtek. A jelenlegi kis foltokban való jelentkezés az utólagos 
lepusztítás következménye. 

A fentebbi két területen jelentkező jura képződmények a bakonyhegységi kifejlő
désekkel egyező típusúak. 

Az észak-bakonyi típusú jura képződményeknek a pusztaedericsi területen való 
jelentkezése egyik döntő érve annak a fentebb említett feltételezésnek, hogy a balaton
felvidéki perm, triász képződmények az Észak-Zalai-medencében tektonikusán elnyíród
nak. Az edericsi jura előfordulástól 4— 5 km-re délre, esetleg már közelebb is a virisztida 
kristályos alap képződményei jelentkeznek. E fennmaradó keskeny, néhány km széles 
sávba a Balatonfelvidék szóbanforgó összlete semmiképpen sem szorítható be. 

A l s ó k r é t a . Alsókréta rétegeket az Észak-Zalai-medencében ez ideig mindössze 
Nagylengyelben egy kis folton mutattak ki a fúrások. E fúrásokban az alsókréta rétegsor 
csak töredékesen ismert, az illető rétegekbe történt kismértékű befúrás miatt. Többé-
kevésbé jól azonosítható módon a rekviéniás mészkő és orbitolinás mészkő volt ki-
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mutatható. Az alsókréta idősebb tagjai, valamint ezek fekvője, fúrások hiányában jelen
leg bizonytalanok, noha az itteni rétegsor ismerete elsőrendű fontosságú lenne. 

A jura és idősebb kréta képződmények szórványos jelentkezése ellenére joggal fel
tételezhető, hogy azok az Eszak-Zalai-medencében általánosan kifejlődtek, a rendelke
zésre álló adatok alapján megítélve a Bakony-hegységgel egyező módon. A folyamatban 
levő mélykutatásokból a még csak durva körvonalakban kirajzolódó kép további fino
mítása várható, végső soron a teljes összlet részletesebb megismeréséig. 

A bakonyhegységi kréta rétegsorok alapján nyilvánvaló, hogy az epikontinentális 
apti-albai rétegösszlet megszakítás nélkül folytatódik a kettős beosztású kréta esetén a 
felsőkrétába sorolt, cenomán korúnak tekintett turriliteszes márgában. Ugyanakkor 
jellemző az is, hogy a felsőkréta fiatalabb tagjai és a turrüiteszes márga között ősföld
rajzi kapcsolat nem mutatható ki. A kréta rétegösszleten belül inkább a cenomán emelet 
végén, azaz a turriliteszes márga képződése után adódik diasztrófikus szempontból az 
összlet természetes tagolódása. 

T e l e g d i R o t h К. [19] ezen ellentmondást az apti-albai-cenomán emeleteket 
magábafoglaló középsőkréta bevezetésével igyekezett kiküszöbölni. Tekintve, hogy a 
szénhidrogénkutatások folyamán turriliteszes márgát fúrásaink nem harántoltak az 
Észak-Zalai-medence földtani vizsgálata kapcsán, e kérdéshez aktívan hozzászólni nem 
lehet. Az Észak- Zalai-medence és a Bakony-hegység rétegtani összehasonlítása alkal
mával azonban a turriliteszes márgát az alsókréta összlethez tartozónak tekintjük, mivel 
az a fiatalabb felsőkréta rétegekkel nem hozható a lecsekélyebb kapcsolatba sem. 

A triász-alsókréta lényegében egységes üledékképződési periódust, mint arra 
T e l e g d i R o t h K . a leghatározottabban rámutatott, az Észak-Zalai-medence földtani 
felépítésében is élesen jelentkező, a Bakony-hegységben a turriliteszes márga képződése 
után rögzíthető ausztriai hegységképződés zárja le. Ennek hatásai regionális jelleggel 
nyomozhatok az Észak-Zalai-medence egész területén. Az üledékgyűjtő medence egé
szének nagymértékű, 1000 m-es nagyságrendű kiemelkedését és kisebb-nagyobb rögökre 
való tagolását eredményezte ez az orogén fázis. A szerkezetalakulás jellegei és részletei 
az Észak-Zalai-medencében fúrási adatokból még nem állapíthatók meg. Élesen jelent
kezik azonban az ausztriai hegységképződési szakaszt követő nagymértékű lepusztulás. 
A kiemelt triász-alsókréta komplexum a legtöbb helyen a triászig letarolódott, ami a 
legóvatosabb becslések szerint is legalább 1000—2000 m-es rétegösszlet lepusztítását 
jelenti. Ilyen mértékű lepusztulás mellett nyilvánvaló, hogy a viszonylag vékony jura és 
idősebb kréta rétegek apró foltokban jelentkeznek, ott, ahol mély szerkezeti helyzetben 
védve voltak a lepusztít ástól. A turriliteszes márga képződése után megindult és való
színűleg a túron korszak egészét kitöltő lepusztulási periódus a szóbanforgó komplexum
nak peneplénné való letárolását eredményezte. 

Az ausztriai (pregozaui) hegységképződés ilyen gyökeres ősföldrajzi változásokat 
eredményező jellege a Bakony-hegység egészének fejlődéstörténetében nem jelentkezik 
ilyen nyilvánvaló módon. Az Északi-Bakonyra vonatkozólag T e l e g d i R o t h К . 
határozottan megállapította a töréses szerkezetnek az ausztriai hegységképződéssel kapcso
latos kialakulását, valamint a larámi mozgások aránylag mérsékelt hatását. A nagyará
nyú változásokat a bakonyhegységi viszonyok között az egyes szerzők általában a larámi 
hegységképződésnek tulaj donit j ák. 

A Bakony-hegységben kimutatható újkimmériai mozgások — T e l e g d i 
R o t h K . szerint „tisziai" orogén — a Dunántúli-középhegység egészének fejlődéstörté
netében nem jelenthetnek nagy változást, inkább kisebb területre szorítkozó, de nagy 
méretű epirogenetikus kiemelkedést jelentenek, jelentős lepusztulással. 

A döntő érvek, melyek az ausztriai orogenezist dunántúli vonatkozásban is a leg
jelentősebb hegységképződések rangjára emelik, összefoglalva a következők: 
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1. Kétséget kizáró módon igazolható a felsőkrétát képviselő szenon emelet aljzatát 
regionális jelleggel adó triász, jura és idősebb kréta rétegek azonos okokra visszavezet
hető, egy időben történt nagymértékű lepusztulása. Az ilyen módon kialakult vegyes 
aljzaton a felsőkréta minden esetben transzgredálva jelentkezik. 

2. Az Észak-Zalai-medencében és éppúgy a Bakony-hegységben a teljes mértékben 
kielégítő megkutatottság ellenére faunával kétséget kizáró módon igazolható túron korú 
lerakódások nem ismertek, azaz a turriliteszes márga és a gryphaeás sorozat között foly
tonos üledékképződés sehol sem mutatható ki, és ez nem is várható. 

3. Az előbbi érvet figyelembe véve a hegységképződés időben határozottan rögzít
hető a turriliteszes márga és a szenon emelet között, és így az ausztriai (pregozaui) 
hegységképződéssel azonosítható. 

3. F e l s ő k r é t a - p a l e o g é n k o m p l e x u m 

Az ausztriai (pregozaui) orogén szakasz által eredményezett szárazföldi és lepusz
tulási időszakot a szenon emeletben meginduló epirogenetikus jellegű süllyedés és ezzel 
kapcsolatos újabb medencealakulás váltja fel. A kialakuló felsőkréta-paleogén meden
ceélesen elhatárolható aljzatát, mint már fentebb is említettük, a triász-alsókréta komp
lexum adja. A szenon rétegek közvetlen fekvőjét leggyakrabban felsőtriász, lényegesen 
ritkábban jura, illetve idősebb kréta képezi. Az aljzat peneplén jellegénél fogva az üle
dékképződés a medence jelentős részében közel egy időben indult meg. 

A medence fejlődéstörténetében a felsőkréta és eocén határán a larámi hegység
képződés! szakasz mozgásai az üledékgyűjtő belső részein nem mutathatók ki, az üledék
képződésben és a rétegsorokban kiemelkedésre, lepusztulásra utaló bélyegek nem ismer
hetők fel. Az Észak-Zalai-medencében a felsőkréta és eocén rétegek szoros összetarto-
zósága a leghatározottabban megállapítható. A Bakony-hegységben az eocén bázisán 
minden esetben jelentkező transzgressziós képződmények az Észak-Zalai-medencében 
nem mutathatók ki, valószínű, hogy ezek a bakonyhegységi édes- és csökkentsósvízi, 
valamint durvatörmelékes lerakódások csak a partszegélyhez közeleső területekre korlá
tozódnak. 

Az üledékgyűjtő medence határa a felsőkrétától kezdődően elég jól nyomozható 
a Bakony-hegységben. Az Észak-Zalai-medencében is több helyen vonhatók le bizonyos 
következtetések az egykori délkeleti partvonal helyzetére vonatkozólag. Északi, észak
nyugati irányban a medence mindeddig lehatárolatlan. 

A Bakony-hegységben a medence pereme a felsőkrétában nagyjából egybeesik 
a szenon rétegek jelenlegi elterjedésének délkeleti határával. Az eocénre vonatkozólag 
S z ő t s E. ősföldrajzi térképvázlatai szemléltetik a partvonalat. Az Észak-Zalai-meden
cében is a bakonyhegységi irányoknak nagyjából megfelelően adódik az ősföldrajzi el
terjedés a felsőkrétára vonatkozóan. Az eocénre vonatkoztatva a mélyfúrási adatok a 
partvonalaknak délebbre való eltolását teszik szükségessé, különösen a felsőeocénben, 
a kérdéses rétegeknek a Balatontól délre való jelentkezése miatt. 

A tenger térfoglalása minden bizonnyal nyugati, északnyugati irányból történt, 
a medence fejlődése folyamán északkelet és kissé dél felé eltolódó partvonalakkal. 

A felsőkréta-paleogén medencében tetemes vastagságú rétegösszlet halmozódott 
fel. Az eddigi kutatások mintegy 1600 m maximális vastagságot mutattak ki. Meg
jegyzendő, hogy a szorosan vett Észak-Zalai-medencében a felsőkréta-paleogén komp
lexumnak eddig kimutatott legfiatalabb tagja a barton emeletbe sorolható. Megfontolandó 
a iudi emelet, valamint az oligocén rétegek jelentkezésének lehetősége is, annál is inkább, 
mivel közvetlenül az Észak-Zalai-medence déli határát jelentő nagyszerkezeti vonal 
mentén, Buzsák és Karád környékén tektonikusán becsípett helyzetben oligocén rétegeket 
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mutattak ki egyes fúrások, felsőeocén képződmények felett. Az oligocén rétegeket is 
számításba véve a felsőkréta-paleogén komplexum vastagsága elérheti a 2500 m-t is. 

Mint az a vastagság-adatokból szembetűnik, az Észak-Zalai-medencében feltárt 
felsőkréta, eocén, valamint szegélyhelyzetben kimutatott oligocén a bakonyhegységi 
parti kifejlődésekhez képest a nyílt medence feltehetően teljesebb rétegösszlete, ahol a 
mozgékony medenceperem bonyolult helyi fácieseket eredményező hatásai már nem jelent
keznek. 

F e l s ő k r é t a . Az Észak-Zalai-medence felsőkréta rétegösszlete a fúrási adatok 
alapján a finom részletekig ismertté vált. A felsőkréta egységes rétegtani tagolása a leg
teljesebb mértékben biztosítható mind a kőzetkifejlődés, mind a faunák jellegei 
alapján. 

A bakonyhegységi felsőkréta összletnek K o c h A. [6] által bevezetett beosztása, 
mely mindmáig vita tárgya, az elkülönített tagok egymáshoz való viszonyának kérdésé
ben, az Észak-Zalai-medencében teljes igazolást nyert. Emellett lehetővé vált az egyes 
elkülönített tagok pontos definiálása, valamint az elhatárolás indoklása. Az olajipari 
gyakorlatban a gryphaeás, hippuriteszes és inocerámuszos-globotruncanás megjelölések 
minden esetben szigorúan vett rétegtani kategóriákat jelentenek. 

A szenon összlet kezdő tagja a gryphaeás sorozat. A sorozat kőzettanilag vegyes 
kifejlődésű, a gyakoriság sorrendjében agyagos, meszes és finomszemű homokos kőzetek 
jelentkezésével. Feltűnő a durvább törmelékes kőzetek teljes hiánya, mely a törmelék
anyag származási helyének nagyobb távolságára, utal. A rétegsor a transzgressziós kép
ződményektől kezdődően teljes egészében tengeri jellegű. 

1. A g r y p h a e á s s o r o z a t típusszelvénye a következő. (Az egyes elkülönítetten 
tárgyalt szintek egyszersmind horizontáUsan jelentős területi elterjedésben jól követ
hető rétegeket jeleznek.) 

Közvetlenül az idősebb mezozóos aljzatra felépültén sötétszürke, fekete márga, 
agyagmárga és barnakőszéncsíkos agyag jelentkezik, alárendelten vékony mészmárga és 
korallmészkő rétegekkel. Véleményem szerint ez a szint azonosítható az ajkai kőszéntele
pes összlettel. Jellemző ennek a szintnek faunagazdagsága, gyakori Foraminiferák magá
nyos és telepes korallok, valamint helyenként tömegesen fellépő Molluszkák a legfőbb 
faunaelemek. Különösképpen a miliolinás, miscelláneás, vidalinás Foraminifera-társulás 
jellegzetes. A következő jól elhatárolható szint a helyi üledékképződési körülményektől 
függően két fáciesben jelentkezik. A gyakoribb fácies szürke márga és mészmárga réte
gekkel váltakozó, finomszemű, gumós homokkő-rétegekkel jellemzett, melyet heteropi-
kusan sárgásbarna rudistás-törmelékes mészkő helyettesít. A mészkőfácies esetén e 
szintnek helyenkénti lényeges — 140 m-t elérő — kivastagodása is megfigyelhető. 

A gryphaeás sorozat felsőbb részének zömét finomszemcsés mészkőcsíkokkal vál
takozó szürke márga és mészmárga rétegek adják. E képződményekre jellemző, hogy 
általában ősmaradványokban szegényebbek, eltekintve egyes rétegekben nagyobb 
számban fellépő apró Foraminiferáktól. A viszonylag egységes üledékképződésben beálló 
kisebb, rövid ideig tartó törésekkel kapcsolatosan jelentkező, eltérő kifejlődésű rétegek 
lehetővé teszik a gryphaeás sorozat felsőbb részének további tagolását. Feltehetően idő
szakosan ismétlődő elsekélyesedésekkel kapcsolatosan a márgás rétegsorba két szintben 
maximálisan 15—20 m vastagságú, apró Rudisták helyenkénti tömeges fellépésével jel
lemzett mészkőrétegek iktatódnak. 

Egy további litológiailag és faunisztikailag elkülöníthető szint a gryphaeás sorozat 
felső harmadában jelentkező, mintegy 30 m vastagságú mészmárgából, ületve finom
szemcsés mészkőből álló réteg. 

A sorozat felső részén a hippuriteszes mészkőbe való átmenetnél finomszemcsés 
és rudistás-törmelékes mészkőrétegek nagyobb arányban vesznek részt a rétegsorban. 



24 Földtani Közlöny, XCII. kötet, 1. füzet 

A gryphaeás sorozat legteljesebb kifejlődésében 360—380 m vastagságú. Egyes 
részeken vízalatti lepusztulásra visszavezethető réteghiányok miatt a vastagság 200 m 
alá csökken. 

2. A gryphaeás sorozat fedőjében jelentkező 200 m körüli vastagságú, egyöntetű 
mészkőkifejlődésú rétegösszletet tekintjük a h i p p u r i t e s z e s m é s z k ő n e k . 
A gryphaeás és hippuriteszes rétegek természetes határát az üledékképződésben beálló 
lényeges változás — a pelites és pszammitos anyag teljes háttérbeszorulása — adja. 

A hippuriteszes mészkőben litológiailag két típus különíthető el. Az egyik rudistás-
törmelékes, a másik fmomszemcsés-forarniniferás. A kőzetek általában sárgásfehér, 
sárgásbarna színűek. A két kőzetféleség szeszélyesen egymásbafogazottan jelentkezik, 
az összlet felső részén a törmelékes kőzettípus túlsúlyával. 

A mélyfúrási adatok alapján biztosan megállapítható, hogy a gryphaeás és hippu
riteszes rétegek egymást nem heteropikusan helyettesítő fáciesek, hanem rétegtanilag 
ténylegesen elkülönülő összletek. A bakonyhegységi felsőkréta szelvényeknél felmerülő 
heteropikus fácies kérdés, a kétszintű hippuriteszes mészkő kérdése abból a tényből 
következik, hogy a gryphaeás sorozat is tartalmaz, mint arra fentebb utalás történt, 
litológiailag a hippuriteszes mészkőhöz esetenként nagymértékben hasonló rudistás 
mészkőrétegeket. Éppen ezért éles különbséget kell tenni a litológiai-faunisztikai jelleget 
tükröző rudistás és a rétegtani fogalmat jelentő hippuriteszes jelzők között. A mélyfúrási 
gyakorlatban az ilyen jellegű szétkülönítés következetesen megvalósítható. 

3. A hippuriteszes mészkő fedőjében az i n o c e r a m u s z o s - g l o b o t r u n -
c a n á s r é t e g e k vannak. A mészkőképződésnek az üledékképződési viszonyok gyors 
megváltozása vet véget. Az üledékgyűjtő medence bizonyos mértékű süllyedésével és 
a környező szárazföldeken megélénkülő lepusztulással a szinte teljes egészében biogén 
mészkőképződést finomszemű, meszes-agyagos üledékek lerakódása váltja fel. 

A hippuriteszes mészkő fedőjében mintegy 100—150 m vastagságban fakó, 
világos zöldesszürke, zöld márgacsíkos foraminiferás mészmárga jellemző, 80—90%-ot 
is elérő karbonáttartalommal, a legcsekélyebb, durvább törmelékanyag nélkül. Az összlet 
felsőbb részében a karbonáttartalom fokozatos csökkenése mellett, sötétebb zöldesszürke, 
szürke színű, többé-kevésbé finomhomokos márgarétegek jellemzőek. Az inoceramuszos-
globotruncanás összlet eddig ismert legmagasabb szintjeiben a fentebbi márgarétegeknek 
vékony, finomszemű, meszes homokkőrétegekkel való váltakozása tapasztalható, a Fora-
minifera-faunában jelentkező kismértékű változás mellett. A felső szintre jellemző a 
Pseudotextularia és Ventilabrella genusz megjelenése. 

Az inoceramuszos-globotruncanás márga-összlet élesen elhatárolható a hippuri
teszes mészkőtől faunisztikai jellegek alapján is. Ezen összlet legalsó rétegeiben lépnek 
fel ugyanis az egész észak-zalai és bakonyi felsőkrétában először egy gazdag Foraminifera-
fauna jellemző elemeiként a Globotruncana genusz különböző fajai. A Globotruncanáknak 
fejlett formákkal való hirtelen megjelenése új ősföldrajzi kapcsolatok kialakulását jelzi. 

Az inoceramuszos-globotruncanás márga összlet vastagsága az eddigi adatok szerint 
3 5 0 - 3 6 0 m körüli. 

A mintegy 1000 m összvastagságot elérő felsőkréta rétegösszlet epikontinentális 
jellegű, az aljzat nyugodt ütemű és egyenletes süllyedése következtében kiegyenlített 
üledékképződéssel. A gyphaeás sorozat, hippuriteszes mészkő és inoceramuszos-globo
truncanás márga a szenon emelet szantoni, kampáni és maestrichi alemeletét képviselheti. 
A dániai emelet kérdése a mélyfúrások alapján is mindeddig nyitott. A felsőkréta-paleogén 
medence eddig ismert területein, melyek a medence délkeleti pereméhez elég közel esnek, 
a dániai emelet földtörténeti eseményei bizonytalanok. Bizonyos azonban, hogy a felső
kréta és eocén között nagyobb arányú lepusztulással semmiképpen sem számolhatunk. 
A felsőkréta és eocén rétegeknek az Észak-Zalai-medencében megismert egymáshoz való 
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viszonyát tekintve, azok érintkezését feltáró számos fúrás szelvénye alapján az a be
nyomás alakul ki, mintha folyamatos tengeri üledékképződéssel állnánk szemben a 
felsőkréta és eocén között. 

A felsőkréta és eocén rétegek szoros összefüggése, valamint a larami szinorogén 
kiemelkedésnek csupán a bakonyhegységi, medenceperemi helyzetben való határozott 
jelentkezése miatt a larami hegységképződést semmiképpen sem tekinthetjük a felsőkréta-
paleogén medence fejlődésében gyökeres változásokat előidéző mozzanatnak. 

E o c é n . Az eocén idősebb tagjait képviselő jelentős, 120—130m vastagságú 
mészkőösszlet az eddigi adatok szerint minden esetben az inoceramuszos-globotruncanás 
márgaösszlet legfelső, homokkő közbetelepüléses rétegein konkordáns település mellett 
jelentkezik. Az alsóeocén durvatörmelékes, transzgressziós képződmények, valamint 
édes- és csökkentsósvízi rétegek teljes hiányával jellemzett. Ettől eltekintve az Észak-
Zalai-medence eocén rétegösszlete jelentős egyezést mutat a Bakony-hegység nyugati 
részének eocénjével. 

1. A l s ó e o c é n . Az inoceramuszos-globotruncanás márgára települő fentebb 
említett mészkőösszlet alsó, mintegy 50—60 m vastagságú szakasza képviseli az alsó
eocént, szürkésbarna, gyakran kissé agyagos, alveolinás-miliolinás, illetve a felsőbb 
szintekben alveolinás-nummuliteszes mészkőrétegekkel. A nagy Foraminiferák egyes 
rétegekben kőzetalkotó mennyiségben jelentkeznek. 

K o p e k G. és K e c s k e m é t i T. [7] által megkezdett vizsgálat kiterjesztésével 
a nagy Foraminiferák részletes faunavizsgálata alapján még eldöntésre váró probléma, 
hogy a jelentős vastagságú mészkőösszlet a teljes alsóeocént képviseli-e vagy csak annak 
felsőbb részét. A felsőkréta és eocén rétegeknek az Észak-Zalai-medencében jelentkező, 
folytonos üledékképződésre utaló településéből következtetve valószínűnek látszik, hogy 
ezen alveolinás mészkőrétegek a londoni emeletnél idősebb alsóeocént is képviselik. 

2. K ö z é p s ő e o c é n . Az alsóeocén mészkőre üledékfolytonossággal települ a 
középsőeocén, mely a bakonyi főnummuliteszes mészkővel azonosítható. Az Alveolinák 
fokozatos kimaradása mellett sárgásbarna színű, kőzetalkotó mennyiségű Nummulites 
és Assilina maradványokat tartalmazó mészkőrétegek jellemzőek. Szórványosan Litho-
thamnium-töredékek is megfigyelhetők. A középsőeocén —lutéciai—mészkőösszlet mintegy 
60— 70 m vastagságú. 

3. F e l s ő e o c é n . A középsőeocén nummuliteszes-asszilinás mészkő felett a 
kőzet színének világosodásával, a nagy Foraminiferák kimaradása mellett folytonos 
településben a felsőeocénbe sorolható apró foraminiferás, ritkán discocyclinidás, szórtan 
glaukonitos, kissé agyagos mészkő jelentkezik. A mészkőképződés a felsőeocénben rövid 
időre korlátozódott, mintegy 10— 15 m vastagságú mészkőréteget eredményezett. A felső
eocén mészkő fedőjében feltárt további felsőeocén rétegösszlet a kőzetkifejlődés alapján 
élesen kettétagolható. 

Az összlet alsó, mintegy 100—130 m vastagságú tagja, mely fokozatosan fejlődik 
ki a felsőeocén mészkőből, zöldes-szürke, helyenként glaukonitos, foraminiferás agyag-
márga rétegekből áll. E rétegek Foraminifera-faunája teljesen megegyező a M a j z о n L. 
[9] által a Bakony-hegységben elkülönített globigerinás-hantkeninás lerakódások 
faunájával. 

A barton emelet felső tagjára jellemző a szórt vulkáni-törmelékek megjelenése és 
egyre fokozódó jelentősége. Az összlet alsóbb részén még foraminiferás agyagmárga 
rétegekkel sűrűn váltakozó vulkáni tufa, tuf it és agglomerátum felfelé haladva szinte 
kizárólagossá válik. A szórt vulkáni törmelékanyag, főképpen a több cm-es törmelék
darabokból álló agglomorátum szemnagysága igen közeli vulkáni központot jelez. 
A pusztaedericsi területen jelentős kiterjedésben kimutatott, a törmelékes vulkánitokkal 
egyező kőzettani jellegű vulkáni tömeg valószínűleg a vulkáni működés egyik közvetlen 
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központját jelenti. A szórt vulkáni összlet az egyes tufitos rétegekben jelentkező Foramini
ferák tanúsága szerint teljes egészében tengerben ülepedett le. 

A vulkáni működés kőzettanilag a színes elegyrészek alapján két elég jól elkülönít
hető típusú kőzetet eredményezett. A gyakoribb típus amfibolandezit, illetve tufa, mely 
utóbbi szinte teljes egyezést mutat a Padrag-halimbai medencéből S z é k y n é F u x 
V. és В a r a b á s A. [18] által vizsgált barton emeletbeli andezittufával. 

A másik kőzettípus mindeddig csak a vulkáni törmelékes kőzetek között volt 
kimutatható. Az amfibolandezitben is már elvétve jelentkező biotit túlsúlyra jutásával 
szürke és vöröses amfibolos biotitandezit törmelék darabok mutathatók ki a vulkáni 
agglomerátumban, valamint savanyú biotitandezittufa is jelentkezik. 

Az amfibolandezit és amfibolos biotitandezit törmelékekben való együttes jelent
kezése a vulkáni működésben legalább két kitörési központot valószínűsít. 

A szorosan vett Észak-Zalai-medencében a paleogénnek az eddig kimutatott 
legfiatalabb tagjaként ez a bartoni emeletet valószínűleg teljes egészében kitöltő andezit-
tufás, agglomerátumos rétegsor jelentkezik. A felsőeocén rétegösszlet vastagsága eléri 
a 600 m-t, melyből 480—500 m a szórt vulkánitokkal jellemzett. 

Nagymértékben valószínűnek tartom, hogy az előzőleg már említett, az Észak-
Zalai-medencén területileg kívüleső határos helyzetben, a buzsáki területen kimutatott 
oligocén rétegösszlet szoros kapcsolatban van az észak-zalai felsőeocénnel. A két terület 
közötti csekély távolságot, valamint a felsőeocén és oligocén képződmények között 
szinte mindenütt kimutatható összeforrottságot tekintve, joggal feltételezhető, hogy a 
Buzsákon tektonikusán erősen kibillentett helyzetben, mintegy 1000 m vastagságban 
harántolt szürke, zöldesszürke foraminiferás agyagmárga és homokkőrétegek váltakozá
sából álló összlet az Észak-Zalai-medencében is kifejlődhetett, és az eddig megkutatott 
területeken utólagosan lepusztulhatott. 

A felsőkréta-paleogén üledékgyűjtő-medence fejlődésében a szávai hegység
képződés — mely országszerte kimutathatóan egyik legjelentősebb hatású orogén szakasz 
— az Észak-Zalai-medencében is gyökeres ősföldrajzi változásokat, végső soron a medence 
teljes megszűnését eredményezte. 

Az Észak-Zalai-medence déli peremén jól követhető a szávai hegységképződés 
általános jellegébe jól beilleszkedő, rátolódásszerű nagyszerkezeti vonal, melyről a 
továbbiakban részletesebben szólunk. Feltehető azonban, hogy ez a mozgási szakasz 
az Észak-Zalai-medence vonatkozásában inkább a megelőzőleg képződött rétegösszletek 
nagvmértékű regionális kiemelkedését okozta nagyobbarányú szerkezetalakítás nélkül. 

Az alsómiocén és a helvéti korszak folyamán a terület teljes egészében szárazulat 
volt, amit az illető rétegek tökéletes hiánya igazol. A medence fejlődéstörténetében a 
stájer orogén szakasz jelentős állomás. A diszjunktív mozgásokkal jellemzett hegység
képződés hatására bonyolult töréses rögszerkezet alakult ki 1000 m-t is elérő vetődések 
mentén. 

A felsőkréta-paleogén rétegeknek feltehetőleg már a szávai szakasz után megindult 
erőteljes lepusztulása a stájer orogenezist követően még fokozottabbá vált. A kérdéses 
rétegek a szerkezeti helyzettől függően nagymértékben letarolódtak. Nagy területeken 
a lepusztulás a triász-alsókréta rétegösszletet is jelentős mértékben érintette, ami az 
oligocén egykori jelenlétét is feltételezve maximálisan 2500—3000 m vastagságú réteg
összlet letárolását jelenti. A denudációs folyamatok a megelőzőleg kialakult töréses 
szerkezetet halványan visszatükröző középhegységi térszínt formáltak 400— 500 m-t elérő 
szintkülönbségekkel. 

4. N e o g é n k o m p l e x u m . A Pannóniái-medence aljzatának a neogén 
folyamán történő epirogenetikus jellegű besüllyedése a medence egyes területein időben 
és intenzitásban eltérően indult meg. A középső- és felsőmiocén képződmények a Pannó-
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niai-medence különböző területein éppen emiatt jelentős mértékben eltérő kifejlődéssel 
és vastagsággal jelentkeznek. A medence egészét tekintve az alsópannón alsó részétől 
kezdődően egyöntetűség jelentkezik. 

Az Észak-Zalai-medencében a tortónai emelet kezdetén meginduló és mérsékelt 
intenzitással folytatódó besüllyedés magyarországi viszonylatban az egyik legteljesebb 
középső-, felsőmiocén rétegösszlet kialakulását tette lehetővé. Az észak-zalai miocén 
kifejlődése alapján jól elhatárolható a környezetétől. 

T o r t ó n a i e m e l e t . A tortónai emelet kifejlődését nagymértékben befolyá
solja az a tény, hogy az alsómiocén lepusztítási időszak folyamán az Észak-Zalai-
medencében erősen tagolt térszín állt elő, sokszor nagy távolságokra követhető gerinc
vonulatokkal és bemélyedésekkel. A tagolt térszín következtében a tortónai korszak 
jelentős részében szigettenger borította a területet, ami az elég jelentős fáciesváltozatos-
ság mellett nagyarányú vastagság különbségekben tükröződik. A transzgredáló tortónai 
tenger a kiemelkedéseket fokozatosan elöntve a tortónai korszak végén éri el maximális 
kiterjedését, anélkül, hogy az egész medencét elborítaná. A tortónai emelet vastagsága 
a teljes hiány és az eddigi maximális 500 m-es érték között változó. 

Ősföldrajzi vonatkozásban a legjelentősebb térszíni és egyben tektonikai alakulat 
a Keszthelyi-hegységtől kiinduló délnyugati és nyugati irányban nyomozható gerinc. 
Éz a tortónainak csaknem a végéig, ületve egyes területeken az egész tortónai korszak 
folyamán szárazulatként kiemelkedő gerinc határolja el egymástól az Észak-Zalai- és Dél-
Zalai neogén medencéket, mely utóbbi az észak-zalainál lényegesen nagyobb ütemű süllye
déssel és törmelékes kőzeteknek nagy vastagságban való felhalmozódásával élesen eltér. 

Az Észak-Zalai-medence tortónai képződményeire általában jellemző a durvább 
törmelékes kőzetek hiánya, eltekintve a medence délnyugati részétől, ahol is a rétegsor 
felépítésében jelentős szerepű finom, és középszemű homokkőrétegek kétségtelenné 
teszik az üledék-anyagnak délnyugatról, nyugatról történő szállítását. Az Észak-Zalai-
medencében nagy területi elterjedésben jelentkező maximálisan 28 m vastagságú közép-
és durvaszemű glaukonitos homokkőréteg bizonyos tektonikus okokra visszavezethető 
ősföldrajzi változást jelez, viszonylag közeli kristályos kőzetekből álló tömeg kiemelke
désével. 

Az Észak-Zalai-medencében a tortónai emelet legidősebb tagja csökkentsós
vízi, gyakran tarka, vékony barnakőszén-rétegeket tartalmazó agyag psztreás paddal, 
mely felfelé fokozatosan tengeri képződményekbe megy át. E rétegek csak a tortónai 
előtti térszín mélyedéseiben mutathatók ki. E rétegek valószínűleg megegyeznek a 
Herend-szentgáli és várpalotai területek tortónai barnakőszén összletével. 

Általánosan, az egész tortónai tengeri rétegekkel jelentkezik, az összlet alján 
vékonyabb-vastagabb, helyenként konglomerátumos, lithothamniumos mészkőréteggel. 
Ezen, időben eltolódó transzgressziós képződmény felett egyveretű finomhomokos, 
foraminiferás márgából álló rétegsor települ, alsóbb részén jelentős glaukonit-tartalom-
mal és a fentebb említett glaukonitos homokkő közbetelepüléssel. 

A tortónai emelet felső része két fáciesben jelentkezik, mely fácieskülönbségek 
a változó tengermélység következményei. A nyíltabb és mélyebbvizű medencerészek
ben a tortónai emelet végig márgás kifejlődésű és kis vastagságú. Az elsekélyesedő te
rületeken amárgás rétegösszletet tekintélyes, maximálisan 180— 200m vastagságú márga 
és mészmárga rétegekkel váltakozó lithothamniumos, foraminiferás, molluszkás, törme
lékes mészkőrétegek helyettesítik. E mészköves kifejlődés a medencének a Bakony-hegy
séghez simuló részén a legelterjedtebb. A tortónai emeletben a mészkőképződésnek két 
szintben való jelentkezése egyértelmű a lajtamészkőnek V a d á s z E. [21] által hangoz, 
tátott Mecsekhegységbeli kétszintűségével. Hasonlóan ír W i n k l e r-H e r m a d e n 
[26] a Szávamedence területén alsó és felső lajtamészkőről. 
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A tortónai emeletnek a Forarninifera faunákkal való részletesebb tagolása mind 
ez ideig hitelt érdemlő módon nem volt lehetséges a faunák kevert jellege miatt. 

Vulkáni működés termékei elterjedten jelentkeznek a tortónai összletben. Az 
idősebb rétegekben riolittufa és tufit, valamint bentonit, maximálisan 5—10 m-es 
rétegei és vékony csíkjai, a felsőbb rétegekben andezites jellegű kristálytufa vékony 
csíkjai jelentkeznek. Általában az egész tortónaira jellemző szórt vulkáni törmelék
nek, főképpen idiomorf biotit-pikkelyeknek szórványos jelentkezése. A vulkáni műkö
dés egyik központjára a legutóbbi időben az őriszentpéteri kutatások kapcsán derült 
fény. Itt a márgás-homokos kifejlődésű tortónai rétegek alatt több, mint 200 m vastag
ságban harántoltak elég erősen bontott riolittufát. A tufaösszlet nagy vastagsága konkrét 
-utalás a feltörés helyére. E nagy vastagságú tufaösszlet kőzettanilag azonos a tortónai 
emelet alján jelentkező, fentebb említett riolittufa, tufit-rétegekkel. 

S z a r m a t a e m e l e t . A szarmata korszak megegyezően annak regressziós 
jellegével, az Eszak-Zalai-medence egyes területein a tenger részleges visszahúzódásával 
jellemzett. Természetszerűleg a kismértékű regresszió csak azokon a területeken jelent
kezik, ahol a tenger a tortónai végén a legsekélyesebb volt. A mélyebbvizű medencé
ben a regressziós jelleg a legcsekélyebb mértékben sem mutatható ki. A szarmata emelet 
i lyen módon ott hiányzik, ill. a kimutathatatlanságig elvékonyodik, ahol a tortónai 
előtti lepusztulási felszín a legmagasabb helyzetű volt és így a kiemelkedéshez viszonylag 
kismértékű vertikális mozgás elégséges volt. A szarmata rétegek hiányával kizárólag 
azokon a területeken számolhatunk, de ott sem mindenütt, ahol a tortónai emelet leg
felső rétegei igen sekély tengeri jellegűek, azaz mészkőkifejlődésűek. 

A mélyebb medencerészek 50—60 m vastagságú szarmatája a jellegzetes lemezes 
halmaradványos márga rétegek mellett finomhomokos márga és vékony, finomszemű 
homokkőrétegekből épült fel. A homokosabb jelleg a szarmatában is a medence dél
nyugati részén fokozott és emiatt a szarmata valamivel vastagabb. A tortónai képződ
mények felé tökéletes üledékfolytonosság jelentkezik, a gyér Forarninifera- és Molluszka-
fauna azonban élesen jelzi a tenger csökkent sótartalmúvá válását. A szarmata márgás 
kifejlődése különösen a kétségtelen olajanyakőzet jelleg miatt érdemel fokozott figyelmet. 

A medence peremi részein sekélyvízi kifejlődésben a szarmata törmelékes-, 
oolitos-mészkőkifejlődésben gazdag faunával jelentkezik, helyenként idősebb aljzatra, 
transzgressziós módon települve. 

P a n n ó n i a i e m e l e t . Mint a Pannóniái-medencében általában mindenütt, 
az egységes tengereiborítás az alsóparmóniaiban következett be az Észak-Zalai-meden
cében is. A szarmatában szigetszerűen kiemelkedő magaslatok a medencealjzat foko
zatos süllyedésével víz alá kerültek. Egyes, a Bakony-hegységhez közvetlenül kap
csolódó kiemelkedéseket csak a felsőpannónban borította el az egész pannóniai folyamán 
legnagyobb kiterjedését elérő beltenger. Ebben az időben csak a Bakony-hegység nagyobb 
területei maradtak szeszélyes partvonalú szigetekként kiemelkedett helyzetben. 

Az Észak-Zalai-medencének pannónbeli süllyedése nagymértékben változó. Álta
lános szabályszerűség, hogy a Bakony-hegységtől a nyugati országhatár felé haladva 
a süllyedő mozgás egyre intenzívebbé válásával egyre vastagabb pannóniai rétegösszlet 
alakult ki. 

A délnyugat Dunántúl folytonos településű pannóniai összletének tagolása 
S t r a u s z lt. [13, 14, 16] molluszka-fauna vizsgálatai alapján teljesen egyértelmű. 

2. ábra. Az Eszak-Zalai-medence neogén medencealjzatának szintvonalas térképe. J e l m a g y a r á z a t : 
1. Szintvonalak a neogén medencealjzat felszínén, m a t . sz. a., 2. Vető, 3. A neogén medencealjzat kép

ződményei a felszínen. 
Abb. 2. Isohypsenkarte des vorneogenen Beckenuntergrundes. Z e i c h e n e r k l ä r u n g : 1. Isohypsen 
an der Oberfläche der vorneogenen Bildungen, m u. d. M., 2. Bruch, 3. Ausbisse der vorneogenen Gesteine. 
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Az alsópannóniai és felsőpannóniai határa, mint arra К e r t a i Gy. már régebben 
rámutatott, éles litológiai változással is jellemzett. 

Ezen összefoglalás keretei között az Észak-Zalai-medence pannóniai réteg-
összletének csak fő jellegzetességeit kívánjuk kiemelni, különös tekintettel az összlet 
részletesebb litológiai tagolhatóságára. 

Az Észak-Zalai-medence legnagyobb részén az alsópannóniai legalja jellegzetes, 
igen vékony, finomszemű homokkőcslkokkal tagolt márgaösszlettel jelentkezik, melyet 
helyi elnevezéssel Hahót-márgaként tartanak nyilván. Ez a márgaösszlet a medence 
belsőbb részein üledékfolytonossággal fejlődik ki a szarmatából. A. medence délnyugati 
részén a tortónai és a szarmata kifejlődéseknél említett homokosabb jelleg az alsópannó
niai legalján is határozottan jelentkezik, ami a délről határos Dél-Zalai-medence felé 
mutat üledékképződési kapcsolatokat. 

Az alsópannóniai középső szintjében az üledékképződésben beálló regionális 
jellegű, a környező szárazföldeken a lepusztulási folyamatok nagyméretű élénkülésével 
orogenetikus kapcsolatokat mutató változás, vékonyabb-vastagabb agyagmárga réte
gekkel tagolt, nagy vastagságú homokkőösszlet kialakulását eredményezte. Ez a homok
köves összlet éles elhatárolódás nélkül megy át az alsópannóniai felső szintjébe, melyet 
a homokos üledékképződés mérsékeltebbé válása jellemez. 

Az alsópannóniai legalja igazolhatóan mélyebbvízi képződésű. A több 10 km-es 
távolságokra szinte méterről-méterre azonosítható rétegekből felépülő összlet igen 
csendes vízben rakódhatott le. E jelleget összevetve a faunaszegénységgel, kétségtelen, 
hogy az igen lassú üledékképződés egy a tengeráramlás és hullámmozgás zavaró hatá
saitól mentes mélyebb vízben következett be. 

Az alsópannóniai a középső szinttől kezdődően sekélyvízi képződésű, amit a 
gyakoribb keresztrétegzettség és hullámbarázdák mellett a homokkőrétegeknek általá
nosan lencsés kifejlődése igazol. E bélyegek az összletben felfelé haladva mindinkább 
jellemzővé válnak. 

A felsőpannóniai alján a víz szinte teljes kiédesedése mellett az üledékképződés 
is nagymértékben megváltozik, az összlet felépítésében finomszemű, laza homok és 
homokkő rétegek dominálnak, ezekkel együtt az alsóbb szakaszban szürke, feljebb elég 
gyakran tarka agyagrétegeket, valamint a jellegzetes, általában kis vastagságú fás
földes barnakőszén és mészmárga-rétegeket kell megemlíteni. 

A felsőpannóniai végén a süllyedő mozgás megszűnésével kapcsolatban a medence 
teljes feltöltődését követő csekély kiemelkedéssel zárul a neogén üledékciklus az Észak-
Zalai-medencében. A medence északi és nyugati részein jelentkező és a levantei eme
letbe sorolt kavicslerakódásokat a medence megszűnése után kialakult ősi folyamháló
zat hozta létre. 

A pannóniai képződmények vastagsága, különösen az alsópannóniaié erősen 
változó. A medenceperemek felé haladva az alsópannóniai képződmények fokozatos 
vékonyodása tapasztalható. A felsőpannóniai általában egyenletesebb vastagságú. Az 
eddig maximálisnak számító vastagságérték az alsópannóniaiban és a felsőpannóniaiban 
egyaránt 1300 m. A medence nagy területein 800 m alsópannóniai és 1100—1200 m 
felsőpannóniai átlagvastagság jellemző. 

A negyedkori képződmények az Észak-Zalai-medencében jelentéktelen vastag
ságúak, pleisztocén kavics és lösz, valamint holocén alluviális rétegekkel. 

IV. Az Eszak-Zalai-medence szerkezeti jellegei 
Az Észak-Zalai-medencében az ausztriai, szávai, stájer és rodáni orogén szaka

szokkal azonosítható mozgások szerkezetalakító hatása jelentkezik. Az egyes változó 
erősségű és jellegű hegységképződési fázisok összegezéséből állt elő a rétegek ma észlel-
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hető földtani szerkezete. Az aktív hatások főleg az idősebb összletek szerkezetében 
jelentősek, a neogén összlet sok helyütt jelentkező felboltozódásai az aljzat térszíni 
egyenetlenségeivel összefüggő tömörülési alakulatok. 

Az egyes komplexumok változó megkutatottságának következtében az egyes 
hegységképző mozgások által kialakított szerkezet változó pontossággal rajzolható meg. 

Az ausztriai hegységképződés által eredményezett hegységszerkezet, mint arra 
már előbb is utalás történt, a triász-alsókréta komplexumra vonatkozó viszonylag 
hézagos vertikális jellegű adatok miatt még tisztázásra vár. A meglevő adatok még a 
szerkezetalakulás fő jellegeinek megállapítását sem teszik lehetővé, inkább csak bizony
talan következtetéseket lehet levonni a triász rétegek szerkezetére vonatkozóan. 

A nagylengyeli terület egyes részein, ahol a triász rétegek viszonylag sűrű háló
zattal vannak feltárva, a kérdéses karni agyagos-dolomitos összletben kis területen erősen 
eltérő dőlésszögek figyelhetők meg. Elképzelhető, hogy e szóbanforgó rétegek szerkezete 
hajlításos jellegű. Határozott véleményt természetszerűleg csak kielégítőbb vertikális 
feltárás után lehet nyilvánítani. 

Általában jellemző a magmintákban rétegzett triász képződmények meredek, 
meghatározatlan irányú 30—40°-ot is meghaladó dőlése, ami a felsőkréta fedőképződ
mények dőlésétől jelentős mértékben eltér. A nagy vastagságú fődolomit minden bizonnyal 
töréses szerkezetű, az összlet homogén rideg voltából következően. 

A kőolajkutatások újabb eredményei alapján az Észak-Zalai-medence triász ré
tegei szerkezetének megismerése egyre inkább előtérbe kerül. A további kutatásoktól vár
ható, hogy az Észak-Zalai-medence triász-alsókréta komplexumának az ausztriai hegység
képződés nyomán kialakult szerkezeti formái részleteikben megismerhetők lesznek. 

Az ausztriai hegységképződést követően valóban szerkezetalakító mozgások a 
szávai orogenizissel azonosíthatók. E hegységképződés hatására alakult ki vagy újult 
fel nagymértékben az a nagyméretű rátolódásos jellegű szerkezeti öv, mely a Balaton 
vonalával párhuzamosan, nyugatabbra pedig kelet-nyugati csapásirányban az Eszak-
Zalai-medence déli peremén nyomozható. Ennek a szerkezeti vonalnak mentén a bakonyi
észak-zalai szerkezeti egység dél felé irányuló mozgással fiatalabb képződményekre 
tolódik rá. Ez a rátolódás legszembeötlőbben a Balatontól délre, Buzsák és Karád 
környékén jelentkezik, ahol a Balatonfelvidék varisztida fillit összlete mélybesüllyedt 
déli folytatásának tengeri felsőkarbon, illetve oligocén képződményekre való rátolódása 
a fúrási adatok alapján nagymértékben valószínűnek látszik. Ilyen tektonikai körül
mények mellett magyarázható csak meg, hogy a neogén rétegek alatt maximálisan 
600—700 m mélységben nyomozható fillitsávtól közvetlenül délre, tektonikusán erő
sen igénybevett, esetenként függőlegesre állított oligocén képződmények minimálisan 
1000 m-es vastagságban, azaz 1700—2000 m-es mélységig jelentkeznek. 

Ez a nagyszerkezeti vonal lényegében párhuzamos a Balatonfelvidék szerke
zetére jellemző rátolódási síkokkal, ezeket azonban méretét tekintve meghaladja. 
A rátolódás kora a Balatontól délre a rupéli és helvéti korszak között rögzített és a 
Magyar-középhegységben kompressziós szávai mozgásokkal azonosítható. 

A Balaton vonalától nyugatra ez a szerkezeti vonal fúrások hiányában köz
vetlenül kimutatva nincs, egyes közvetett adatok azonban határozottan arra 
utalnak, hogy valóban folytatódik. A Balatonfel vidék perm triász összleté-
nek az Észak-Zalai-medencében említett hiánya e rátolódás mentén bekövetkezett 
tektonikus elnylródással magyarázható. A pusztamagyaródi fúrásban jelentkező, szinte 
milonitos jellegű kataklázos gránit is határozottan utal az itteni nagyarányú össze
nyomódásra. 

Ennek a rátolódásnak nagyjából a Keszthelyi-hegység vonalától nyugatra eső 
szakaszán, a szávai hegységképződést követő kismértékű felújulása is tapasztalható. 
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A több fázisban bekövetkezett déli irányú vízszintes mozgások eredményezhették a 
Dél-Zalai-medénce 4000 m-es vastagságot meghaladó neogén rétegösszletének disz
harmonikus boltozatsorokba való felgyűrését. 

A szávai hegységképződéssel kapcsolatos szerkezetalakulás, mely a fentebbi 
rátolódásos mozgás jellegébe beilleszthető lenne, az Észak-Zalai medence északabbra 
eső területein mindeddig határozottan nem mutatható ki. Említést érdemelnek azon
ban a rátolódási vonalakhoz kötötten jelentkező ÉNy—DK-csapású vízszintes eltolódások. 

Az Eszak-Zalai-medencében legjellemzőbb a stájer hegységképződés során léte
sült töréses szerkezet. A szávai szakasz kompressziós jellegű mozgásaival ellentétben 
diszjunktív hatásokkal jellemzett a szerkezetalakmás. 

Lényegében a stájer hegységképződés utóhatásával van összefüggésben az Eszak-
Zalai-medence tortónai emeletben bekövetkezett besüllyedése is. 

Az Eszak-Zalai-medencében a felsőkréta-paleogén összletnek egyes területeken 
igen sűrű fúrási hálózattal való teljes feltárása lehetővé tette a stájer orogén szakasz 
által létesült szerkezet törvényszerűségeinek megállapításán túl a finom részletek meg
rajzolását is. 

Általánosan jellemző a felsőkréta-paleogén komplexum déli, délnyugati irányú 
15—20°-os monoklinális dőlése és északnyugat—délkelet csapásirányú meredek fővetők 
mentén kialakult párhuzamos-lépcsős szerkezete. Egyes területeken, főleg a hahóti 
gerinc északi szárnyán a fővetők kelet—nyugati csapásirányba való átfordulása jelent
kezik. Árkos beszakadások viszonylag ritkák. 

A fővetők méretei igen jelentősek. A leggyakoribb 150—250 m-.es vetőmagasság 
mellett nem ritkák a 600—800 m-t elérő, sőt esetenként 1000 m-t is meghaladó vető
magasságok sem. Az eddigi adatok szerint a mozgások függőleges irányúak, horizontális 
eltolódásra utaló bélyegek nélkül. 

Hatásukat tekintve lényegesen alárendeltebbek a fővetők irányára nagyjából 
merőleges északkelet—délnyugati csapásirányú vetők. E vetők, melyeknek méretei meg 
sem közelítik a fővetőket, az egyes tektonikai lépcsők hosszan elnyúlt pasztáit kisebb-
nagyobb rögökre tagolják. 

Mint a fentiekből kitűnik, az Észak-Zalai-medence stájer szerkezete nagyfokú 
szabályosságot mutat. A szerkezeti felépítés szabályossága megkönnyíti a sűrűn jelent
kező vetők miatt egyébként igen bonyolult kutatási munkálatokat. 

A jobb tájékozódás érdekében célszerű az Eszak-Zalai-medence további szer
kezeti részegységekre való bontása. Az eddig részletesebben megkutatott területeken 
az alábbi egységek megkülönböztetése feltétlenül indokolt. 

1. A h a h ó t i g e r i n c . A Keszthelyi-hegységtől kiindulva északkelet -
délnyugat, majd kelet—nyugat csapásirányú nagyméretű sasbérc formájában húzódik, 
magasan kiemelkedve környezetéből. 

2. A N a g y 1 e n g y e 1—s a 1 о m v á r i m o n o k l i n á l i s . A hahóti gerinc
től északra elterülő, attól mintegy 2000 m összegezett magasságú vetőzónával elválasztott, 

3. ábra DNy-Dunán tú l és a ha tá ros területek szerkezeti vázlata . J e l m a g y a r á z a t : 1. Kristályos 
és ópaleozóos képződmények a felszínen és fedetten, 2. Űjpaleozóos képződmények a felszínen és fedetten, 
3. Idősebb mezozóos képződmények a felszínen és fedetten, 4. Felsőkréta képződmények a felszínen és 
fedetten, 5. Paleogén képződmények a felszínen és fedetten, 6. Rátolódásos szerkezeti vonalak, 7. Vetők, 

8. Antiklinális vonulatok, 9 Szénhidrogéntartalmú terület, 10. Metszetirány. 
Abb. 3. Tektonische Skizze von SW-Transdanubien und der angrenzenden Gebiete. Z e i c h e n e r k l ä 
r u n g : 1. Kristall ine und altpaläozoische Bildungen a m Tage und bedeckt, 2. Jungpaläozoische Büdungen 
a m Tage und bedeckt, 3. Ältere mesozoische Bildungen a m Tage und bedeckt, 4. Oberkreidebildungen 
a m Tage und bedeckt, 5. Paläogenbildungen a m Tage und bedeckt, 6. Überschiebungslinien, 7. Verwer

fungen, 8. Antiklinalzüge, 9. Kohlenwasserstofführendes Gebiet, 10. Profilrichtung. 

3 F ö l d t a n i Közlöny 
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észak-felé viszonylag egységesen emel
kedő lépcsős szerkezetű terület, mely 
két nagy tektonikai lépcsőre tagoló
dik egy 600—700 m vetőmagasságú 
törés mentén. 

3. A c s a t á r i á r o k . A 
Nagylengyel— salomvári monoklinálist 
északkelet felé lezáró északnyugat-
délkeleti irányban húzódó viszonylag 
keskeny tektonikai árok. 

4. А В o t f a — a n d r á s h i d a i 
m a g a s r ö g s o r . A csatári árok 
északkeleti peremét adó általában 
erősen kiemelt helyzetű rögökből áll, 
melyek feltehetően szintén monokliná-
lis-lépcsős szerkezettel egészen a 
Bakony-hegységig követhetők. 

A stájer-orogén mozgások által 
kialakított töréses szerkezet halvá
nyan tükröződik a szerkezetalakulást 
követően kialakult lepusztulási térszín 
formáiban is. Általában megfigyel
hető a nagyobb vetők mentén hosszan 
elnyúlt, esetenként nagyobb mély
ségű völgyek kialakulása. E szabály
szerűség szintén közvetett lehetősé
get biztosít a szerkezeti kép meg
rajzolásához. 

Az Észak-Zalai-medencében 
kimutatható legfiatalabb szerkezet-
alakulás az alsó és felsőpannóniai 
határán történt rodáni mozgásokkal 
azonosítható. Egyes nagyobb méretű 
stájer vetődések felújulása következ
tében szórványosan vetők mutat
hatók ki a neogén összletben is, 
melyek felfelé csak a felsőpannóniai 
összlet legaljáig követhetők. Az eddig 
tapasztalt maximális vetőmagasság 
nem haladja meg a 80 m-t. 

A rodáni mozgásoknak leg
jelentősebb hatása az Észak-Zalai-
medence legnagyobb részén a miocén-
alsópannóniai összlet néhány fokos déli 
irányú kibillentésében mutatkozik. 
Ezzel kapcsolatban a kibillentésnek 
megfelelő szögdiszkordancia alakult 
ki az alsó- és felsőpannóniai között. 

A. tektonikus szerkezetnél 
jellemzőbb a neogén rétegeknek az alj-4 
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zat egyenetlen térszínével kapcsolatosan kialakult rétegtömörüléses boltozatos formája. 
A jelentős, esetenként kis távolságokon belüli több száz méteres eredeti térszínkülönb
ségek a neogén rétegösszletnek az aljzathoz idomuló, felfelé mindinkább ellaposodó 
boltozatos szerkezetét hozták létre. A rétegek boltozatos jellege a felsőpannónban 
már nagyjából eltűnik az üledékképződés kiegyenlítő hatása következtében. Az Észak-
Zalai-medencére jellemző erősen tagolt tortónai előtti térszín eredményeképpen számos 
jól záródó lapos boltozat alakult ki a miocén alsópannóniai rétegösszletben. 

V. Kőolajföldtani vonatkozások 

Említettük, hogy az Észak-Zalai-medence földtani szelvényében szénhidrogén
képződés az eddigi kutatások alapján két szintben jelentkezik. Kőolaj-any akőzet két
ségtelen bélyegeit magukon viselő rétegek a kérdéses karni emeletbeli bitumenes-agyagos
dolomitos összletben, valamint a tortónai emelet legfelső részén, illetve a szarmata 
emeletben mutathatók ki. E kőolaj-anyakőzetek mindkét szintben eléggé hasonló kifej
lődésben, vékonylemezes, nagy primer szénhidrogéntartalmú márgákként jelentkeznek. 
A triász anyakőzetekkel kapcsolatosan gyakran megfigyelhető a karbonátos kőzetekben 
(dolomit, mészkő) is primer helyzetű szénhidrogén feldúsulás. Az anyakőzetekkel kap
csolatosan részletes kémiai és geokémiai vizsgálatok folyamatban vannak a genetikai 
kérdések pontosabb tisztázása céljából. 

Az Észak-Zalai-medence szénhidrogénéinek részletes kémiai vizsgálata alapján 
G r á f L. [3] két főtípust mutatott ki. A gyakoribb típus, mely főképpen mezozóos 
tárolókőzetekben halmozódott fel, könnyű párlatokban parafinos jellegű, változó faj
súlyú kőolajként jelentkezik, esetenként földgázzal együtt. Ezen parafinos jellegű szén
hidrogének, melyek egyes területeken a nagymértékben változó fizikai jellemzők ellenére 
a kémiai jelleg alapján közeli rokonságba hozhatók egymással, a triász anyakőzetekből 
származtathatók. A feltehetően triász eredetű, könnyű párlatokban parafinos jellegű 
szénhidrogének eddig észlelt telepei és ezek bizonyos jellegei egy igen összetett folyamat 
eredményeképpen jöttek létre. A migrálási és felhalmozódási folyamatok bonyolult
ságát a többszörösen ismétlődött tektonikus szerkezetalakulás mellett a két ízben bekövet
kezett lepusztulási periódusok hozták létre. Ezek hatására a már egyszer kialakult 
szénhidrogén felhalmozódások mobilizálódhattak és harmadlagos, illetve negyedleges 
vándorlással foglalhatták el jelenlegi helyüket, ugyanakkor az olajok gyakori nagy
mértékű átalakulása következett be. 

A folyamatok összetett voltára utal az a tény, hogy a kémiai jellemzők alapján 
egymással rokonságba hozható szénhidrogének összetétele széles határok között változó. 
Párlat-dús földgáztól a gyakorlatilag gázmentes, nehéz, aszfaltos kőolajig terjedő vál
tozatok tartoznak a könnyű párlatokban parafinos jellegű szénhidrogének csoportjába. 

Az alábbiakban az Észak-Zalai-medence könnyű párlatokban parafinos jellegű 
szénhidrogénéi vándorlásának és kőolaj-, illetve földgáztelepekben való felhalmozódásá
nak egy hipotézisét kívánjuk vázolni. 

A triászban képződött szénhidrogének a legnagyobb valószínűség szerint elsőd
leges vándorlással az anyakőzet jellegű, agyagos rétegekkel együttesen jelentkező dolomit-
összletekben gyűlhettek össze, és másodlagos vándorlással az ausztriai hegységképződés 
által kialakított szerkezetekben halmozódhattak fel telepekké. Ilyen valószínüsítetten 
elsődleges szénhidrogéntelepek az eddigi kutatások folyamán kétséget kizáróan nincse
nek még kimutatva. 

Az ausztriai hegységképződést követő szenon előtti lepusztulási időszak hatásai 
a szénhidrogén felhalmozódások vonatkozásában mindeddig nem tisztázottak. Minden-

3* 
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esetre feltételezhető, hogy a szénhidrogén felhalmozódások jelentős része a lepusztulási 
időszak alatt zavartalan állapotban maradt. 

A stájer hegységképződést követően az esetenként igen jelentős méretű és sűrűn 
jelentkező vertikális elmozdulások az elsődleges szénhidrogén-telepek kialakult egyen
súlyi állapotát megbontották. Az újonnan kialakult kapcsolatok a szénhidrogének fel
felé vándorlását tették lehetővé э fődolomiton, mint valószínűsíthetően legfontosabb 
vezetőrétegen keresztül. A vándorló szénhidrogének a helyi adottságoktól függően a 
triász-alsókréta rétegösszlet lepusztulási felszínén, illetve a felsőkréta összletben jelent • 
kező tárolókőzetekben halmozódtak fel újra másodlagos telepekké rétegtani, illetve 
szerkezeti csapdákban. 

Ezen újabb migrálással nagyjából egyidejű volt a tortónai emelet előtti lepusztu
lási időszak. A szárazföldi periódus jól definiálható átalakulásokat eredményezett a 
kialakuló szénhidrogén felhalmozódások nagyrészén. Azokon a területeken, ahol a 
lepusztulás mélyrehatolt azaz elérte a felsőkréta, illetve idősebb rétegeket is, a kialakuló 
szénhidrogén-telepek összeköttetésbe kerültek az atmoszférával, sőt esetenként a már 
kialakult szénhidrogén felhalmozódások teljes lepusztulása is valószínűsíthető. Ennek 
hatására a tárolókőzetben diszpergálódott olaj könnyű elegyrészeit és gázát szinte 
teljesen elveszítette, valamint erősen oxidálódott, aszfaltosodott. Ezen a módon magya
rázható a nagylengyeli típusú olaj kialakulása. 

Az eddigi kutatások a szénhidrogén felhalmozódások és a stájer szerkezetalakulás 
közötti regionálisnak látszó összefüggésre utalnak. A csatári tektonikus árok mindeddig 
éles határvonalat jelent, melytől északkeletre és keletre eső területeken a triász képző
désű szénhidrogének még nyomokban sem jelentkeztek. Ez a tény valószínűleg azzal 
van összefüggésben, hogy a csatári ároktól a Bakony-hegységig a tárolórétegek folya
matosan emelkednek és így jól záródó tektonikai csapdák nem alakultak ki. 

A Nagylengyel—salomvári monoklinálisnak a hahóti gerinc felé eső részén a 
Nagylengyel környéki fő olajtároló rétegek tetemes vastagságú, .impermeábüis felsőkréta 
és paleogén képződményekkel vannak lefedve. E területeken várható, hogy a szóbanforgó 
tárolókőzetekben a nagylengyeli olajhoz viszonyítva jóval könnyebb és gázosabb olaj
felhalmozódások jelentkeznek, melyek a lepusztulási időszak alatt érintetlenek marad
tak. E feltételezést a hahóti gerinc szénhidrogénéinek jellege is alátámasztja. Az itt kimu
tatott iparilag jelentős olaj- és földgáztelepek, illetve nyomok, melyek a nagylengyeli 
olajokkal szoros genetikai kapcsolatba hozhatók, minden bizonnyal az alsó- felsőpannó
niai határán történt töréses szerkezetalakulás alkalmával megnyitott szénhidrogén
telepből migráltak fel. 

Ezek a felmigrált szénhidrogének fajsúlyúktól függően a mezozóos rétegek felső 
részén és a tortónai bázisán gázos olajtelepek, az alsópannóniai rétegösszlet középső 
szintjében pedig földgáztelepek formájában halmozódtak fel újra. 

A fiatal vetők mentén bekövetkezett újabb olajvándorlás a nagylengyeli terü
leten is bizonyítható, ahol a mezozóos tárolórétegekből a tortónai glaukonitos homok
kőbe vándorolt fel az olaj. 

A triászban képződött szénhidrogének eredeti összetételéhez a hahóti gerinc és 
az elszigetelt szilvágyi terület olaj- és földgáz-felhalmozódásai állhatnak a legközelebb. 

Az Eszak-Zalai-medencében kimutatott triász szénhidrogénképződés feltétlenül 
figyelmet érdemlő újdonságot jelent. A szénhidrogénképződés kor szerint való rögzí
tése közvetlen kihatással van a szénhidrogénkutatásra olyan területeken is, melyek 
eddig szénhidrogének tekintetében reménytelennek minősültek. A triász szénhidrogén
képződés területi körülhatárolása is hasonlóképpen fontos a kutatási lehetőségek szem
pontjából. Mindenesetre megállapítható, hogy a triász szénhidrogénképződés a szén
hidrogénkutatás perspektíváit mind vertikálisan, mind horizontálisan jelentős mértékben 
kitágí tja. 
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A másik szénhidrogéntípus, melyet intermedier, nafténesbe hajló jellegű kőolajok 
képviselnek, a tortónai emelet legfelső részén és a szarmatában történt olajképződés 
eredményeként jöhetett létre. Ezek jelentősége az Eszak-Zalai-medence eddigi kutatási 
területein szinte elhanyagolható. Valószínűleg azzal a ténnyel van ez összefüggésben, 
hogy az anyakőzethez kapcsolódva jó tárolókőzetek elenyésző mértékben jelentkeznek, 
így a képződött szénhidrogének iparilag jelentős telepekké való felhalmozódása általá
ban nem volt lehetséges, azok az anyakőzetben visszamaradtak. Az anyakőzettel válta
kozó vékony, rossz kőzetfizikai állandókkal jellemzett homokkő-csíkokban könnyű, 
gázos olajnak iparilag mindeddig jelentéktelen mennyiségű felhalmozódása jelentkezik, 
utalva a tényleges szénhidrogénképződésre. Ezek az észak-zalai, szórványosan jelent
kező, neogén képződésű intermedier-nafténes jellegű szénhidrogének szoros rokonságot 
mutatnak a Dél-Zalai-medence miocén-alsópannóniai tárolókőzeteiben felhalmozódott 
gazdaságilag nagy jelentőségű szénhidrogénekkel. Az Eszak-Zalai-medencének nyugati 
részén azonban, ahol az anyakőzetekkel együtt jelentős vastagságú homokkőrétegek is 
jelentkeznek, várható a neogén képződésű szénhidrogének gazdaságilag jelentős mennyi
ségben való felhalmozódása, a Dél-Zalai-medencéhez hasonló módon. 

A kis söjtöri olajtelep jellegeit tekintve miocén eredetű. A tortónai-szarmata 
karbonátos-törmelékes tárolókőzetekből termelt olaj elszigetelt felhalmozódásnak látszik. 
Helyi jelentőségű a kilimáni terület felsőpannóniai homokrétegeiben jelentkező földgáz. 

Egyes területeken valószínűsíthető, hogy a neogén képződésű szénhidrogének 
laterális migrációval a már kialakult, triász olajokat tartalmazó telepekhez keveredtek. 
Ezzel magyarázható többek között a nagylengyeli terület déli részén jelentkező, nafté-
nesbe hajló jellegű, könnyű frakciókban viszonylag gazdagabb, kissé gázos olajtelepek 
kialakulása. Az olaj azonban ez esetben is szinte teljesen megtartotta eredeti jellegét, 
mely a keveredés igen csekély mértékére utal. 

Az eddigi szénhidrogénkutatások folyamán az Eszak-Zalai-medencében iparilag 
jelentős szénhidrogén felhalmozódások a kérdéses karni dolomitban, a fődolomitban, a 
rekviéniás mészkőben, a gyphaeás sorozat egyes rudistás mészkő rétegeiben, a hippuri
teszes mészkőben, a tortónai bazális mészkőben és glaukonitos homokkőben, valamint 
fiatalabb alsópannóniai és felsőpannóniai homokkő rétegekben voltak kimutathatók. 
A szénhidrogén felhalmozódások döntő többsége a triász szénhidrogénképződés terinéke 
és a fődolomitban, valamint a hippuriteszes mészkőben jelentkezik. 
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Die Entwicklung des nördlichen Zala-Beckens im Lichte der Erdölschürfung 

DR. IvÁSZIyŐ D U B A Y 

Der Südwestteil des Pannonischen Beckens, der in tiefgeologischer Hinsicht durch 
die Erdölschür ung zum bestbekannten Gebiet Ungarns wurde, lässt sich in mehrere Teil
becken aufteilen. Das eine dieser Teilbecken ist das nördliche Zala-Becken, begrenzt im 
Norden durch das Becken der Kleinen Tiefebene, im Osten durch das Bakonygebirge, 
im Süden durch das südliche Zala-Becken. In diesem Becken ermöglichten "die Tief
bohrungen eine eingehende Erkenntnis sowohl des Beckenuntergrundes wie auch die der 
neogenen und jüngeren Beckenfüllung. 

Das geologische Profil des nördlichen Zala-Beckens gliedert sich über einer varis-
zisch-kristallinen Unterlage in drei paläogeographisch und tektonisch scharf getrennte 
sedimentäre Einheiten, in einen frühmesozoischen, einen oberkretazisch-paläogenen und 
einen neogenen Komplex. Innerhalb von diesen Komplexen sind auf Grund der Ergeb
nisse der Erdölschürfung grössere Abwechslungen diastrophischer Natur nicht wahrschein-
l ich. 

Der variszisch-kristalline Untergrund lässt sich in der westlichen Fortsetzung des 
Balaton-Sees an der Südflanke des Hahóter Sattels nach Jugoslawien hin verfolgen. 

Der Trias-Unterkreidekomplex ist z. Z. noch ziemlich lückenhaft aufgeschlossen, 
besonders im vertikalen Sinne. Die bisherigen Bohrungen haben Obertrias (fragliche 
karnische, sowie norische und rhätische), Mittel- und Ober jura- sowie Unterkreide
bildungen durchquert. Unter diesen ist die in einer Mächtigkeit von 2500 m entwickelte 
Obertrias am bedeutendsten. Die ins K a m eingereihten Ablagerungen sind tonig-dolomi
tische Schichten von hohem Bitumengehalt. Das Nor wird durch den Hauptdolomit, die 
rhätische btuie durch den Dachsteinkalk vertreten. Die im Kalkfazies auftretenden Mittel
jura- bis Unterkreideschichten sind den gleichaltrigen Bildungen des Bakonygebirges 
recht ähnlich. 

Der in der neuen, nach der austrischen (vorgosauischen) Gebirgsbildung und der 
darauffolgenden tiefgreifenden Denudation entstandenen Senke abgelagerte Oberkreide-
Paläogenkomplex ist durch die Erdölschürfungen eingehend erschlossen worden. Die 
Oberkreide, die die santonische, kampanische und Maastricht-Unterstufen umfasst, 
zählt drei Horizonte, unter den Namen Gryphaeenserie, Hippuritenkälkstein und Ino-
ceramen-Globotruncanenmergel bekannt. Diese drei Horizonte können faunistisch und 
lithologisch weitergegliedert werden; das Auftreten des Genus Globotruncana als vor
herrschendes Faunaelement im oberen Abschnitt der Oberkreide ist besonders kenn
zeichnend. 

Das Eozän ist mit dem Oberkreidekomplex von ruhiger epikontinentaler Ablage
rung und von etwa 1000 m Gesamtmächtigkeit innig verwachsen. Im nördlichen Zala-
Becken erfolgte an der Grenze Kreide—Eozän keine tektonische Umformung, keine 
Heraushebung oder Abtragung. Das Unter- und Mitteleozän besteht aus Alveolinen-
Miliolinen- bzw. Nummulitenkalkstein-Sclnchten, in etwa 100—120 m Mächtigkeit. Das 
Obereozän geht mit einer dünnen Kalksteinschicht allmählich aus dem Mitteleozän her
vor. Darüber lagern Globigerinen-Hantkeninenmergel, wechsellagernd mit Andesittufen 
und Agglomeraten, in einer Mächtigkeit von über 600 m. Am Hahóter Grat konnte auch 
ein vulkanisches Eruptionszentrum nachgewiesen werden. Die nachbartonischen Paläo
genablagerungen konnten, vermutlich infolge der tiefgreifenden Abtragung, im engeren 
Sinne genommenen nördlichen Zala-Becken bislang noch nicht nachgewiesen werden 

Das Aufhören der Ablagerung im Oberkreide —Paläogenbecken, die bedeutende 
Hebung und die örtlich die 2000 m überschreitende Abtragung ist auf die unter- und 
frühmittelmiozänen Bewegungen zurückzuführen. 

Die dritte Beckenbildung im nördlichen Zala-Becken erfolgte im Torton. Die 
örtlich über 3000 m mächtige Neogenserie vom Torton bis zum Oberpannon einschliesslich 
ist in kontinuierlicher Ablagerung entstanden. Die feinstratigraphische Gliederung mit 
paläontologischen Methoden hat bislang innerhalb der einzelnen Stufen zu keinem 
Ergebnis geführt, wogegen auf lithologischer Grundlage besonders im Torton und Unter-
pannon weithin verfolgbare Lagen unterschieden werden konnten. 

In der Ausgestaltung der Tektonik im nördlichen Zala-Becken waren die austri
schen (vorgosauischen), savischen, steirischen und rhodanischen Orogenbewegungen von 
Bedeutung. Die Einzelheiten der tektonischen Entwicklung in der austrischen (vorgo
sauischen) Phase sind mangels von Angaben noch recht ungewiss. Die savischen Be
wegungen haben die Entstehung oder Erneuerung einer grossen Überschiebungszone am 
Südrand des nördlichen Zala-Beckens und weiter nordöstlich bewirkt, entlang welcher 
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die südgerichtete Überschiebung des variszisch-kristallinen Untergrundes auf die Ab
lagerungen des Oligozäns und Spätpaläozoikums in der Umgebung von Buzsák unmittel
bar festgestellt werden konnte. Im nördlichen Zala-Becken selber ist die durch die dis
junktiv gearteten steirischen Bewegungen zustandegebrachte Bruchschollenstruktur am 
kräftigsten ausgeprägt, mit grösstenteils NW—SO streichenden Brüchen von örtlich über 
1000 m Hub, und mit durchschnittlich um 20° nach Süden bzw. Südwesten einfallenden 

Schichten. Die jüngeren Bewegungen, die mit der rhodanischen Phase identifiziert 
werden, machen sich z. T. durch zerstreute Erneuerung der grösseren steirischen Brüche, 
z. T. in der Form von Kippungen in südlicher Richtung um etliche Grade der unterpanno-
nischen und älteren Schichten bemerkbar. 

Auch im Zusammenhang mit den tektonischen Verhältnissen ist es am Platze, 
die Denudationsperioden nach der austrischen (vorgosauischen) bzw. den savisch-
steirischen Phasen zu betonen, welche die Abtragung der beteiligten Schichten bis zu 
Mächtigkeiten von mehreren tausend Metern bewirkt haben, in Abhängigkeit von ihrer 
tektonischen Lage. 

In erdölgeologischer Hinsicht ist das nördliche Zala-Becken eines der bedeutendsten 
Gebiete Ungarns. Die genetischen und entwicklungsgeschichtlichen Probleme der hier 
entdeckten, wirtichaftlich überaus wichtigen Erdöllagerstätten von Nagylengyel sind 
recht vielseitig verzweigt. Es kann mit grosser Wahrscheinlichkeit behauptet werden, 
dass sich diese Kohlenwasserstoffe von Paraffinbase in der Obertrias gebildet haben. 
Die gegenwärtige Lage der Lagerstätten ist durch mehrfache Migration entlang den ver-
jüngerten Bruchlinien bedingt worden. Bei der Mehrzahl der bislang nachgewiesenen Lager
stätten dürften die Öle im Zusammenhang mit der vortortonischen Abtragung auch mit 
der damaligen Atmosphäre in Berührung gekommen sein, wodurch sie ihren Gasgehalt 
und die leichten Komponenten verloren und asphaltisiert worden sind. Die Mehrzahl der 
Erdöllagerstätten liegt im obertriadischen Dolomit bzw. im oberkretazischen Hippuriten-
kalkstein. Auch die neogene Kohlenwasserstoffbildung kann im nördlichen Zala-Becken 
nachgewiesen werden, obwohl bislang ohne wirtschaflicher Bedeutung, u. zw. im Ober
torton, Sarmat und Unterpannon. Anhand ihrer intermediär-naphthenischer Zusammen
setzung lassen sich diese jüngeren Kohlenwasserstoffe scharf von den obertriadischen 
nnterscheiden. 


